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سرمقاله

تمرکز برنامه هفتم 
توسعه بر اقتصاد دیجیتال

توســعه اقتصاد دیجیتال 
و تجــارت الکترونیک در 
کشور الزامات بسیاری نیاز 
دارد. یکی از مهم ترین این 
 الزامات زیرســاخت های ارتباطی کشــور است. 
زیرساخت های ارتباطی باید با همکاری و تعامل 
تمامی دســتگاه های مرتبط توســعه پیدا کند. 
اینترنت و دسترســی به آن باید از آن چیزی که 
امروز به عنوان اینترنت از آن اســتفاده می شود، 
بیشتر در اولویت قرار بگیرد. تجارت الکترونیکی 
نیاز به اینترنت قابل قبول دارد. اتفاقاتی نظیر قطع 
اینترنت به بهانه کنکور می تواند در توسعه تجارت 

الکترونیک تاثیر...

  رضــا قربانی، کارشــناس 
فناوری 

متن کامل  د ر صفحه 2

کاهش هزينه های توليد 
با اقتصاد دانش بنيان

توسعه اقتصاد دیجیتال از مهاجرت نخبگان جلوگیری می کند

سهم 7 درصدی تجارت الکترونیک در اقتصاد
صفحه2

صفحه2

بالتکلیفی  واردات  آیفون ۱۴
قیمت   موبایل   ۱۰   درصد   افزایش   یافت

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس 
جمهور از اعمال تغییرات در سازو کارهای شناسایی 
نخبگان برای خدمت سرباز نخبه در آینده نزدیک 
خبر داد. روح اهلل دهقانی درباره تســهیل و کاهش 
دوره ســربازی برای نخبگان گفت: در این راســتا 
همکاری خوبی بین سازمان نظام وظیفه و بنیاد ملی 
نخبگان برقرار است تا جوانان و نخبگان توانمند با 
استفاده از طرح های علمی و پژوهشی بتواند دوران 
خدمت ســربازی را در شــرکت های دانش بنیان 
بگذراند. وی افزود که اکنون شرایط برای کسانی که 
دوران سربازی را مفید بگذراند، بسیار فراهم است 
به شــرطی که ظرفیت های الزم را داشته باشند. 
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس 
جمهور درباره نحوه اســتفاده از این ظرفیت گفت 
که افراد نخبه با مراجعه به بنیاد و قواعد و پذیرش 
آن و با توجه به امتیازاتی که در بنیاد می گیرند، از 
این ظرفیت استفاده کنند. البته به زودی تغییراتی 
در این زمینه ایجاد خواهد شد. اما اکنون با همین 
ســاز و کار اگر فردی شــامل امتیازات بنیاد باشد، 
می تواند از طرح متناسب سرباز نخبه استفاده کند. 
»سرباز نخبه« یکی از شرایط و قوانینی است که برای 
برخی از مشــموالن خدمت وظیفه در نظر گرفته 
می شود؛ این نوع سربازی در سال های اخیر مورد 

توجه بسیاری از جوانان فرهیخته 
و تحصیلکرده در کشور قرار گرفته 
اســت. ســربازی نخبگی یکی از 
مزایایی است که سازمان نظام وظیفه 
با همکاری بنیاد ملی نخبگان برای 
جوانان ذکور مشمول خدمت وظیفه 
 در نظــر گرفته اســت. دارندگان 
 رتبــه هــای برتــر المپیادهــای 

دانش آموزی در سطح...

اجتماعی

ســازمان غذا و دارو اخیرا اعالم کرد که لیست و 
قیمت مصوب کلیه اقالم دارویی قابل عرضه در 
داروخانه های سراسر کشور، در سامانه اطالعات 
دارویی سازمان غذا و دارو قابل جستجو و بازیابی 
است. بر اساس اعالم ســازمان غذا و دارو مردم 
می توانند از طریق سامانه های دارویی و تجهیزات 
پزشکی، به قیمت مصوب و لیست اقالم دارویی 
دسترسی داشته باشــند و لیست و قیمت اقالم 

دارویی در سامانه دارو قابل جستجو است.
بر همین اساس هم ســازمان غذا و دارو چندی 
پیــش در اطالعیه ای اعالم کرد کــه باتوجه به 
ضرورت اطالع رسانی به هنگام فهرست و قیمت 
مصوب اقــالم دارویی و تجهیــزات و ملزومات 
مصرفی پزشکی و حسب دستور وزیر بهداشت و 
تاکید رئیس سازمان غذا و دارو، جزئیات لیست 

و قیمت مصوب کلیه اقــالم دارویی قابل عرضه 
در داروخانه های سراســر کشــور در قسمت 
جســت وجوی دارو ســامانه اطالعات دارویی 
http://irc. سازمان غذا و دارو به نشانی اینترنتی

fda.gov.ir/nfi قابل جست وجو است.
همانطور کــه در تصویــر زیر دیده می شــود، 
http://irc.fda. بعد از کلیک بر روی لینــک

gov.ir/nfi با یک صفحه جســت وجو مواجه 
می شوید و می توانید با نوشتن نام داروی مورد 
نظر خود قیمــت دارو را ببینیــد. در عین حال 
مــردم می تواننــد از طریق قســمت اطالعات 
دارویــی اپلیکیشــن TTAC کــه بــه صورت 
برخط، قابل جســت وجو و در دســترس است، 
 فهرســت اقالم و قیمت مصوب اقــالم دارویی 

را جست وجو کنند.   

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همزمان با برگزاری 
دومین روز جشــنواره تئاتر فجر بــا حضور در 
مجموعه تئاتر شــهر درباره بودجه تئاتر، حریم 
مجموعــه تئاتــر شــهر و حضــور هنرمندان 
پیشکســوت تئاتر در ایــن دوره از جشــنواره 
توضیحاتی ارایه کرد و جشنواره چهل و یکم تئاتر 
فجر را پررونق ترین دوره این جشنواره دانست. 
محمدمهدی اســماعیلی برای تماشای نمایش 
»روز دهم« به کارگردانی علــی برجی به تاالر 

چهارسو مجموعه تئاتر شهر آمد.
او پیش از شــروع دومیــن نوبت اجــرای این 
نمایــش، در جمع خبرنــگاران درباره وضعیت 
بودجه جشــنواره چهل و یکم تئاتر فجر، گفت: 
الحمداهلل تالش کردیم آنچه را که دبیران محترم 
جشــنواره ها به ما گفته اند، تا حد زیادی تحقق 
پیدا کند. وی در پاســخ به این سخن که هنوز 
بودجه جشنواره تئاتر فجر پرداخت نشده است، 
تأکید کرد: آقای محمود ساالری، معاون هنری 
و آقای کاظم نظری، مدیرکل هنرهای نمایشی 
ان شاءاهلل این کار را انجام می دهند چون کارهای  

این تخصیص در وزارت ارشاد انجام شده است.
اسماعیلی درباره تنگناهای اقتصادی هنر تئاتر 

و در پاســخ به اینکه هنرمندان تئاتر در مضیقه 
هستند و شما در ایام جشنواره تئاتر فجر چه خبر 
خوشــی بابت افزایش بودجه برای آنان دارید، 
توضیــح داد: معاون هنری هر مــوردی در این 

خصوص داشتند، ما گفته ایم چشم.
در ایــن بازدید کــه معاون هنــری و مدیر کل 
هنرهای نمایشــی هم وزیر ارشــاد را همراهی 
کردند، اسماعیلی درباره سرانجام وضعیت حریم 
مجموعه تئاتر شهر، گفت: در روزهای آینده قرار 
است با آقای شهردار رسما کار را شروع کنیم. او 
درباره زمان اجرایی شدن طرح حریم تئاتر شهر 
و اینکه ایا این اتفاق پیش از سال جدید محقق 
می شود، افزود: فقط هماهنگی های اجرایی مانده 
است، توافق نامه انجام شده و به زودی حریم تئاتر 
شهر برقرار می شود. امیدواریم شهرداری زودتر 

این کار را انجام دهد.
وزیر ارشاد در پاسخ به پرسشی دیگر درباره اینکه 
تا چه حد اهل تماشای تئاتر و آثار جشنواره تئاتر 
فجر است، گفت: من از زمان دانشجویی به تئاتر 
شهر می آمدم. االن هم به واسطه مسئولیت ام هر 
از چندگاهی دوستان لطف می کنند و فضایی را 

فراهم می کنند که به اینجا بیایم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از رشد ۸۰ 
درصدی ارزش تولید محصوالت دفاعی در ۶ ماه 
نخست سال جاری خبر داد و گفت:  رفع نیازهای 
کشــور در حوزه های راهبــردی و گلوگاهی از 
اهداف اصلی کارگروه مشــارکت ملی و دفاعی 
اســت. در راســتای تحقق منویات فرماندهی 
معظم کل قوا)مدظله العالی( در اجرای تصویب 
نامه هیئت وزیران در خصوص تشکیل کارگروه 
مشــارکت های دفاعی و ملی، نخستین جلسه 
این کارگروه روز یکشنبه به ریاست امیر سرتیپ 
»محمدرضا آشــتیانی« وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح و با حضور نمایندگان وزارتخانه 
ها، دســتگاه ها و نهادهای کشــوری و لشکری 

برگزار شد.
امیر سرتیپ آشتیانی در این جلسه با بیان اینکه 
توسعه همکاری های دو سویه بین بخش دفاعی 
و بخش ملی به ویــژه در حوزه صنعت و فناوری 
یکی از رویکردهای اصلــی وزارت دفاع و مورد 
تأکید مقــام معظم رهبری) مدظلــه العالی( و 
ریاست محترم جمهوری است اظهار کرد: انتقال 
سرریز فناوری های دفاعی به کشور و نیز جذب 
فناورهای تولید یافته توسط شرکت های دانش 
بنیان، دانشگاه ها و نهاد تحقیقاتی به بخش دفاع 
در رفع نیازهای کشــور به ویــژه در حوزه های 
راهبردی و گلوگاهی از اهــداف اصلی کارگروه 

مشارکت ملی و دفاعی است.

وزیر دفاع با بیان اینکه بخش مهمی از توفیقات 
امروز صنعت دفاعی در نــوآوری و جهش تولیِد 
نشــأت گرفته از همین رویکرد همکاری است 
گفت: در ۶ ماهه نخســت ســال جاری، تولید 
محصوالت دفاعــی به لحــاظ ارزش ریالی ۸۰ 
درصد رشد داشــته و عالوه بر تأمین نیازهای 
دفاعی ، تأمین نیازهای کشور و تولید محصوالت 

غیر نظامی نیز حدودا دو برابر شده است.
امیر سرتیپ آشتیانی با بیان اینکه اراده وزارت 
دفاع بر تعمیق و گسترش همکاری ها با بخش 
های کشوری و صنعتی، دانش بنیان و خصوصی 
است با اشاره به تشکیل قرارگاه اقتصادی وزارت 
دفاع گفت: کارگروه مشارکت دفاعی - ملی نیز 
یکی از نهاد های مهم برای ایجاد درک مشترک، 
سیاست گذاری و هماهنگی بین دستگاه های 

مرتبط می باشد.
وی با بیان اینکه الزمه موفقیت عملکرد کارگروه 
مشــارکت های دفاعی و ملی یعنی دستیابی به 
یک مشــارکت پایدار و جریان نظام مند، شکل 
گیری یکــی اراده جمعی و چند جانبه اســت، 
گفت: بر اساس اهداف این طرح و آنچه در مصوبه 
هیئت محترم دولت هم آمده است، ظرفیت های 
صنعتی در حوزه های دو منظوره و راهبردی از 
الگوی همــکاری دو جانبه کارفرما- پیمانکاری 
عبور کرده و به یک مشارکت راهبردی پایدار و 

چند جانبه می رسد.

عضو کمیســیون امنیت ملــی مجلس گفت: 
پیشنهاد ما آن است که اگر شــورای اروپا علیه 
ســپاه مصوبــه ای را نهایی کنــد، در مذاکرات 
برجامی تجدیدنظر جدی شــود. زهره الهیان 
در واکنش به اقــدام پارلمان اروپا علیه ســپاه 
پاسداران جمهوری اسالمی ایران، اظهار داشت: 
اقدام سیاســی و تبلیغاتی اتحادیه اروپا مبنی 
بر قراردادن سپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
لیست گروه های تروریســتی به هیچ وجه پایه 
حقوقی ندارد و نشــان از اوج هراس کشورهای 
غربی نسبت به ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 

است.
وی با اشــاره بــه اینکــه یکــی از مهمترین 
دستاوردهای سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
ایجاد امنیت برای منطقه و جهان است، تصریح 
کرد: مبارزه بی امان سپاه پاســداران با داعش 
در منطقه و پیروزی بر گروه های تروریســتی از 
دستاوردهایی است که باعث شد جان ملت های 

مظلوم و بی دفاع نجات پیدا کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی تأکید کرد: این اقدام 

اروپایی ها نشــان دهنده بغض و هراس برخی 
از کشورهای غربی اســت، البته تحلیل ما این 
است که کشــورهای اروپایی توسط گروه های 
تروریستی مانند منافقین تحریک شدند و این 

اقدام را علیه سپاه انجام دادند.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره طرح اقدام 
متقابــل و متناظر با مصوبــات اتحادیه اروپا در 
راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق 
ملت ایــران، گفت: اگر شــورای اروپا، قطعنامه 
پارلمان اروپا را تصویب کند، مجلس طرح مذکور 
را تصویب می کند و بر اساس آن دولت جمهوری 
اســالمی ایران مکلف می شــود اقدام متقابل و 

متناظر را نسبت به این مصوبه انجام دهد.
الهیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خروج 
از NPT هم در دســتورکار جمهوری اسالمی 
ایران خواهد بود یا خیر، تأکید کرد: درباره این 
موضوع باید در کالن نظام تصمیم گیری شــود 
، اما ما در کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس پیشــنهاد دادیم در صورتی که 
شورای اروپا علیه سپاه مصوبه ای را نهایی کند، در 

مذاکرات برجامی تجدیدنظر جدی شود.

معاون فنی شــرکت واحد اتوبوســرانی شــهر 
تهران در مورد ورود اتوبوس های برقی به تهران 
توضیحاتی را ارائه کرد. بهنام ســعادت خانی در 
مورد جزئیات ورود اتوبوس های برقی به ناوگان 
اتوبوسرانی شهر تهران، گفت: بر اساس قراردادی 
که با بخش خصوصی منعقد شده قرار است ۵۰ 
دستگاه اتوبوس برقی وارد ناوگان شود تا در خط 

جمهوری- بهارستان تردد کنند.
وی با بیان اینکه این اتوبوس هــای برقی دیگر 
به مانند اتوبوس های برقی قدیمی نیســتند که 
شاخک داشته باشند و با استفاده از برق باالسری 

تردد کنند، اظهار کرد: این اتوبوس ها فول باطری 
هستند.

ســعادت خانی با بیان اینکه  ایــن اتوبوس ها ۹ 
متری و ۱۲ متری هستند، گفت: عالوه بر ورود 
۵۰ دســتگاه اتوبوس برقی که بــا کمک بخش 
خصوصی وارد ناوگان اتوبوسرانی خواهد شد قرار 
است که ۴۰۰۰ اتوبوس برقی نیز از طریق وزارت 
کشور برای شــهرداری ها تامین شود که از این 
میان حدود ۵۰۰ اتوبوس سهم تهران خواهد بود 
که امیدواریم این مهم با پیگیری قرارگاه حمل و 

نقل محقق شود.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به حمایت 
از ۷۲ هزار طرح کارآفرینی، از پرداخت بیش از ۸۵ هزار 
میلیارد ریال به کارآفرینان در زمینه های مختلف خبر 
داد. نعمت اهلل رضایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امید ضمن تشــریح سیاســت های ایــن صندوق با 
گرامی داشــت حلول ماه مبارک رجــب و میالد امام 
محمدباقر )ع( گفت: صنــدوق کارآفرینی امید یک 
سابقه ۳۰ ساله دارد و حوزه فعالیت آن مناطق روستایی 
و محروم است و عمدتاً در زمینه حمایت از طرح های 
خرد، کوچک، متوسط و معیشت محور است. مدیرعامل 
صندوق کارآفرینی امید خاطرنشان کرد: حضور این 
صندوق در پهنه سرزمینی در تمامی مناطق کشور است 
و همه فعالیت صندوق به این سمت است که طرح هایی 
که دارای ویژگی های زنجیره ای هستند، مورد حمایت 
قرار گیرند. وی اظهار کرد: تمام سعی صندوق بر این 
است که تسهیالت را به صورت نظارت شده پرداخت 
کند و دو ســال طرح ها به صورت کامل تحت نظارت 
مستمر قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود طرح ها 

پایدار مانده اند. رضایی در ادامــه گفت: ۳۲ درصد از 
طرح های مــورد حمایت صندوق از حیث اشــتغال 
آفرینی مربوط به بانوان است و ۴۷ درصد از شاغالن 
بانوان هستند. در فصل تابســتان ۸۰ درصد شاغالن 
کشــور در طرح های خرد، کوچک و متوسط هستند 
و نقطه هدف را باید بر این موضوع قرار داد. مدیرعامل 
صندوق کارآفرینی امید در ادامه اظهار کرد: تأثیر این 
طرح ها هم در اشتغال و هم در تولید ناخالص داخلی 
بسیار باالست. وی ادامه داد: از ابتدای دولت سیزدهم 
تاکنون صندوق بیش از ۷۲ هزار طرح را مورد حمایت 
قرار داده و بیش از ۸۵ هزار میلیارد ریال به کارآفرینان 
در زمینه های مختلف عمدتاً در مناطق روســتایی و 
محروم پرداخت شده است. رضایی تصریح کرد: بیش 
از ۹۸ درصد منابع صندوق به طرح های اشــتغال زا 
اختصاص پیدا می کند و برای اینکه طرح ها متناسب 
با سیاست های دولت باشد، پذیرش طرح ها بر اساس 
تفاهم با دستگاه های اجرایی است؛ لذا این فرایند سبب 

می شود انسجامی در کل کشور ایجاد شود.

زانکو از خوانندگان نوظهور دهه ۹۰ موســیقی 
ایران، بر اساس اعالم یک سامانه رسمی فروش 
بلیت، بعد از مدت ها قرار اســت طلســم برگزار 
نشدن کنسرت های پاپ را بشکند. یکی از سامانه 
رسمی فروش بلیت کنسرت ها پس از مدت ها، 
از برگزاری اجرای زنده زانکو خواننده موسیقی 
پاپ در روز پنجشنبه ششم بهمن ماه به رهبری 
ارکستر رضا پوررضوی در دو نوبت ۱۹ و ۲۲ در 
سالن میالد نمایشــگاه بین المللی تهران خبر 

داده است.
براساس اعالم این ســامانه، مرحله فروش بلیت 
کنســرت یاد شــده که به نوعی اولین کنسرت 
با فــروش بلیت طــی ماه های اخیر موســیقی 
کشورمان محسوب می شود، از ساعت ۱۳ امروز 
دوشنبه ســوم بهمن ماه آغاز می شــود. هنوز 
قیمت رســمی بلیت های این اجرا اعالم نشده 
اســت اما برخی خبرهای غیررسمی حکایت از 
قیمت گذاری ۲۵۰ تا ۶۵۰ هزارتومانی برای این 

اجرا دارد.
زانکو یکی از خوانندگان موســیقی کشــورمان 
است که اغلب او را با آهنگ »مثال ]مثال روم زوم 
کنی، بوم بوم کنه قلبم[« می شناسند؛ قطعه ای 
که هنوز مشخص نیســت آیا در دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی مجوز گرفته 
است یا خیر؟ و در صورت صدور مجوز برای آن، 

چگونه فرآیند آن طی شده است؟ زانکو از جمله 
خوانندگانی است که سبک آهنگسازی، تنظیم 
و خوانش قطعاتش طی ماه های اخیر مورد توجه 
طیفی مخاطبان به ویژه مخاطبان کم سن و سال 
در فضای مجازی قرار گرفته اســت. کم و کیف 
فعالیت این خواننده از منظر هنری می تواند در 
شرایط مناسب تری مورد واکاوی قرار گیرد، اما 
آنچه مشخص است، پرشدن سالن های کنسرتش 

دور از انتظار نیست.
»مثاًل«، »رفتن«، »بنددلــم«، »بی قرارم«، »یه 
دونه گل«، »ممنون عشقم«، »تظاهر«، »درد«، 
»اشــک«، »گل ناز من«، »ســکوت« قطعاتی 
هستند که تاکنون از سوی زانکو منتشر شده اند 
و هنوز اعالم نشده که قرار است کدام یک از این 
قطعات در این کنسرت به صورت زنده اجرا شود.

هنوز تهیه کننده و برگزارکننده این کنســرت 
هم به صورت رسمی اعالم نشده است اما به نظر 
می رسد برگزاری کنسرت زانکو می تواند آغازگر 
فصل تازه ای از اجرای کنسرت های موسیقی بعد 
از مدت ها توقف در تهران و سایر شهرهای کشور 
باشــد؛ فرآیندی که از چندی پیش با برگزاری 
کنســرت های خوانندگانی چون پرواز همای و 
امید جهان در شرایطی متفاوت می توانست کلید 
بخورد و حاال با بلیت فروشی برای کنسرت زانکو 

می تواند صورت جدی تری به خود بگیرد.

رشد ۸۰ درصدی ارزش توليد محصوالت دفاعی چگونه از قيمت مصوب داروها با خبر شويم؟

احتمال تجديدنظر ايران در مذاکرات برجامی

پيگيری تأمين ۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران

حمايت از ۷۲ هزار طرح کارآفرينی

بلیت ۶۵۰ هزار تومانی برای اولین کنسرت

سياسیفرهنگی 
توضيح وزير ارشاد درباره وضعيت بودجه تئاتر فجر
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اقتصاد2
ایران

مالکین مسکن مهر مالیات می دهند
در الیحه بودجه ۱۴۰۲ مالیات سال های ۱۳۹۸ 
تا ۱۴۰۲ برای هر واحد مســکن مهر در قالب 
تفاهم نامه با سازندگان و پیمانکاران ۳۰۰ هزار 
تومان تعیین شده است. در الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
مالیات برای هر واحد مســکن مهر ۳۰۰ هزار 
تومان اعالم شده است باتوجه به اینکه در بودجه 
۱۴۰۱ نیز مسکن مهر نیز شامل مالیات گردیده 
بود و بدون هیچ گونه تغییری نسبت به بودجه 

۱۴۰۱ این مالیات برآورد شده است.
بر اساس بند الف تبصره ۱۱ با موضوع مسکن 
و حمل و نقل )احکام یک ساله( الیحه بودجه 
۱۴۰۲ میزان مالیات پروژه های مسکن مهر 
بابت هر واحد مســکن مهر برای ســال های 
۱۳۹۸ الــی ۱۴۰۲ در پروژه های تفاهم نامه 
سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران 
فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و 
یا معرفی وزارت راه و شهرسازی سه میلیون 
ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه 
مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده 
بابــت خرید مصالح بــه ایــن پروژه ها تعلق 
نمی گیرد. ســازمان امور مالیاتی موظف به 
صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت 
این مالیات است. با توجه به این موضوع که این 
بند از بودجه با سال گذشته یکسان است باید 
دید آیا دولت می تواند ســال آینده ازمسکن 

مهر ملی مالیاتی در یافت کند؟

صدور مجوزهای صنفی از طریق 
درگاه ملی مجوزها

رئیس اتــاق اصناف ایران با اشــاره به صدور 
مجوزهــای صنفــی از طریــق درگاه ملی 
مجوزهای کشــور گفت: روز گذشته مهلت 
قانونی نیز به پایان رسیده است از اتحادیه ها 
می خواهیم که همکاری الزم را داشته باشند. 
قاســم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران 
در خصوص صدور مجوزهای صنفی از طریق 
درگاه ملی مجوزهای کشــور بیان کرد: این 
قانونی اســت که در هیات مقــررات زدایی 
کشور مطرح شده، به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسیده و پس از آن شورای نگهبان نیز 

آن را تایید کرده است.
وی افزود: از آن جایی که تشکل های صنفی 
چالش هایی را با اجرای ایــن قانون در بازار 
پیش بینی می کردند، لذا این جلسات تشکیل 
شــد و  علی رغم این که قانونی تصویب شده 
و مخالفت هایی برای بــه تعویق انداختن آن 
وجود داشت با این حال طی مذاکرات انجام 
شــده اجرای این قانون به مدت سه ماه برای 

طراحی مجدد کاالبرگ ها به تعویق افتاد.
وی بیان کرد: مهلت قانونی نیز به پایان رسیده 
است و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز 
ها و منطبق با کاالبرگ ها انجام می شود. لذا 
از اتحادیه ها می خواهیم که همکاری الزم را 
داشته باشند. همچنین مجدانه خواستار توجه 
ویژه به نظرات تخصصی اتحادیه ها در فرایند 

صدور مجوزها هستیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم اصالح 
قانون صنفی، نیز گفــت: از دولت و مجلس 
می خواهیم که اصالح قانــون نظام صنفی را 
در اولویت قرار دهند. حداقل، ۱۰ تا ۱۲ ماده 
قانونی در قانون نظام صنفــی وجود دارد که 
نیاز به اصالحات اساسی دارد. ما برای این که 
بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم 

نیاز داریم که این قوانین اصالح شود.
در ادامه نشست، نائب رئیس اول اتاق اصناف 
ایران گفت: واحدهای صنفی با بازرسی های 
متعدد از نهادهای مختلف مواجه هستند که 
بعضا مخل کسب و کارها شده اند که الزم است 
این شرایط پایان پذیرد. علیرضا حسنی بیان 
کرد: یکی از مشکالت ما این است که برخی از 
دستگاه ها مشورت کافی با روسای تشکل های 
صنفی نداشته  و از تجربیات و معلومات آن ها 
استفاده نمی کنند. به عنوان نمونه در جلسات 
تنظیم بــازار، نماینــده ای از اصناف حضور 
ندارد که این امر موجب تصمیم گیری هایی 
می شــود که تاثیرگذاری مثبتی بر مدیریت 

بازار ندارد.
وی افزود: یکی از پیشــنهادات ما به وزارت 
کشور این است که از ظرفیت روسای اتاق های 
مراکز استان استفاده کرده و ایشان را به عنوان 
مشاوران استانداران منصوب کنند. در حال 
حاضر اینجانب در یزد، مشاور استاندار هستم 
و در چند استان دیگر نیز چنین اقدامی شده 
اســت اما چنانچه در کل کشور اجرایی شود، 
تصمیم گیری و مدیریت بازار تسهیل شده و 

نقطه نظرات به هم نزدیک تر می شود.

اخبار

تجــارت الکترونیک طی 
ســال های اخیر پیشرفت 
های بسیاری کرده است. 
اقدامات خوبی در کشــور 
برای دسترسی به تجارت 
الکترونیک انجام شــد. فعاالن اقتصــاد دیجیتال 
اما بــر این باورند هنــوز جای کار بســیاری برای 
افزایش ســهم تجارت الکترونیک در اقتصاد ایران 
وجود دارد. به عقیده فعاالن بــازار فناوری، برنامه 
های در دست تدوین توســط دولت باید بر توسعه 
 اقتصــاد دیجیتــال و تجــارت الکترونیک تمرکز 

داشته باشد.
اســتفاده از تجارت الکترونیک مزایــای فراوانی 
دارد. در ســطح خرد اقتصادی، استفاده از تجارت 
الکترونیک، صرفه جویی در هزینه، کاهش هزینه 
مبادالتــی، افزایــش کارایی، تغییــر فرآیندهای 
مدیریت و تاســیس بنگاه های اقتصادی، کاهش 
هزینه کاوش، دسترســی بیشــتر و راحــت تر به 
اطالعات، تعدیل قدرت بین تولیدکننده و مصرف 
کننده، کاهش محدودیت ورود بــه بازار، افزایش 

رقابت، کاهش ســود انحصــاری و… را به دنبال 
خواهد داشــت. اســتفاده از تجارت الکترونیک، 
فضای مناسبی را برای گسترش روابط اقتصادی با 
دیگر کشورها به وجود می آورد و به تدریج، زمینه 

گسترش مناسبات سیاســی را فرآهم می سازد؛ 
روابطی که شــاید به دلیل پیوندهای بازرگانی، به 
شکلی عقالیی تر و اصولی تر برقرار شوند، زیرا منافع 
اقتصادی کشورها ایجاب می کند به لحاظ سیاسی 

نیز روابط نزدیک تــر، صمیمانه تــر و برابرتر را با 
یکدیگر آغاز کنند.

کســب و کار الکترونیــک و تجــارت الکترونیک 
از نمودهــای عینی انقالب فــن آوری اطالعات و 
ارتباطات در عرصه اقتصاد هستند. استفاده از این 
فن آوری  ها صرف نظر از تمامــی برتری ها هنوز 
دارای نقــاط ضعفی در زمینه  هــای مختلف و در 
نقـاط مختلف جهـــان است. توانـایی دسترسی 
به رایانه های شخصی و سرعت پایین نقل و انتقال 
اطالعات بر روی بستر اینترنت، امکان دست یابی به 
پایگاه اینترنتی را با مشکالتی رو به رو می سازد. با 
این وجود و نظر به گسترش سریع کسب و کارهای 
الکترونیک و تجــارت الکترونیک در جهان و گریز 
ناپذیر بودن اســتفاده از آن هــا، و نقش این گونه 
فناوری های نوین در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت 
رقابتی بنگاه  ها و کشور در منطقه و جهان و صرفه 
جویی های ناشــی از اجرا و به کارگیری آنها، الزم 
است جهت اجرا و پیاده سازی گسترده و همچنین 
رفع موانع موجود در راه بکارگیری آنها اقدام برنامه 
ریزی دقیق، منســجم و راهبردی در سطح خرد و 
کالن و همچنین برای دوره های زمانی کوتاه مدت، 

میان مدت و بلند مدت در کشور شود.

توسعه اقتصاد دیجیتال از مهاجرت نخبگان جلوگیری می کند

سهم 7 درصدی تجارت الکترونیک در اقتصاد 

واردات آیفون ۱۴ تعیین تکلیف 
نشده است

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی گفت: 
واردات آیفون ۱۴ هنوز تعیین تکلیف نشــده 
است و تا به این لحظه واردات تجاری نداشته ایم؛ 
همچنین فروش گوشــی های مسافری قانونی 
نیســت. محمدرضا رمضان در مــورد وضعیت 
رجیستری گوشــی های آیفون ۱۴، اظهار کرد: 
هنوز واردات رســمی و امکان رجیستر کردن 
گوشی های آیفون ۱۴ تعیین تکلیف نشده است 
و تا به این لحظه ثبت سفارش و واردات تجاری و 

رسمی این گوشی را نداشته ایم.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم صوتی و 
تصویری و موبایل تهران در مورد فروش آیفون ۱۴ 
در برخی از فروشگاه ها، تصریح کرد: گوشی هایی 
که در بازار به فروش می رســد مربوط به واردات 
مسافری می شود که البته تعداد آنها نیز محدود 
است. البته باید اشاره کنم که فروش گوشی های 
مسافری قانونی نیست زیرا حق گمرکی پرداخت 

نکرده اند.
وی ادامه داد: اگرچه مرسوم است که گوشی های 
مســافری بین یک تا دو ماه تا زمان ثبت قانونی 
فعال باشند و بعد قطع شوند اما تاکنون آیفون 
۱۴ هایی که به صورت مســافری وارد شده اند 
قطع نشده اند و فعال هستند زیرا دولت قصد وارد 
کردن زیان به افراد را ندارد و به دنبال راهکاری 
جهت رجیســتر کردن موبایل های آیفون ۱۴ 
اســت. رمضان همچنین در مورد وضعیت بازار 
موبایل نیز تصریح کرد: بــازار موبایل به صورت 
روزانه فعال است و کاالها احتکار نمی شوند زیرا 
به صورت مســتقیم به قیمت ارز وابسته است و 
ثبت سفارش های واردات نیز از یکی دو ماه قبل 
انجام می شود بنابراین به محض ورود کاال به بازار 
باید به فروش برسد تا ثبت سفارش های بعدی 

انجام شوند.
وی با بیان اینکه مصرف ماهیانه موبایل در کشور 
ماهانه بیش از یک میلیون دستگاه است، افزود: با 
توجه به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت موبایل 
چندان از این افزایش متأثر نشــده و به صورت 
میانگین ۱۰ درصد گران شــده اســت. رئیس 
اتحادیه فروشــندگان لوازم صوتی و تصویری 
و موبایل تهران تاکید کرد: بــا توجه به ارتباط 
مستقیم موبایل با ارز، در صورت کاهش قیمت 

ارز، قیمت موبایل نیز به سرعت کاهش می یابد.

جزئیات حراج جدید ربع سکه 
در بورس

معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی شیوه 
جدید عرضه ربع سکه در بورس کاال را تشریح 
کرد که به صورت حراج چند قیمتی خواهد بود.

کرمی درباره چگونگی خرید ربع سکه از بورس 
کاال از چهارم بهمن ماه و تفاوت آن با هفته گذشته 
گفت: در حراج صورت گرفته در هفته گذشته 
کشف قیمت به صورت روش حراج تک قیمتی 
بود؛ یعنی اگر در هفته گذشته خریداران ثبت 
ســفارش خود را با قیمت های ۱۰۰۰ تومان، 
۱۱۰۰ تومان، ۱۲۰۰ تومــان، ۱۳۰۰ تومان و 
۱۴۰۰ ثبت کــرده بودند و با توجه به شــرایط 
بازار بانک مرکزی قیمت ۱۲۰۰ تومان را برای 
ارز مناسب می دانست کسی که عدد باالتری را 
نسبت به قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی 
ثبت کرده کماکان با همان قیمت ۱۲۰۰ تومان 
تعیین شده بانک مرکزی می تواند گواهی سکه را 
خریداری کند و در این روش حراج به شیوه تک 

قیمتی و آن هم ۱۲۰۰ تومانی انجام شده است.
وی اضافه کرد: کسانی که قیمت های پایین تری 
را ثبت کردند مطمئنا آنها در حراج برنده نشدند 
اما در حراجی که از روز سه شنبه برقرار می شود 
به صورت چند قیمتی خواهد بود؛ یعنی اگر به 
طور مثال قیمت های گفته شده در روش قبلی 
این هفته هم ثبت شود و قیمت ۱۲۰۰ تومانی 
مدنظر بانک مرکزی باشد کسی که ۱۲۰۰ تومان 
را ثبت کرده باشد با قیمت ۱۲۰۰ تومان، کسی 
که ۱۳۰۰ را ثبت کرده باشــد با قیمت ۱۳۰۰ 
تومان و کسی هم قیمت باالتری ثبت کرده باشد 

با آن قیمت می تواند خرید خود را انجام دهد.
معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی در ادامه 
در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چگونه مردم 
باید قیمت مناســب را برای خرید ربع سکه در 
بورس کاال تشخیص دهند؟ اظهار کرد که قیمت 
ربع سکه و نیم سکه و تمام سکه )اگر عرضه شوند( 
براساس دو مولفه قیمت جهانی و نرخ ارز تعیین 
می شود؛ بنابراین کسانی که می خواهند در حراج 
شرکت کنند و ثبت سفارش داشته باشند باید 
کامال نسبت به شرایط حال و آینده این دو متغیر 
توجه الزم را داشته باشند و ریسک های مترتب 

بر هر دو مولفه را در ثبت سفارش لحاظ کنند.

اخبار
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فرزین با تأکید بر اینکه تمام نیازهای ارزی اساسی کشور 
در ۲۰ روز گذشته با دالر ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین شد، 
خطاب به مردم گفت:  نگران نباشید حواسمان به بازار 
ارز هست. »محمدرضا فرزین« در تشریح اقدامات انجام 
شده توسط بانک مرکزی برای برقراری ثبات ارزی در 
بازار ارز، اظهار داشت: به دنبال ثبات ارزی هستیم و این 
موضوع اقدامی نیست که یکباره انجام شود. وی افزود: 
بر همین اساس نیز مذاکرات ســازنده ای را با شرکای 
تجاری انجام داده ایم؛ با قطر، عراق، چین و دبی مذاکرات 

سازنده ای را انجام دادیم که نتایج خوبی را هم داشت.
وی گفت: ۲۰ روز پیش )در ابتدای ورود بنده به بانک 
مرکزی( نرخ ارز ۴ هزار تومان ریزش داشت که نشان 
داد اگر بانک مرکزی بخواهد می تواند دخالت مناسبی 
انجام دهد. فرزین با بیان اینکه در روزهای اخیر هم 
افزایش نرخ ارز داشتیم که این را هم واقعی نمی دانم، 
تصریح کرد: در ۲۰ روز گذشته برای ثبات بخشی به 
بازار ارز اقداماتی انجام شد. رئیس کل بانک مرکزی 
ضمن اشــاره به اینکه نرخ ارز در ۲۰ روز گذشته در 
ســامانه نیما ۲۸۵۰۰ بود، تصریح کرد: در این مدت 
تمام نیازهای ارزی اساسی کشــور را با قیمت دالر 
۲۸۵۰۰ تومان تأمین کردیــم. وی تأکید کرد: هیچ 
محدودیت ارزی برای تأمین نیازهای ارزی کشــور 
نداریم. منابع ارزی قابل دسترسی شده است. نتایج 
مذاکرات منطقه ای بسیار مثبت است. منابع ارزی آزاد 
است؛ ارز را تأمین می کنیم ولی در فضای مجازی بازار 
را ملتهب می کنند. رئیس کل بانک مرکزی با بیان 
اینکه عرضه ارز درهم هم در سامانه نیما افزایش یافته 
است، ادامه داد: از دیروز عرضه ۲۰۰ میلیون دالر از ارز 
تی بی آی عراق که ۱۰ میلیارد دالر است شروع شده 
و ادامه خواهد داشت. فروش مجدد ارزهای چین در 
نیما را شروع کرده ایم که تخصیص آن از ۲۸ روز به ۴۸ 

ساعت کاهش یافته است.
وی تأکید کرد:  ذخایر ارزی کشور بیش از ۲۰ میلیارد 
دالر افزایش یافته و در خارج از کشور در دسترس ما 

قرار دارد پس هیچ مشکلی در تأمین ارز نداریم. ضمن 
اینکه مقایسه تخصیص ارز در ســامانه نیما با سال 
گذشته واقعیت ها را نشــان می دهد. به گفته رئیس 
کل بانک مرکزی، مشکلی در اسکناس وجود ندارد 
و از ابتدای سال تا کنون ۲ میلیارد دالر با قیمت های 

حدود ۳۹ هزار تومان عرضه شده است.
وی در ادامه گفت: برای استمرار برنامه ها اول باید از 
ذخایر ارزی اطمینان پیدا می کردیم که سفرهای من 
در همین زمینه بود. صادرات غیر نفتی امسال حدود 
۳۳ میلیارد دالر بود و اآلن بسیاری از منابع ارزی ما آزاد 
شده است و در عمل دیده خواهد شد. فرزین با اشاره 
به نرخ سازی در فضای مجازی گفت: در یک فضای 
محدود و مجازی عددسازی می کنند که دور از واقعیت 
است. رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار آزاد ارز هم 
این طور توضیح داد که در بازار آزاد هم ورود خواهیم 
کرد و نرخ سازی می کنیم. ثبات ارزی را حتماً گام به 
گام ایجاد خواهیم کرد. وی همچنین خطاب به مردم 
گفت: اگرچه نگرانی های مردم را در مورد بازار ارز درک 
می کنیم اما نگران نباشند چرا که ما برای حفظ ثبات 
و آرامش در بازار از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد و 

حواسمان به بازار هست.
فرزین در خصوص انتقادات به دالر ۲۸۵۰۰ تومانی 
اظهار داشــت:  انتقاداتی کردند که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ 
تومانی شــبیه همان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۲۲6 
تومانی است اما این ارز متفاوت است. این عدد بر مبانی 
نرخ ارز ای تی اس ۲۸۵۰۰ تعین شده است و بودجه 
دولت را به تعادل می رساند چرا که نرخ ارز در بودجه 
دولت ۲۳ هزار تومان اســت. وی تأکید کرد: تعادل 
مصرف کننده نیز برقرار می شود چون نمی خواهیم 
کاالهای اساســی مردم از محل ارز گران شود . تنها 
مشکل ممکن است برای صادرکننده ها باشد که آن 
هم عمده برای نفت و پتروشیمی هاست و اگر سایر 
صادرکنندگان دیگر هم متضرر شوند با بازارسازی و 

سیاست های حمایتی، مورد حمایت قرار می گیرند.

شورای رقابت در نامه ای به رییس سازمان بورس اعالم 
کرد، عرضه خودروهای خانواده دنا پژو ۲۰۷ و شاهین 
در بورس کاال مجاز نمی باشد.شورای رقابت در نامه به 
رئیس سازمان بورس کلیه محصوالت ایران خودرو و 
ساپیا به جز هایما و تارا را انحصاری اعالم کرد. در این 
نامه آمده است:پیرو عرضه برخی خودروها در بورس 
کاال به اطالع میرساند مدت مصوبه شصت و سومین 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ / ۷ 
/ ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو یکسال بوده 
است. بدیهی است با انقضاء این مدت، مصوبات قبلی 
شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل 
بوده و باید اجرایی می شده است. بر این اساس مطابق 
مصوبــات ،۴۲۰ ۴۴۲، ۴6۲ و ۴6۸ بازار خودروهای 
انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت 
ایران خودرو و ســایپا به جز دو خودروی هایما و تارا 
می باشد و عرضه آنها باید طبق روال پیشین و مطابق 
با مصوبــات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیــرد قیمت این 
خودروها نیز باید براســاس مصوبــات ۱۴۸ و ۴۴۲ 
طبق فرمول Price Cap محاسبه گردد. فلذا عرضه 
خودروهای خانواده دنا پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس 
کاال مجاز نمی باشد. شایان ذکر است شورای رقابت 
با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو موضوع بازبینی 
دســتورالعمل های بازار خودرو را در دستور کار قرار 
داده است و در صورت تصویب مصوبه جدید در این 

،زمینه جهت اجرا ابالغ خواهد شد.
وزیر اقتصاد در این رابطه گفت: مجوز عرضه خودرو 
در بورس کاال توسط شــورای عالی بورس داده شده 
است و در این خصوص شورای عالی بورس تصمیم 
خواهد گرفت. سیداحســان خاندوزی در حاشــیه 
آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصاد ایران در پاسخ 
به خبرنگاران گفت: مجوز عرضــه خودرو در بورس 
کاال توسط شــورای عالی بورس داده شده است. وی 
افزود: نامه شورای رقابت در شورای عالی بورس مطرح 
و در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد، همچنین 

با شورای رقابت هم صحبت شــده است تا تعارض 
تصمیمات ایجاد نشود. پیگیری ها نشان می دهد فردا 
جلسه فوق العاده شورای عالی بورس در همین زمینه 
برگزار خواهد شد. شورای رقابت در نامه ای به رئیس 
سازمان بورس اعالم کرد: عرضه خودروهای خانواده 
دنا، پژو۲۰۷ و شاهین در بورس کاال مجاز نمی باشد، 
کلیه محصوالت ایران خودرو و ساپیا به جز هایما و تارا 

انحصاری است.
وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد طرح 
رشــد غیر تورمی و پروژه های پیشران گفت: تعیین 
تکلیف پروژه ها در دستگاه های اجرایی انجام شد. 
پروژه های اســتانی تعیین شده اســت. چون منبع 
تبصره ۱۸ از دل منابع تبصره ۱۴ نشــات می گیرد، 
افزایش یارانه امســال این منابع را درگیر خود کرده 
است و سازمان برنامه منابعی نداشته است تا به تبصره 
۱۸ تخصیص پیدا کند. وی افــزود: با توجه به اجازه 
افزایش سهم دولت از درآمدهای نفتی بخشی از منابع 
این تبصره تامین خواهد شد. وزیر اقتصاد در پاسخ به 
سوالی در مورد افزایش ده هزار تومانی نرخ ارز و تاثیر 
تورمی آن گفت: چیزی که در واقعیت اقتصاد ایران 
پشتیبانی می شود براساس نرخ بازار نیما است.وی 
تاکید کرد: بیش از ۸۰ درصد اقتصاد از طریق سامانه 
نیما تامین ارز می شود. همواره در تنگنای عرضه دو 

نرخ وجود دارد، یک نرخ نیما و یک نرخ بازار آزاد.
خاندوزی گفت: کنترل تورم شامل کنترل مولفه های 
اقتصادی و کنترل انتظارات اســت. مسئله ارز نیز 
موضوع انتظاری است. رسانه ها باید در بحث کنترل 
انتظارات به دولت کمک کنند. وزیر اقتصاد در پاسخ به 
سوالی در مورد سند واگذاری خودرو سازی ها، گفت: 
سند بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت نهایی شده اما 
مقدماتی دارد که وزارت صمت باید فراهم کند. دولت 
باید بداند که در هر بازه زمانی باید منتظر کدام مرحله 
از اجرای این سند باشد. هر زمان که مقدمات از سوی 

وزارت صمت فراهم شود کار اجرا آغاز خواهد شد.

سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه گفت: بنابر اعالم 
وزارت رفاه توزیع کاالبرگ در دیگر استان ها تنها 
منوط به موفقیت در اجرای طرح آزمایشــی است. 
طیبه حســینی از توزیع طرح آزمایشی کاالبرگ  
خبر داد و گفت: هفته گذشته وزارت رفاه در استان 
هرمزگان به صورت آزمایشی توزیع کاالبرگ را برای 
تمامی یارانه بگیران که شــماره حساب یارانه آنها 

مربوط به استان هرمزگان است، آغاز کرده است.
به گفته او، یارانه بگیران از فروشــگاه هایی که در 
این طرح شرکت کردند، می توانند نسبت به خرید 
۱۰ قلم کاالی اساسی اقدام کنند، درغیراین صورت 
همانند دیگر یارانه بگیــران، یارانه مرحله یکصد و 
چهل و چهارمین  در ۲۰ بهمن به حساب آنها واریز 
می شود. حسینی اضافه کرد: بنابر اعالم وزارت رفاه، 

استمرار توزیع کاالبرگ در دیگر استان ها منوط به 
موفقیت طرح آزمایشی در استان هرمزگان است.

ســخنگوی ســتاد هدفمندی یارانه با بیان اینکه 
دریافت کاالبرگ برای یارانه بگیران اختیاری است، 
گفت: افراد از طریق کارت یارانه می توانند اقدام به 
خرید کاالی اساســی کنند و مابقی یارانه خود را 
به صورت نقدی از موجودی کارت برداشت کنند. 

چنانچه افراد اقدام به دریافت کاالی اساسی نکنند، 
یارانه نقدی را کماکان دریافــت می کنند. او بیان 
کرد: کلیه پیامک هایی که برای افراد مبنی بر قطع 
یارانه نقدی یا رویت دهک بندی ارســال می شود، 
کالهبرداری و به قصد خالی کردن حســاب یارانه 
بگیران است چرا که سازمان هدفمندی هیچ گونه 

پیامکی ارسال نمی کند.

فرزین: در بازار آزاد ارز هم ورود خواهیم کرد

منابع ارزی ایران قابل دسترسی شد
وزیر اقتصاد: شورای عالی بورس تصمیم می گیرد

مخالفت شورای رقابت با عرضه سه خودرو در بورس

کاالبرگ کی در سراسر کشور اجرا می شود؟

زمان واریز یارانه بهمن ماه اعالم شد

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

تمرکز برنامه هفتم توسعه بر اقتصاد دیجیتال
رضا قربانی، کارشناس فناوری 

توسعه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک در کشور الزامات بسیاری نیاز دارد. یکی از مهم ترین این الزامات زیرساخت های ارتباطی کشور است. زیرساخت های ارتباطی باید با همکاری و تعامل تمامی دستگاه های 
مرتبط توسعه پیدا کند. اینترنت و دسترسی به آن باید از آن چیزی که امروز به عنوان اینترنت از آن استفاده می شود، بیشتر در اولویت قرار بگیرد. 

تجارت الکترونیکی نیاز به اینترنت قابل قبول دارد. اتفاقاتی نظیر قطع اینترنت به بهانه کنکور می تواند در توسعه تجارت الکترونیک تاثیرگذار باشد. در همین رابطه وزیر ارتباطات نیز تاکید داشتند که اینترنت دیگر 
برای کنکور قطع نخواهد شد. این دست اتفاقات نباید در کشور تکرار شود. 

دیگر عامل تاثیرگذار در توســعه تجارت الکترونیک این است که اجازه فعالیت به کسب و کارهای بخش خصوصی داده شود. موانع پیش پای کســب و کارهای بخش خصوصی باید برداشته شود. در موضوع اقتصاد 
دیجیتال نیروی انسانی حرف اول را می زند. باید موانع برای فعالیت نیروهای نخبه برداشته شود. فضا برای فعالیت باید بهبود پیدا کند. در غیر این صورت فرصت های کاری کشورهای دیگر منجر به مهاجرت نیروی 

نخبه کشور خواهد شد. 
به طور کلی اما اتفاقات خوبی در حال وقوع است. در موضوع رگوالتوری و قانون گذاری می بایست بخش خصوصی مشارکت داده شود. باید فضا برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه رگوالتوری و قانون گذاری فراهم 

شود. چراکه حاکمیت هر اندازه هم تالش کند در تمامی این بخش ها نمی تواند توسعه انجام دهد. دست بخش خصوصی باید برای فعالیت باز باشد. 
در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک در اقتصاد ایران ۷ درصد است. این ســهم در اقتصاد باید افزایش پیدا کند. امروز تمام کشورهای دنیا به سمت تجارت الکترونیک رفته و پیشرفت های قابل 

قبولی در این زمینه داشته اند. 
در کشور ما نیز توسعه تجارت الکترونیک باید در برنامه های متنوعی که در دست تدوین است در نظر گرفته شــود. به عنوان مثال در برنامه هفتم توسعه می بایست به اقتصاد دیجیتال، توسعه تجارت الکترونیک و 

نیازهای این حوزه به شدت توجه شود. 
به نظر می رسد فعاالن اقتصاد دیجیتال به این درک رسیده اند که همه ما سوار یک کشتی هستیم و برای تغییر و توسعه شرایط باید با هم همکاری کنیم. در این شرایط از حاکمیت و دولت هم انتظار می رود با تسهیل 
فضای کسب وکار اقتصاد دیجیتال، زمینه رشد کسب وکارهای نوین را فراهم کند. باید اجازه دهیم اقتصاد دیجیتال که آینده کشور در گرو بالندگی آن است، رشد کند. فعاالن اقتصاد دیجیتال می خواهند در همین 

کشور و برای همین مردم کار و خلق ارزش کنند. زمان آن رسیده که اجازه دهیم جوانان بتوانند به کارشان ادامه دهند.
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شــورای رقابت در نامه ای به رئیس سازمان بورس 
اعالم کرد: عرضــه خودروهای خانــواده دنا، پژو 
۲۰۷ و شــاهین در بورس کاال مجاز نمی باشــد. 
شــورای رقابت در نامه به رئیس ســازمان بورس 
کلیه محصوالت ایران خودرو و ســاپیا به جز هایما 
و تارا را انحصاری اعــالم کرد.  در ایــن نامه آمده 
اســت: پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کاال 
به اطالع میرســاند مدت مصوبه شصت و سومین 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲8 

 / ۷ / 14۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو یکسال 
بوده است. بدیهی است با انقضاء این مدت، مصوبات 
قبلی شــورای رقابت در این زمینه به خودی خود 
مبنای عمل بوده و باید اجرایی می شــده است. بر 
این اساس مطابق مصوبات ،4۲۰ 44۲، 46۲ و 468 
بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای 
سواری دو شــرکت ایران خودرو و سایپا به جز دو 
خودروی هایما و تارا میباشد و عرضه آنها باید طبق 
روال پیشین و مطابق با مصوبات 414 و 4۲۰ صورت 

گیرد قیمت این خودروها نیز باید براساس مصوبات 
148 و 44۲ طبق فرمول Price Cap محاســبه 
گردد. فلذا عرضه خودروهای خانواده دنا پژو ۲۰۷ 
و شاهین در بورس کاال مجاز نمی باشد. شایان ذکر 
است شورای رقابت با تشــکیل کارگروه تخصصی 
خودرو موضــوع بازبینی دســتورالعمل های بازار 
خودرو را در دستور کار قرار داده است و در صورت 
 تصویب مصوبه جدید در این ،زمینه جهت اجرا ابالغ 

خواهد شد.

طبق بخشنامه بانک مرکزی، مردم میتوانند از 
صرافی ها ۵۰۰۰ یورو دریافت کنند؛ خریداران 
برای دریافت ارز باید کارت ملی همراه داشــته 
باشند. طبق بخشــنامه ابالغی بانک مرکزی به 
صرافی ها، از سه شنبه 4 بهمن امکان فروش ارز 
به مردم تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر 
ارزها برای صرافی ها دارای مجوز معتبر از بانک 
مرکزی، از محل منابع خریداری شــده فراهم 

شده است.
پیش از این مردم می توانســتند از صرافی ها ۲ 
هزار دالر با قیمت دالر توافقــی دریافت کنند. 
کسب اطالع خبرنگار تســنیم از بانک مرکزی 
درباره قیمت فــروش ۵ هزار یورو بــه مردم در 
صرافی ها حاکی از آن است که کشف قیمت در 
بازار متشکل ارزی در قالب ثبت سفارش دفتری 

با قیمت های متفاوت خواهد بود.
از روز سه شنبه هفته جاری، صرافی ها می توانند 
نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص 
حقیقی و حقوقی تحت سرفصل »تامین نیازهای 
ضروری« اقــدام نمایند. صرافی هــا همچنین 
مجازند نســبت به فروش منابع تامین شــده از 
این محل به اشــخاص حقیقــی ایرانی )باالی 
18 ســال( و حقوقی مقیم 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 ســرفصل »تامیــن نیازهای ضروری« 
اقدام نمایند.

هرچند بانک مرکزی صرافی ها را مجاز به فروش 
۵ هزار یورو به مردم از محل منابع خریداری شده 
کرده است که طبق بندهای دیگر همان بخشنامه 
ابالغی در اول بهمن ماه، صراف ها دیگر مجاز به 
خرید و فروش ارز صادراتی نیســتند. بنابراین 
صرافی ها در تأمین ارز با محدودیت جدید مواجه 

می شوند.
البته بانک مرکزی معتقد است که صراف ها می 
توانند در صورت کسر منابع از بانک مرکزی ارز 
دریافت کنند؛ فرزین رئیس کل بانک مرکزی در 
همین ارتباط می گوید: از روز سه شــنبه اعالم 
کرده ایم که تا ۵ هزار یورو ارز فروخته خواهد شد. 
این ارز از طریق صرافی هــا در اختیار مردم قرار 
خواهد گرفت. صرافی هــا اختیار خرید و فروش 
ارز را دارند و اگر محدودیتی در این کار داشتند، 
بانک مرکزی در بازار متشکل و در قالب یک حراج 
به آن ها ارز می فروشد و در واقع، نرخ در این محل 
تعیین خواهد شد. به دنبال این هستیم که این 
نرخ به نرخ بازار آزاد تبدیل شود. با توجه به اینکه 
یکی از اشــکاالت بانک مرکزی تــا به حال این 
بوده که نتوانسته نرخ ســاز بازار ارز باشد، تالش 
می کنیم تا با این روش به یک نرخ ســاز در بازار 

آزاد تبدیل شویم.

در حالی که در فصل پاییز شــاهد افزایش نرخ اجاره 
مسکن بودیم اما بررسی های میدانی در دی ماه حاکی 
از تثبیت قیمت ها و افزایش تعداد فایل ها در این بازار 
اســت. این روزها بازار اجاره مسکن بر خالف ماه های 
گذشــته کمی آرام تر شده و بســیاری از مستاجران 
اعالم می کنند که با نزدیک شدن به انتهای سال و عدم 
پیش بینی قیمت ها در سال جدید، مالکان سعی دارند 

واحدهای مسکونی خود را زودتر اجاره دهند .
حمیدی یکی از مشاوران امالک در محدوده خیابان 
قزوین پایتخت، اعالم کرد: تعداد واحدهای مسکونی که 
برای اجاره در یک ماه گذشته به مشاوران امالک برای 
اجاره معرفی شده در مقایسه با فصل پاییز بیشتر شده 
و بسیاری از مالکان از ترس آنکه ممکن است در سال 
آینده نرخ ها تغییری نکند و یا قیمت ها روند کاهشی 
پیدا کند واحدهای خالی خود را به بنگاه های امالک 

معرفی می کنند.
حسینی یکی از مستاجران که به دنبال واحد مسکونی 
برای اجاره در محدوده خیابان ولیعصر تهران است به 
باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر تعداد 
فایل ها برای اجاره در مقایسه با فصل پاییز بیشتر شده 
و همین امر باعث شده قیمت ها در برخی از محله ها 
شکسته شود. بازار اجاره مسکن همواره در نیمه دوم 
سال آرام تر بوده است اما امسال اوضاع کمی متفاوت تر 
بود . نرخ اجاره در تابستان روند صعودی داشت، همین 
امر باعث شد که بسیاری از مستاجران به سراغ جابه 

جایی در فصل پاییز بروند و همین امر زمینه ساز افزایش 
قیمت ها در بازار شد.

به گفته کارشناسان، یکی از ابزارهای الزم برای کنترل 
بازار اجاره بها، افزایش تولید و عرضه  مســکن است،  
در صورتی کــه تولید در بخش مســکن افزایش یابد 
به طور قطع در بــازار  اجاره هم اثر گــذار خواهد بود. 
در همین رابطــه محمد رضا رضایــی کوچی رئیس 
کمیســیون عمران مجلس گفت: بازار مســکن باید 
با اســتفاده از تولید و عرضه مســکن تقویت شود در 
صورتی که این بازار به ثبات برســد به طور قطع آثار 
 آن در تمامی بخش هــا به ویژه بازار اجاره مشــهود 

خواهد بود.
او می گوید: بازار مسکن نیازمند اجرایی شدن هرچه 
زودتر طرح نهضت ملی مسکن است و در صورتی که 
پروژه ها به بهره برداری و افتتاح برســد بازار مسکن و 
اجاره به طور قطع تحت تاثیر آن به ثبات خواهد رسید.  
گالبچی کارشناس  مسکن  در این خصوص گفت: بازار 
مسکن باید با کمک بخش خصوصی و دستگاه های 
دولتی به ثبات برسد و از رکود خارج شود، در صورتی 
که این بازار سامان دهی شود به طور قطع بازار اجاره هم 
تحت تاثیر آن به سمت ثبات هدایت شده  و قیمت ها 

شکسته خواهد شد.
او گفت: دولت  باید مجوزات الزم  برای  ساخت مسکن  را 
به شرکت های بخش خصوصی بدهد تا بتوانند در مدار 
فعالیت بیشتر در این صنعت قرار گیرند. این کارشناس 

مسکن اظهار کرد: صنعت ساختمان پیشران تولید و 
اقتصاد کشور است. اگر صنعت ساختمان فعالیت موثری 
نداشته باشد قطعا در تولید و اقتصاد کشور با مشکالت 
بزرگی مواجه خواهیم شــد. او توضیح داد: در صورتی 
که صنعت ســاختمان فعال شود کارخانجات مرتبط 
در این حوزه رونق می گیرند و تراز تولید در این بخش 

افزایش می یابد.
براساس این گزارش بازار مسکن این روزها چشم انتظار 

تولید و افزایش عرضه و همچنین اجرایی شدن وعده 
های دولت در حوزه اجاره مسکن است؛ درصورتی که 
بانک ها همکاری الزم برای پرداخت وام ودیعه مسکن 
را به مرحله اجرایی شدن برسانند و از طرف دیگر سایر 
طرح ها از جمله اخذ مالیات از خانه های خالی هرچه 
سریعتر اجرایی شوند، در سال آینده به ویژه در فصل 
داغ جابه جایی تابستان شاهد ثبات قیمتی و در نهایت 

کاهش نگرانی متقاضیان خواهیم بود.

مدیر مرکز راهبری گاز کشــور گفت: استان های 
تهران، خراســان رضوی، اصفهــان، آذربایجان 
شرقی جزء چهار اســتان پر مصرف گاز هستند 
و میزان مصرف این 4 اســتان تقریبا 4۰ درصد 
از مصرف خانگی را به خودشان اختصاص دادند. 
غالمرضا کوشکی، مدیر مرکز راهبری گاز کشور 
اظهار داشــت: با توجه به پیــش بینی هایی که 
انجام شــده تا پایان هفته رونــد افزایش مصرف 
گاز را داشــته باشــیم و این میزان از مصرف به 

 6۷۰ تــا 68۰ میلیــون متر مکعــب در بخش 
خانگی برسد.

وی افزود: اســتان های تهران، خراسان رضوی، 
اصفهان، آذربایجان شــرقی جزء چهار اســتان 
پر مصرف گاز هســتند و میزان مصــرف این 4 
اســتان تقریبا 4۰ درصد از مصرف خانگی را به 
خودشان اختصاص دادند. کوشکی ادامه داد: طبق 
پیش بینی ها، در روز های آینده شــاهد کاهش 
دما و افزایش مصرف گاز هســتیم از هموطنان 

می خواهیم 1۰ درصد در مصرف گاز صرفه جویی 
داشته باشند تا بتوانیم پایداری شبکه گاز را حفظ 

کنیم.
مدیر مرکز راهبری گاز کشور درباره راهکار های 
صرفه جویی در مصرف گاز گفت: با پوشیدن لباس 
مناسب در منزل، هنگام ترک منزل، سیستم های 
گرمایشی را خاموش و فضای گرمایشی منزل را 
محدود کنند و با این راه کار هــا می توان میزان 

مصرف گاز را تا 1۰ درصد کاهش داد.

با حضور احمــد وحیدي، وزیر کشــور، علیرضا فخاري، 
استاندار تهران، سردار حسین دیني، معاون فني قرارگاه 
ثاراهلل، محمدحسن نامي، رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور، شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اصناف مجلس 
شوراي اسالمي، سرهنگ علي نوروزي، رئیس پلیس نظارت 
بر اماکن عمومي ناجا، محمود سیجاني، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران، سرهنگ نادر مرادي، معاون نظارت بر اماکن عمومي پلیس پایتخت، ،سرهنگ 
کاکاوند، رئیس بسیج اصناف تهران بزرگ، قاسم نوده فراهاني، رئیس اتاق اصناف 
ایران به همراه اعضاي هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، سومین اجالس اتاق اصناف 

تهران روز یکشنبه ۲ بهمن 14۰1 در محل سالن همایش هاي این اتاق برگزار شد.
در این مراسم که روساي اتاق هاي اصناف استان تهران، روساي اتحادیه هاي صنفي 
تهران و جمعي از معاونان وزارت صمت و مسئوالن اماکن عمومي پلیس پایتخت 
حضور داشتند وزیر کشور در سخناني با تاکید بر نقش بي بدیل اصناف در ابعاد مختلف 
جامعه گفت: این اهمیت از آنجا نشات مي گیرد که عملکرد و وضعیت جامعه اصناف 

بالفاصله در رفاه و آرامش مردم و کلیت جامعه تاثیر مي گذارد.
احمد وحیدي، وزیر کشور با بیان اینکه نظام توزیع در زندگي و رفاه مردم نقش مهمي 
را ایفا مي کند، افزود: مردم با کارخانه داران و صنایع بزرگ ارتباط مستقیمي ندارند؛ 

اما نیازهاي آنها به اشکال مختلف با اصناف گره خورده است که همین موضوع موجب 
انتقال شرایط اقتصادي به دولت، تنظیم سیاست ها و برنامه ها و در نهایت انسجام 

اجتماعي مي شود.
وي تاکید کرد: بر این اساس تعامل و ارتباط پیوسته اصناف و دولت بسیار حساس 
است و آنها مي توانند مشاور و انتقال دهنده تاثیرگذار و مهمي براي دولت باشند. 
وزیر کشور با اشاره به نقش اصناف تاثیرگذار در تنظیم بازار، افزود: 6۰ درصد تولید 
ناخالص ملي به بخش خدمات اختصاص دارد و اصناف سهم بسیار بزرگي در این 
بخش دارد. 8۹ درصد ارزش افزوده بخش بازرگاني از طریق اصناف تامین مي شود؛ 
یعني به معناست که اصناف در رشد اقتصاد فقرزدایي و کاهش ضریب جیني نقش 

بسیار چشمگیري دارد.
وحیدي همچنین سهم اصناف در اشتغالزایي را مورد توجه قرار داد و گفت: اصناف 
بعد از حوزه نفت باالترین تامین کننده مالي اقتصاد کشور و اشتغالزایي محسوب 
میشوند؛ لذا میتوانند در کاهش تصدي گري دولت با ایجاد بستر براي پیاده سازي 
اصل 44 قانون اساسي ایفاي نقش کنند. رشد اقتصاد ملي، گسترش مالکیت مردم، 
تامین عدالت اجتماعي، ارتقاي گارگاه هاي اقتصادي، افزایش اشتغال ملي، تشویق 
مردم به سرمایه گذاري از جمله هاي پیامدهاي تاثیر اصناف در اشتغالزایي و کاهش 

تصدي گري دولت بود که وزیر کشور به آنها اشاره کرد.
وي با اشاره به انتقاد برخي نسبت به کثرت واحدهاي صنفي بیان کرد: حدود صنفي 
به هم خورده است و مالک و معیار براي کثرت واحد صنفي داراي اشکال است؛ لذا 

شاید به اصالح قانون نیاز داشته باشیم و با استقرار واحدهاي صنفي در شهرک هاي 
صنفي و همچنین چایک سازي و ادغام اتحادیه هاي صنفي این مشکل را حل کنیم. 

باید تالش شود که جایگاه اصناف در مسائل اقتصادي حفظ شود.
وزیر کشور در خصوص چالش هاي مالیاتي اصناف تاکید کرد: صنوف در تنظیم قانون 
شفاف مالیاتي مي توانند به سازمان امور مالیاتي مشورت بدهند. ما معتقد نیستیم که 
اصناف باید ضرر کنند؛ بلکه باید مالیات معقول و عادالنه باشد. اصناف باید وارد این 

میدان شوند که صالحیت آن را دارند.
وي بیان کرد: اصناف سیاست هاي مالیاتي خود را پیشنهاد بدهد. اقتصاد کشوري 
سالم است که با مالیات اداره شود از این رو به دنبال یک سازوکار عملي و عادالنه براي 
اخذ مالیات هستیم. وحیدي با بیان اینکه اصناف عالوه بر حوزه اقتصادي در تحوالت 
اجتماعي هم نقش مهمي دارند افزود: این نقش فقط مربوط به زمان حال نمي باشد؛ 
بلکه در تمام برهه هاي تاریخي اصناف نشان دادند که به ملت و کشور خود وفادار 
هستند؛ همانگونه که در جریانات اجتماعي اخیر مانع از تعطیلي بازار شدند و در بحث 

شیوع ویروس کرونا تالش ارزشمندي داشتند.
وي با بیان اینکه اصناف همواره ایجاد کننده اعتماد و انسجام اجتماعي بودند، افزود: 
ارزشهاي بزرگ اجتماعي را باید بشناسیم و آنها را حفظ کنیم. اصناف همواره معتمد 
مردم بودند. وزیر کشور در بخشي از صحبت هاي خود با تاکید بر رعایت هنجارهاي 
اجتماعي گفت: هنجارهاي اجتماعي باید رعایت شود و همه نسبت به آن متعهد 
باشیم. رعایت هنجارها بخصوص براي اصناف قانونمدار یک امر الزامي است. باید 
قانون اجرا شود و ارزش هاي دیني و ملي به عنوان هنجارهاي اجتماعي مورد توجه 

تمام صنوف قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف تهران نیز نســبت به احصاي مطالبات بحق اصناف تاکید کرد. 
علي توسطي، رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: مطالبات اصناف، زیاده خواهي 
نیست، بلکه موضوع رفع برخي موانع براي ارتقاء و پیشرفت آنهاست. اصناف همیشه 

تعهد، عرق و والیي بودن خود را ثابت کرده است و چیزي به غیر از حق نمي خواهد.
رئیس اتاق اصناف تهران طي سخناني در اهمیت عملکرد اصناف تهران و تاثیرگذاري 

آن در کل اقتصاد کشور گفت: 4۰ درصد فعل و انفعاالت اقتصادي در محدوده تهران 
شکل مي گیرد. ۳۰ هزار واحد صنفي، تحت پوشش اتحادیه هاي صنفي کنترل و 
پایش شده و بیشترین ارتباط با جامعه و مردم را اصناف تهران دارند. در 11۰ کیلومتر 
محدوده بازار تهران بیش از 6۰۰ هزار واحد صنفي وجود دارد و در برخي نقاط آن 
روزانه یک میلیون نفر تردد مي کنند که این نشان از اهمیت عملکرد اصناف و توجه 

به مطالبات و خواسته هاي آنها دارد.
توسطي تاکید کرد: براي اینکه بتوانیم با اســتفاده از هرم مدیریت اصناف، جایگاه 
خودمان را تبیین کنیم، توقع حمایت و پشتیباني ها را داریم که از آن جمله اعمال 
دستور مقتضي وزارت کشور به شهرداري ها و فرمانداري ها جهت رفع موازي کاري 
ها، همکاري بیشتر با هیئت امناي صنفي، مشورت با روساي اتاق هاي اصناف به هنگام 
تصمیم گیري براي اصناف ودیگر چالش ها است. وي در همین رابطه تعیین تکلیف 
بناها و اماکن پرخطر را مورد توجه قرار داد و گفت: سه هزار بناي پرخطر، اصناف را 
درگیر کرده است که 1۳۳ ساختمان در حد پالسکو مي تواند فاجعه آور باشد. توسطي 
توجه به خطر گسترش مهاجرین در محدوده بازار تهران را خاطر نشان کرد و گفت: 
کنترل مهاجرین بویژه افاغنه که به صورت فاجعه بار در اطراف بازار تهران در حال 
گسترش هستند و مي تواند در آینده مشکل ساز باشد باید مورد توجه قرار گیرد. 
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: مشکالت ناشي از تشکیل انجمن هاي صنفي و 
موازي کاري هاي عدیده این مراکز از دیگر چالش هاي اصناف اســت که خواستار 

بررسي و رفع این موضوع هستند.
وي همچنین با انتقاد از صدور مجوز برگزاري نمایشگاه هاي مختلف از سوي وزارت 
ارشاد بیان کرد: تنها منبع درآمد اتاق هاي اصناف برگزاري نمایشگاه هاي صنفي- 
تخصصي است که متاسفانه دخالت مراکزي از جمله شهرداري ها، فرمانداري ها و 
وزارت ارشاد در این موضوع خلل ایجاد کرده و موجب تنش و ناهنجاري ها در جامعه 
اقتصاد مي شود. رئیس اتاق اصناف تهران در پایان سخنان خود ابراز امیدواري کرد 
که با توجه وزیر کشور به مطالب مطروحه گامي در راستاي حل چالش هاي پیش 

روي اصناف برداشته شود.
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سومين اجالس ماهانه اتاق اصناف تهران برگزار شد

مطالبات اصناف، زياده خواهي نيست 
وزیر کشور: اصناف سياست هاي مالياتي خود را پيشنهاد بدهد

درخواست توقف عرضه شاهین، پژو ۲۰۷ و دنا در بورس 

سرمای زمستان بازار اجاره مسکن را آرام کردشرایط خرید ۵۰۰۰ یورو از صرافی ها چیست؟

مصرف ۴۰ درصد از گاز خانگی در ۴ استان

سخنگوی ســازمان هواپیمایی با بیان این که درخواست افزایش 
قیمت بلیت هواپیما در حال بررسی است، گفت: افزایش قیمت 
بلیت توسط ایرالین ها غیرقانونی اســت. میراکبر رضوی درباره 
اظهارات مدیر کل بازرســی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت 
مبنی بر افزایش بدون مجوز بلیت پروازهای داخلی گفت: هر شرکت 
هواپیمایی که قیمت بلیت را افزایش داده باشد، تخلف کرده و با آنها 

برخورد خواهد شد.
وی یادآور شــد: موضوع افزایش قیمت بلیــت پروازهای داخلی 

در شورای عالی هواپیمایی در حال بررســی است. وی با اشاره به 
درخواســت ایرالین ها برای افزایش قیمت، افــزود: قیمت بلیت 
پروازهای داخلی از آذرماه سال 14۰۰ افزایش نیافته و همچنان 
با نرخ های قبل بلیت به مردم فروخته می شود. سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشــوری تاکید کرد: افزایش خودسرانه قیمت بلیت 
هواپیما توسط شرکت های هواپیمایی تخلف بوده و با ایرالین های 

متخلف برابر قانون و مقررات برخورد خواهد شد.
مدیرکل بازرســی و نظارت بر خدمات ســازمان حمایت امروز 

از جریمه 1۰ میلیــارد تومانی یک شــرکت هواپیمایی به دلیل 
گرانفروشی بلیت خبر داده و گفته اســت:  در گزارشاتی که چند 
روز گذشته به ما رسیده است بعضی از شرکت های هواپیمایی نرخ 
بلیت را بدون مجوز افزایش دادند.با شرکت های هواپیمایی، انجمن 
شرکت هواپیمایی و سازمان هواپیمایی مکاتبه کردیم که تاکنون 
پاسخی به مکاتبات ما داده نشده و فرآیند قانونی افزایش قیمت باید 
طی شود. هنوز مجوز قانونی صادر نشده بنابراین اگر افزایشی صورت 
گیرد غیرقانونی است و اگر این روند ادامه یابد برخورد الزم صورت 

می گیرد. جواد احمدی افزود: اگر در هرمسیری گران فروشی کنند 
از ضوابط قانونی تخلف کردند چنانچه تبعیتی از هشدار ها صورت 
نگیرد، برخورد می شود. با توجه به رصد های صورت گرفته بیشتر 
شرکت های هواپیمایی افزایش غیر قانونی نرخ بلیت داشتند حکمی 
روی میز من از یک شرکت هواپیمایی است که 1۰ میلیارد تومان 
جریمه شده است. وی تاکید کرد: سازمان حمایت نقش نظارتی 
دارد اگر تبعیتی صورت نگیرد به سازمان تعزیرات معرفی می شوند 

و میزان بازدارندگی و تاثیر گذاری به آرا داده شده مربوط می شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری شــهریور ماه امسال افزایش 
۳۰ درصــدی بلیت پروازهــای داخلی را تکذیب کــرده و گفته 
بــود: شــرکت های هواپیمایی با توجــه به تمــام اتفاقات روی 
داده در حوزه های مختلــف و افزایش قیمت ها کــه در صنعت 
هوانوردی وجود دارد، درخواســت افزایش قیمت بلیت  هواپیما 
را داشــته اند. این درخواســت در شــورای عالــی هواپیمایی 
 مطرح شــده که در صــورت نهایی شــدن آنرا اطالع رســانی 

خواهیم کرد.

سازمان هواپيمایی: 

درخواست افزایش قیمت بلیت در حال بررسی است
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مدیرعامل پست بانک با اشــاره به اینکه اقتصاد روستا نیاز به تامین مالی 
دارد، تاکید کرد کــه این بانک با حضور در بیش از ۶ هزار باجه روســتایی 
این وظیفه را انجام می دهد. به گزارش وزارت ارتباطات، »بهزاد شــیری« 
مدیرعامل پســت بانک ایران درباره عملکرد این بانک در حوزه روســتاها 
اشــاره کرد و گفت: از ۲۰ میلیــون و ۷۰۰ هزار جمعیت روســتایی، ۱۲ 
میلیون ۴۰۰ هزار حساب بانکی روستایی در پست بانک وجود دارد که در 
حدود ۶۰ درصد جمعیت روستایی را پوشــش می دهد و ۲ میلیون از این 
تعداد حساب در یک سال گذشته دولت ســیزدهم در روستاها گشایش 
یافته اســت که از این تعداد جمعیت روســتایی بیش از ۸ و نیم میلیون 
 نفر به صورت مســتقیم از بیش از ۶ هزار باجه پســت بانک در روســتاها 

سرویس می گیرند.
وی با اشاره به اولویت دولت سیزدهم برای توســعه اقتصاد روستا، افزود: 
اقتصاد روستایی نیاز به تامین مالی نیز دارد که این کار از طریق پست بانک 

در مناطق روستایی انجام می شود.
شــیری با اشــاره به اینکه در ۶ هزار باجه روســتایی، ۳ هــزار خودپرداز 
وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد خودپــرداز نیــز ۱۲۵۰، خودپــرداز 

امانــی وزارت ارتباطات اســت، تصریــح کــرد: از همیــن رو از ۶ هزار 
باجه پســت بانک در روســتاها، ۲ هزار باجــه گواهی فعالیت خــود را از 
 بانک مرکــزی دریافــت کرده اند و مجوز هــزار باجه دیگر نیــز به زودی 

صادر می شود.
وی بــا تاکید بر اینکــه مدارک هــزار باجه دیگــر نیز در حال بررســی 
مســتندات هســتند و ۲ هزار باجــه نیز در انتظار بازگشــایی ســامانه 
مرتبط برای بارگــذاری مدارک اســت، ادامه داد: در واقــع همان کاری 
که بــرای یک باجــه در دورافتاده ترین مناطق سیســتان و بلوچســتان 
 انجام می شــود همــان فرآیند نیــز بــرای شــعبه ای در تهــران باید 

انجام شود.
مدیرعامل پست بانک از مشغول به کار بودن ۹ هزار نفر در باجه های پست 
بانک در روستاهای کشور به صورت بخش خصوصی خبر داد و اظهار کرد: 
نیمی از این تعداد بانوان هستند که در مناطق کمتر برخوردار و روستایی 

کشور در باجه های پست بانک عملکرد مناسبی دارند.
شیری به مشکالت مربوط به زیرساخت های ارتباطی برخی از خودپردازها 
در مناطق کمتر برخوردار اشــاره کرد و گفت: پشــتیبانی، نظارت و پول 

رســانی به باجه ها و تعمیر و نگهداری خودپردازها از مسائلی است که در 
فعالیت پست بانک در روستاها با مشکالت بسیاری همراه است که با دستور 
وزیر ارتباطات و حضور تیم فنی سازمان تنظیم مقررات تا حدود بسیاری 

مرتفع شد.
مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد تراکنش ها 
در روســتاها غیرنقدی بوده اســت، خاطرنشــان کرد: بر همین اساس از 
 Cashless سال گذشــته تجهیز باجه های پســت بانک را به دســتگاه
)دســتگاهی مانند خودپرداز که فقــط پرداخت نقدی نــدارد( با هزینه 
بسیار کمتر از خودپرداز آغاز شــده که در دولت ســیزدهم، ۱۱۲ از این 
 دســتگاه در باجه های روســتایی مســتقر شــده که این تعداد در حال 

افزایش است.
وی یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ارائه سرویس بهتر به روستاییان 
را تجهیزات باجه های پست بانک به دستگاه صدور کارت بانکی اعالم کرد 
و افزود: با تمام مکانیزم های امنیتی به ۲۳۰۰ باجه روستایی دستگاه صدور 
کارت بانکی تحویل داده شده که در همان روســتا کارت بانکی مشتریان 

بانک صادر می شود.

۸۰ درصد تراکنش ها در روستاها غیرنقدی است

فناوری و 
اطالعات

رگوالتوری درخواست تمدید پروانه شرکت مخابرات را پذیرفت
مدیرکل صدور پروانه خدمات پســتی، ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری از قبول 

درخواست تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران خبر داد.
به گزارش روابط  عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سیدحسین سالمتی 
طباء مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری از قبول 
درخواست تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران خبر داد و گفت: رگوالتوری پروانه ارایه 
خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده ها را در سال ۱۳۸۷ برای مدت ۱۵ سال به 
شرکت مخابرات ایران اعطا کرد و اعتبار این پروانه اواخر تیر سال ۱۴۰۲ به پایان می رسد.

وی با اشاره به پیش بینی شرایط و مقررات نحوه تمدید در پروانه شرکت مخابرات ایران 
افزود: در پی درخواست تمدید پروانه از سوی این شرکت، فراخوان نظرخواهی درباره این 
موضوع و همچنین تصمیم سازمان مبنی بر قبول درخواست تمدید در روزنامه رسمی 

جمهوری اسالمی ایران و یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر شد.
سالمتی طباء تصریح کرد: رگوالتوری نیز درخواست تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران 
را به شرط رعایت مفاد موافقت نامه و الحاقیه های پروانه صادر شده و با اعمال تغییرات و 

اصالحات مورد نظر سازمان پذیرفته است.

با راه اندازی فاز اول پنجره مّلی خدمات دولت هوشمند تحقق می یابد 
کاهش صدها هزار سفر درون شهری 

وزیر ارتباطات با بیان اینکه این وزارتخانه با هوشمندسازی، الکترونیکی کردن خدمات و 
استفاده حداکثری از فناوری، نقش مهمی در کاهش سفرها و آلودگی هوا دارد، گفت: از 
طریق این پنجره و با یک کلیک بیش از دو هزار خدمت به مردم ارائه می شود که صدها 

هزار سفر را در سال کاهش خواهد داد.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با اشاره به برقی کردن موتورهای شرکت 
پســت، این حرکت را آغاز یک راه جدید عنوان کرد و گفت: تولید موتورهای برقی کار 
نخبگان کشور است که در حدود یک دهه زمان برده تا موتورهای برقی هوشمند با کیفیت 

بسیار مناسب تولید شود.
وی با اشاره به نقش وزارت ارتباطات در کاهش سفرها و آلودگی هوا اشاره کرد و افزود: این 
وزارتخانه با هوشمندسازی، الکترونیکی کردن خدمات و استفاده حداکثری از فناوری، 
نقش مهمی در کاهش سفرها و آلودگی هوا دارد. زارع پور با اشاره به اولویت دولت سیزدهم 
برای استفاده از فناوری اطالعات در ابعاد مختلف زندگی مردم، گفت: با تشکیل کار گروه 
اقتصاد دیجیتال و با هوشمندسازی تمام بخش های کشور در ایجاد رضایت مندی و کاهش 

مشکالت مردم در حوزه آلودگی هوا اقدام می کند.
وی از راه اندازی رسمی فاز نخست پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند در دهه فجر خبر داد 
و افزود: از طریق این پنجره و با یک کلیک بیش از دو هزار خدمت به مردم ارائه می شود که 

منجر به کاهش صدها هزار سفر درون شهری مردم در سال خواهد شد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان دولت سیزدهم تمامی 
شش هزار خدمت دولتی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارائه می شود که می 
تواند هم زمینه ایجاد فساد را از بین ببرد و هم با کاهش سفرهای درون شهری به کاهش 
آالیندگی کمک کند و هم منجر افزایش رضایتمندی مردم عزیزمان شود. وی با تشکر از 
شهرداری تهران، سازمان محیط زیست و سازمان اوقاف و امور خیریه برای مشارکت در 
این طرح، اظهار امیدواری کرد با توسعه ناوگان حمل و نقل برقی در کل کشور به سمت 

پست هوشمند سبز حرکت کنیم.
بر اساس این گزارش، در پایان این مراسم وزیر ارتباطات به همراه علی سالجقه رییس 
سازمان محیط زیست، علیرضا زاکانی، شهردار تهران و حجت السالم خاموشی رییس 
سازمان اوقاف و امور خیریه از نمونه موتور برقی هوشمند پستی رونمایی کرد و در ادامه با 
حضور در فضای باز موزه پست، در مراسم رژه موتورسواران پست با موتورهای هوشمند 
برقی شرکت کرد. موتورهای برقی هوشمند پست توســط شرکت دانش بنیان توسن 
با سرمایه گذاری ســازمان اوقاف و امور خیریه و به صورت کامال ایرانی ساخته شده و با 
همکاری شهرداری تهران،  سازمان محیط زیســت و وزارت ارتباطات برای جایگزینی 
موتورهای بنزینی شرکت پست با هدف کاهش آلودگی هوا و استفاده از انرژی پاک در 

اختیار این شرکت قرار گرفت.

اثرگذاری 1772  شرکت دانش بنیان در بازار فناوری اطالعات
طی سال های اخیر و با شکل گیری زیست بوم فناوری و نوآوری؛ حوزه »فناوری اطالعات« 

و »طراحی و تولید نرم افزارهای رایانه ای« رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
رونق بازار به گونه ای بود که آثار آن به شــکلی محسوس در زندگی مردم احساس شد و 
صنایع مرتبط با این حوزه توانستند نیازهای خود را به شکل بومی و با تولیدات داخلی تامین 
کنند. بازاری که اقتصاددانان معتقدند از عوامل اصلی رشد کشورهای مختلف و توسعه 
بازارهای مالی است. به باور آنها فناوری اطالعات و ارتباطات با تسهیل مبادالت مالی نقش 

تسهیل گر و سرعت دهنده به تبادالت مالی را بازی می کنند.
در اثبات اهمیت این حوزه همین بس که در دنیا باوری وجود دارد مبنی بر اینکه کندی 
رشد اقتصادی در بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه به ناکارآمدی و توسعه نیافتگی 
بخش فناوری اطالعات و ارتباطات مرتبط است. به همین دلیل به کشورها توصیه می شود 
که اصالحات نظام مند این بخش را برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر و سریع تر آغاز 
کنند. ایران هم از جمله کشورهایی است که چند سالی است این روند اصالحی را آغاز کرده 
است که با شکل گیری زیســت بوم فناوری و نوآوری این اقدامات جدی تر و با هم افزایی 
بیشتری دنبال شد و می توان گفت که این حوزه یکی از عرصه هایی است که با گذشت 
اندک زمانی از آغاز گفتمان علم و فناوری در کشور و با دریافت حمایت های ویژه دولتی به 
یکی از حوزه های شاخص و توسعه یافته زیست بوم فناوری و نوآوری بدل شده است. بر 
همین اساس در حال حاضر فعالیت ۱۷۷۲ مجموعه دانش بنیان کشورمان در این حوزه به 
ثبت رسیده که تعداد قابل توجهی از نخبگان و متخصصان بومی را در دل خود جای داده 
است. فناورانی که در ۵ حوزه تولید برنامه های کاربردی، طراحی پلتفرم، تامین زیرساخت، 
تامین امنیت فضای تبادل اطالعات و تولید انیمیشن و بازی های ویدئویی به تولید محصول 

و ارائه خدمات مشغول هستند.

جذب فعاالن دانش بنیان و خالق حوزه خودرو
شــرکت های دانش بنیان و خالق، صنایع، دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی و نخبگان و 

عالقمندان به حوزه فناوری های پیشرفته خودرویی شناسایی و جذب می شوند.
گروه توســعه فناوری های نوین خودرویی و طرح های کالن ستاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیشــرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 
جمهوری فراخوانی برای جذب فعــاالن دانش بنیان و خالق حوزه خودرو در شــبکه 
نوآوری صنعت خودروی کشور منتشر کرده است تا ایده های برتر در ۳ محور »خودرانی«، 
»هوشمندسازی« و »اتصال پذیری و برقی سازی خودروها« جذب و به صنعت خودرو 
متصل شود. شرکت های دانش بنیان و خالق، صنایع، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و نخبگان 
و عالقمندان با عضویت در شبکه نوآوری صنعت خودروی کشور از مزایایی چون »امکان 
حضور و مشارکت در پیشبرد طرح های ملی« و »حضور در رویدادهای مورد حمایت ستاد 
توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری« بهره مند می شوند.
همچنین »حمایت از صادراتی کردن محصوالت دانش بنیان شرکت ها و صنایع«، »حمایت 
از تجاری کردن ایده ها و پتنت ها در حوزه فناوری های پیشرفته خودروئی«، »بهره گیری 
از تسهیالت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در صورت تایید ایده ها و طرح ها« و 
»برگزاری مرحله سوم جذب و استقرار شرکت ها، صنایع و نخبگان« از دیگر مزایایی است 
که به این افراد ارائه می شود. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی 
ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 

دانش بنیان ریاست جمهوری مراجعه کنند.

اخبار

معاون علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان رئیــس جمهور 
از اعمال تغییرات در ســازو 
کارهای شناســایی نخبگان 
برای خدمت ســرباز نخبه در 
آینده نزدیک خبر داد. روح اهلل دهقانی درباره تســهیل 
و کاهش دوره ســربازی برای نخبگان گفــت: در این 
راستا همکاری خوبی بین سازمان نظام وظیفه و بنیاد 
ملی نخبگان برقرار اســت تا جوانان و نخبگان توانمند 
با اســتفاده از طرح های علمی و پژوهشی بتواند دوران 
خدمت سربازی را در شرکت های دانش بنیان بگذراند.

وی افزود که اکنون شــرایط برای کســانی که دوران 
سربازی را مفید بگذراند، بسیار فراهم است به شرطی که 
ظرفیت های الزم را داشته باشند. معاون علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور درباره نحوه استفاده از 
این ظرفیت گفت که افراد نخبه با مراجعه به بنیاد و قواعد 
و پذیرش آن و با توجه به امتیازاتی که در بنیاد می گیرند، 
از این ظرفیت استفاده کنند. البته به زودی تغییراتی در 
این زمینه ایجاد خواهد شد. اما اکنون با همین ساز و کار 
اگر فردی شامل امتیازات بنیاد باشد، می تواند از طرح 

متناسب سرباز نخبه استفاده کند.
»سرباز نخبه« یکی از شــرایط و قوانینی است که برای 
برخی از مشموالن خدمت وظیفه در نظر گرفته می شود؛ 
این نوع سربازی در سال های اخیر مورد توجه بسیاری 
از جوانان فرهیخته و تحصیلکرده در کشور قرار گرفته 
است. سربازی نخبگی یکی از مزایایی است که سازمان 
نظام وظیفه با همکاری بنیاد ملی نخبگان برای جوانان 

ذکور مشمول خدمت وظیفه در نظر گرفته است.
دارندگان رتبه هــای برتر المپیادهــای دانش آموزی 
در سطح جهانی و کشــوری، دارندگان ثبت اختراعات 
برگزیده، فعاالن عرصه های فرهنگی و ادبی، برگزیدگان 
مسابقات قرآنی، برگزیدگان و دارندگان رتبه های برتر 
کنکور سراسری، دارندگان رتبه های ممتاز دانشگاه های 
سراسر کشور، دارندگان رتبه های برتر کنکور سراسری 
برای رشته های پزشکی و دندانپزشکی، دارندگان عنوان 
دانشجویان نمونه کشوری، برگزیدگان مسابقات ملی و 

جهانی، برگزیدگان در جشنواره های علمی و پژوهشی 
از جمله اقشاری هستند که می توانند از مزایای »سرباز 

نخبه« استفاده کنند.
سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا بر اساس این شرایط و 
بسیاری شرایط دیگر، نخبگان کشوری را دسته بندی 
کرده و مزایای بسیاری را در اختیار آنان قرار می دهد. 
این افراد به جــای رفتن به خدمت ســربازی به انجام 
پژوهش و تحقیقات برای سازمان ملی نخبگان مشغول 

خواهند شد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور 
گفت: باید یک جریان ویژه بــرای همکاری با نهادهای 
انقالبی ایجاد شود تا زیست بوم های مسئله محور با کمک 

نخبگان کشور درگیر مسائل کشور شوند.
روح اهلل دهقانــی معاون علمــی و فنــاوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاســت جمهوری در مراسم هم اندیشی 
مدیریت هلدینگ ها، شرکت های ســرمایه گذار خطر 
پذیر و شرکت های دانش بنیان گفت: دو دهه است که 
موضوع دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان در دنیا مطرح 
شده اســت که اقتصاد دیجیتال را زاییده اقتصاد دانش 
بنیان می دانند. دانش، دارایی نرم و تولیدی مغز است و 
نیازی به سخت افزار ندارد. دانش، دارایی نرم ارزشمندی 
اســت. امروز دنیا دنیای رقابت است در به دست آوردن 
دانش. امروز هرکسی بهره بیشتری از علم داشته باشد و 
بهتر از آن استفاده کند، حکمرانی بهتری خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: باید از اندیشه انسانی به ارزش برسیم که 
این مهم مراحل و ساحت هایی دارد. ساحت اول اندیشه است 
که اندیشمندان به وجود می آیند. ساحت دیگر علم و تولید 
فناوری است. ساحت دیگر نوآوری است که وقتی فناوری به 
کار گرفته می شود، نوآوری ایجاد می شود، سپس در بستر 

بازار عرضه می شود، بعد از آن ارزش ایجاد می شود.
دهقانی اظهار کرد: نگاه کشــورهای مختلف به اینکه 
چطور اندیشه به اررش تبدیل شود متفاوت است. دو نگاه 
شفاف وجود دارد که یکی از آن ها نگاه رو به جلو است. در 
این رویکرد نیاز است که اندیشه ها گسترش پیدا کنند، 
در اینجا فرضیه ها به وجود آمده و پس از آن نظریه های 
علمی ایجاد می شوند . از نظریه  ها در دانشگاه ها فناوری 
ایجاد شــده و فناوری های تولیدی خــوب باعث ایجاد 
نوآوری و عرضــه آن می شــود. نوآوری های خوب هم 
به بازار راه پیدا می کننــد. آمریکایی ها پیش قراول این 

روش بوده اند. این روش پایان مشخصی ندارد و نمی توان 
پیش بینی کرد. امکان دارد بعد از هزینه های انجام شده، 
سرانجام آن برسد به لوبیای سحرآمیز که دنیا را بگیرد. 
به این روش، رویکرد مخرب در دنیــای تکنولوژی نیز 

می گویند. 
وی بیان کرد: رویکرد دیگر نوآوری تدریجی است. این 
رویکرد بیشتر روی افزایش بهره وری، کاهش قیمت و 
باال بردن کیفیت تمرکز می کند.  حضرت آقا در سخنرانی 
اول ســال گفتند که اگر اقتصاد، دانش بنیان شود بهره 
وری زیاد می شود، کاهش هزینه های تولید را خواهیم 

داشت و کیفیت باال می رود.
معاون علمــی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 
جمهوری در ادامه گفت: نظــام غربی برای اینکه بتواند 
منطق هل دادن تکنولوژی را جلو ببرد، ادبیاتی ساخته 
است؛ شتاب دهنده، مراکز رشد و بانک ها. نظام شتاب 
دهنده و مراکز رشــد نظام هایی مبتنی بر رویکرد دوم 
هستند. من این رویکرد را قبول دارم. رویکرد دوم اقتدار 
ایجاد می کند. اما برای اینکه این نظام در بازار کشــش 
پیدا کند باید چــه کرد؟ مجموعه هایی در دنیا اســت 
که در ایران هم هست اما آنطور که باید دیده نشده اند، 
آن ها نهادهای عمومی غیر دولتی هســتند. این  نهادها 
ویژگی ها و خصلت هایی دارنــد. آن ها در اقتصاد دولتی 
در بخش خصوصی و بخش دولتی نیستند. دانشجو بعد 
از فارغ التحصیلی انتخاب می کند که به بخش خصوصی 

یا دولتی وارد شود و فعالیت کند. اما عده زیادی هستند 
برای رفتن به بخش خصوصی سرمایه ندارند، به بخش 
دولتی هم نمی خواهند بروند چون دوست ندارند اسیر 
کارهای اداری شوند. آن ها نهادهای عمومی غیر دولتی 

را انتخاب می کنند و به فعالیت می پردازند.
رئیس بنیاد ملــی نخبگان اظهار کرد: بــه صورت نیاز 
محور ما در کشور اســتارت اپ های بسیاری داریم. این 
استارت اپ ها ممکن است  ۱۰  سال طول بکشد تا به بلوغ 
برسند اما آن ها تبدیل به شرکت هایی تجربه مند و بازار 
دیده می شوند. با هر مشکلی به فکر مهاجرت نمی افتند. 
فضای دانش  بنیانی کشور بسیار پر قدرت است، آن هم 
به خاطر حمایت های حضرت آقا است. اگر بتوانیم فضای 
جدید کشور را با کمک مجموعه های انقالبی پیش ببریم 
می شود امیدوار بود جریان های مسئله محور در کشور 
راه بیفتند تا مسائل کشور را حل کنند. باید ریسک کنیم 

و مسائل کشور را به این تیم ها بسپاریم.
وی خاطر نشان کرد: ما در معاونت علمی فناوری ریاست 
جمهوری باورمان این اســت که حتما باید یک جریان 
ویژه برای همکاری بــا نهادهای انقالبی ایجاد شــود. 
این زیست بوم های مســئله محور  درگیر مسائل کشور 
می شوند تا مزه اثرپذیری را حس کنند. نخبه باید حس 
کند که در حل مسائل کشــور موثر است. باید شرایطی 
فراهم شود تا توسط نخبگان کشور در زیست بوم های 

مسئله محور به رفع مشکالت کشور بپردازیم.

نخبگان کشور در زیست بوم های مسئله محور به رفع مشکالت کشور بپردازند

کاهش هزینه های تولید با اقتصاد دانش بنیان
تغییر سازوکارهای شناسایی »سرباز نخبه« 

News kasbokar@gmail.com

رئیس سازمان فضایی ایران از آغاز فاز اجرایی منظومه 
ماهواره ای شهید سلیمانی خبر داد. »حسین دلیریان«، 
سخنگوی ســازمان فضایی ایران، در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشت: تا ساعتی دیگر؛ خبرهای خوشی 
از آخرین وضعیــت پروژه منظومه ماهواره ای شــهید 
سلیمانی توسط رئیس سازمان فضایی ایران اعالم خواهد 
شد. پروژه منظومه ماهواره ای از مهمترین پروژه های 

فضایی کشور است.
بر همین اساس »حسن ساالریه«، رئیس سازمان فضایی 
ایران، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه منظومه 
ماهواره ای شهید ســلیمانی، گفت: »سازمان فضایی 
ایران براساس تکلیف برنامه ۱۰ ساله فضایی و به منظور 
خدمات دهی به مردم، دستگاه ها و سازمان های دولتی و 
همچنین ارائه خدمات به شرکت های بخش خصوصی، 

موظف شده که یک منظومه ماهواره ای مخابراتی را در 
مدار زمین قرار دهد.«

وی افزود: اجرای این پروژه که "پروژه شهید سلیمانی" 
نام دارد و در واقــع اولین پروژه منظومــه ماهواره ای 
کشورمان محسوب می شــود، به دلیل دستاوردهای 
حاصله در تولید سری ماهواره و شــبکه سازی آن، از 

اهمیت باالیی برای کشور برخوردار است.
رئیس ســازمان فضایی ایران ادامه داد: بر همین مبنا، 
ســازمان فضایی ایران از مدت ها قبل و حتی پیش از 
نهایی شدن برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور در شورایعالی 
فضایی، برنامه اجرایی این پــروژه را آماده کرده و طرح 
اجرایی منظومه مخابراتی باند باریک با سرویس محدود 
را مدون کرده بود و در حال حاضر با گذشت کمتر از یک 
ماه از تصویب برنامه ۱۰ ساله فضایی که یکی از مهمترین 

بندهای آن اجرای پروژه شهید سلیمانی است، با شروع 
فرایند مناقصه و شناسایی شرکت  یا شرکت های مجری، 

فاز اجرایی این پروژه رسما کلید زده شد.
ســاالریه ادامــه داد: هم اکنــون در قالــب مناقصه، 
شــرکت های خصوصی داخلی در حال ارائه اســناد و 
مدارک جهت اثبات توانمندی خود هســتند و پس از 
پایان بارگذاری مدارک، ســازمان فضایی این اسناد را 
بررســی کرده و شــرکت های برتر را جهت ارائه طرح 
اجرایــی بر مبنای طراحی اصلی که پیشــتر توســط 
سازمان فضایی تهیه شده است، معرفی خواهد کرد. وی 
اضافه کرد: پس از ارائه طرح اجرایی توسط شرکت های 
خصوصی، پروژه به برترین طرح اجرایی ســپرده شده 
و شرکت یا شــرکت های خصوصی پذیرفته شده، فاز 
اجرایی این پــروژه مهم را با طراحی و ســاخت اولین 

ماهواره های منظومه، آغاز خواهند کرد. رئیس سازمان 
فضایی ایــران همچنین تاکید کرد: ســازمان فضایی 
با توجه به ارزیابی های انجام شــده مبنــی بر توانمند 
بودن بخش خصوصی در حوزه طراحی و ســاخت نانو 
ماهواره هــا، در نظر دارد در قالب این پروژه و در ســال 
اشــتغال دانش بنیان، در جهت تقویت شــرکت های 
دانش بنیان بخش خصوصی کشور، اجرای پروژه را به 
این شرکت ها واگذار کند. ساالریه تصریح کرد: سازمان 
فضایی تالش کرده تا ضمن اینکه در توســعه منظومه 
گام برمی دارد، توانمندی کشــور در ســاخت ماهواره 
های کوچک در بخش خصوصی نیــز در تعریف پروژه 
لحاظ شود. بدیهی است با موفقیت در این گام، راه برای 
تکمیل و توسعه منظومه ماهواره و ارائه خدمات بیشتر 

در گام های بعدی فراهم خواهد شد.

فاز اجرایی منظومه ماهواره ای شهید سلیمانی کلید خورد

ستاد توسعه علوم وفناوری شــناختی رویداد ذهن افزارهای کسب و کار را 
برگزار می کند. به گزارش ســتاد علوم شناختی، نخســتین »رویداد ذهن 
 افزارهای کسب  وکار« با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری شناختی برگزار 
می شود. به منظور ارائه راهکارهایی با رویکرد علوم شناختی برای مدیریت 
سرمایه انســانی ، بازاریابی و هوشمندی سازمان، "نخســتین رویداد ذهن 
افزارهای کسب و کار" با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی 

برگزار می شود.
این رویداد برای جذب ایده هــا و محصوالت فن آورانــه در حوزه ابزارهای 
شــناختی برای رهبری ، مدیریت سرمایه انســانی و بازاریابی و هوشمندی 
ســازمان با حمایت معاونت علمی و فن آوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست 
جمهوری و ستاد راهبری توسعه علوم وفن آوری های شناختی توسط مرکز 

نو آوری و شــتاب دهنده علوم شــناختی نوآوران ذهن آینده)مایندپالس( 
برگزارمی شود. در این رویداد منظور از »ذهن  افزارهای کسب وکار« هر ایده، 
فن آوری یا محصول مبتنی بر علوم شناختی اســت که از قابلیت کاربرد در 

ارتقای بینش و عملکرد مدیریتی سازمان برخوردار باشد.
از تقابل موضوع شناخت با مدیریت سازمان و کسب  وکار، مباحث مختلفی در 
حوزه های شناخت مدیریتی از جمله گزینش و ارزیابی شناختی کارمندان، 
توانمند سازی شناختی گروه ها و تیم  های کاری، تمرین و توسعه شناختی 
کارکنان، مدیریت استرس و سالمت شناختی، شکل دهی به انگیزاننده های 
شغلی با رویکرد شناختی، طراحی شــغل و ارگونومی شناختی، شناسایی و 
توانمند سازی شناختی رهبران سازمان، زوایای شناختی در تصمیم گیری 
سازمانی، تغییر و توسعه شناختی سازمانی و شناسایی تفاوت های فردی با 

رویکرد شناختی پدیدار می شــوند. از منظر راهکارهای قابل تجاری سازی، 
مواردی از قبیل ارزیابی و توانمند سازی شناختی سرمایه انسانی، ارزیابی و 
توانمندسازی شناختی رهبران و کارآفرینان، هوشمندی شناختی کسب  وکار 
و بازاریابی شناختی مهم ترین حوزه های مدیریت با رویکرد شناختی هستند 
که می توانند ابزارهای مختلفی در حوزه های آزمون های توانایی شــناختی، 
نقشه های شناختی، داده کاوی و بصری ســازی شناختی، بازی های جدی و 

بازی وارسازی و علوم اعصاب شناختی را شامل شوند.
تیم های منتخب این رویداد، از تامین سرمایه بذری تا سقف یکصد میلیون 
تومان، تامین فضای استقرار، آموزش، منتورینگ و شتابدهی، تجاری سازی 
و جذب سرمایه گذار بهره مند خواهند شد. مهلت ارسال ایده ها و طرح های 

پیشنهادی در این فراخوان، تا بیستم ماه جاری تعیین شده است.

رویداد ذهن افزارهای کسب و کار برگزار می شود
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کار و
کارآفرینی 

15 آذرمــاه در تقويــم به عنــوان روز 
حسابداري معرفی شده است که يكي 
از رشته هاي پرطرفدار دانشگاهي است. 
محبوبيت اين رشــته نه چندان راحت 
به دليل بازار کار مناسب آن است. طي 
چند سال گذشته که آمار بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي در 
همه رشته ها از پزشكي و مهندسي گرفته تا رشته هاي علوم انساني 
تا حدي بود که مسئوالن را بارها به فكر بازنگري در آمار پذيرش 
رشته هاي دانشــگاهي انداخت، حســابداري در انتهاي جدول 
بيكارترين رشته هاي دانشــگاهي قرار داشت و فارغ التحصيالن 

حسابداري نگراني کمتري براي پيدا کردن شغل داشتند. 
جديدترين گزارش مرکز آمار ايران حاکي است که بيشترين ميزان 
بيكاري در ميان جمعيت فارغ التحصيل و در حال تحصيل سال 
93، مربوط به رشته هاي مهندسي و پس از آن رشته هاي بازرگاني 
و معماري بوده است و دانش آموختگان اين رشته ها در صف اول 
بيكاران قرار دارند، در مقابل حســابداري يكي از پرطرفدارترين 
رشته هاي دانشــگاهي با کمترين ميزان بيكاري بوده است. بازار 
کار مناسب اين رشته از آنجايي نشات مي گيرد که هر کسب و کار 
و واحد اقتصادي که شروع به کار مي کند از يك فروشگاه کوچك 
گرفته تا بنگاه هاي اقتصادي بزرگ در وهله اول نياز به استخدام 
حسابدار در سطوح مختلف دارند. عالوه بر اين افزايش شعب بانك ها 
و موسسات مالي و اعتباري در سال هاي اخير هم فرصت مناسبي 
براي آن دسته از فارغ التحصيالن اين رشته بود که خواستار بازار 

کار مطمئن تري هستند. 

پرطرفدارترين رشته هاي دانشگاهي 
براســاس آمارهاي رســمي در حال حاضر حــدود 80 درصد 
دانشجويان در 20 رشته اصلي تحصيل مي کنند؛ حسابداري با 
تعداد 230 هزار دانشجو بيشترين سهم را در ميان رشته محل ها 
به خود اختصاص داده است، پس از آن حقوق با 170 هزار دانشجو 
و کامپيوتر )نرم افزار( با حدود 100 هزار دانشجو پر طرفدار ترين 
رشته هاي دانشگاهي هستند، مهندسي کامپيوتر )سخت افزار( 
نيز داراي 80 هزار دانشــجو است. در رشــته مديريت بازرگاني 
70 هزار دانشجو، در رشته مديريت دولتي 63 هزار دانشجو، در 
رشته مهندسي عمران که نهمين رشته پرجمعيت است حدود 
62 هزار دانشجو و در رشته روانشناسي حدود 60 هزار دانشجو 

تحصيل مي کنند. 

براســاس ايــن آمــار 35درصــد از دانشــجويان در 
 11 درصــد رشــته ها مشــغول بــه تحصيــل هســتند و

 65 درصدشــان در کمتر از 89 درصد رشته محل ها مشغول به 
تحصيل اند. اگر رشته هاي اصلي را با گرايش ها يكي فرض کنيم 
مي توان گفت حدود 80 درصد دانشــجويان در 20 رشته محل 
اصلي تحصيل مي کنند که حسابداري سهم عمده اي از اين آمار 

دارد. 

شغلي با مسئوليت باال
با توجه به صرف سرمايه هاي مادي و معنوي زياد براي تربيت نيروي 
انساني دانش آموخته، هرگونه بي توجهي به معضل بيكاري اين 
قشر از جامعه منجر به هدر رفتن سرمايه ملي شده و مي تواند اثرات 
زيانبار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حتي امنيتي براي کشور به 
همراه داشته باشد و به نوعي چوب حراج زدن به سرمايه هاي انساني 

کشور محسوب شود.
ميزان بيكاري در رشته حسابداري نسبت به ساير رشته ها کم است 
و فارغ التحصيالن اين رشته به دليل گستردگي فرصت شغلي در 
اين رشته که تمام شرکت ها و وزارتخانه ها به آن نياز دارند، معموال 
بيكار نمي مانند. به همين دليل اســت که امروزه دانشگاه هاي 
مختلف از دولتي گرفته تا آزاد در اين رشته نيرو جذب مي کنند. 
اطالعات دقيق امور مالي يا حسابداري، پايه و زيربناي مهمي براي 
شناخت و درك از توان اقتصادي هر شــغل يا کسب و کاري در 
جامعه است. هرگونه سستي در اين رشته و حوزه و تخلفات مالي 
منجر به بروز عواقب وخيمي براي تمام بخش هاي جامعه مي شود. 
از اين نظر رسيدن به تعريف صحيح و عاقالنه اي از مجموعه وظايف 
و کارکردهاي اين شغل و داشتن رويكردي اصالحي و آينده نگرانه 
نسبت به نقطه ضعف هاي اين شغل عامل مهمي در تدوين و تنظيم 
برنامه اي شايسته براي تقسيم عادالنه منابع مالي در کشور است. در 
حال حاضر اين سوال مطرح است که حسابداري چه نقشي در روند 
اقتصادي و تحوالت آن خصوصا مباحث مالي و پولي ايفا مي کند؟
 داوود زاهــدي يكــي از کارشناســان حــوزه مالــي در

 اين باره به »کسب وکار« مي گويد: مهم ترين اطالعاتي که براي 
مديران مطرح مي شود ، اطالعاتي اســت که واحد حسابرسان 
و حســابداران در اختيار آنها قرار مي دهند. ايــن اطالعات بايد 
کيفيت مطلوب را داشته باشــند وگرنه اين مديران در کار خود 
با مشكل مواجه مي شــوند. نمونه اي از ويژگي هاي اين اطالعات 
باکيفيت، قابل فهم بودن، قابل اتكا بودن و قابل مقايسه بودن آنها 

ست. اگر اين اطالعات شفاف نباشد فســاد مالي ايجاد مي کند. 
براي نمونه برخي شــرکت ها اطالعات مالي خــود را به صورت 
غلط افشــا مي کنند تا ماليــات کمتري به دولــت بدهند يا در 
برخي موارد اين اطالعات را به گونــه اي تهيه مي کنند که يك 
 سهامدار متضررشود و يك سهامدار ديگر ســود ببرد که در اين 
گرفتــه  ناديــده  ســهامدار  حقــوق   حالــت 

خواهد شد. 
يكي ديگر از کارکردهاي حسابداري مبارزه با فساد مالي يا از ميان 
برداشتن آن است. يكي از فارغ التحصيالن حسابداري در اين زمينه 
به »کسب وکار« مي گويد: البته حسابداري خود به تنهايي قادر به 
انجام کار نيست. سيستم حسابداري نياز به نظارت دارد که اين کار 
توسط حسابرس ها انجام مي شود. بنابراين حسابداري با حسابرسي 
عجين است و اين دو مكمل هم هستند و در امر نظارت هاي مالي به 
همديگر کمك خواهند کرد اما در کل بايد گفت آنچه که از طريق 
همين دو يعني حسابدار و حســابرس مانع فساد مالي مي شود 
تدوين استانداردهاي خوب و مطابق با قانون است که در نهايت 

منجر به شفاف سازي اطالعات مي شود. 

هر شغلي نقش هايي دارد که ممكن است به مرور زمان يا با تغييرات 
غير اصولي از ميان رفته باشند، حسابداري نيز داراي نقش هاي 
متعددي اســت که در جامعه ما به همه آنها نگاه نشده يا ناديده 
انگاشته شده اند. يك کارشناس مالي معتقد است نداشتن تعهد 
به کار در ميان حســابداران مهم ترين موضوعي است که ناديده 
گرفته شده است. البته در قوانين مالياتي جديد حسابدار را ملزم 
کرده اند که در قبال کار خود پاسخگو باشند. اينكه خروجي هاي 
حسابداري باکيفيت و با صالحيت نيستند يعني افراد حسابدار 
در اين حوزه مهارت و خبرگــي ندارند. فقدان نظارت هاي جدي 
بر حسابرسي و عدم وجود بازرسان برجسته جهت نظارت، نبود 
سازوکارهاي مناسب حسابرسي و اينكه به حسابرسي به عنوان 
يك ابزار جهت سنجش کارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي نگاه 
نمي کنند، از جمله ديگر مســائل فراموش شده اين حوزه است. 
دانشگاه به عنوان بخش مهم و تاثيرگذار در آموزش مهارت ها و 
توانايي هاي رشته هاي مختلف در رشته حسابداري نقش مهمي 
ايفا مي کند به عنوان نمونه دانشگاه مي تواند از طريق آموزش هاي 
عملي و تئوري به دانشجويان و تدوين استانداردها به اين رشته 

کمك کند. يك حسابدار مي گويد: در کنار دانشگاه دولت نيز با 
حمايت از حسابداران و توجه به پايان نامه ها و تحقيقات دانشجويي 
اين رشته مي تواند مانند برخي سازمان ها مثل جامعه حسابداران 
رسمي ايران و انجمن حسابداران خبره به کمك اين حوزه بيايد. با 
وجود اين باور و تفكر که بسياري شغل حسابداري را بستري مساعد 
براي درآمدزايي تصور مي کنند يا اينكه معموال اينگونه جا افتاده که 
يك حسابدار يا يك کارشناس مالي دو برابر ساير کارمندان داراي 
حقوق و مزاياست اما به گفته برخي از حسابداران با گسترش تعداد 
دانشگاه هايي که دانشجوي حســابداري مي پذيرند و همچنين 
عالقه بسياري از افراد جامعه به تحصيل در اين رشته که درآمدزا 
به نظر مي رسد، اين رشته به دليل متقاضيان زياد از نظر درآمدي و 
مزايا با سير نزولي مواجه شده است. يك حسابدار در اين زمينه به 
»کسب وکار« مي گويد: حسابداري  بيش از هر چيزي نياز به افراد 
برجسته و ماهر دارد. از طرفي ازدياد افراد فارغ التحصيل يا متقاضي 
در اين رشته موجب شــده حقوق و مزاياي حسابداري کاهش 
پيدا کند. در حالي که اين مشــكل خود علت عمده کناره گيري 

حسابداران از شغل خود شده است. 

»کسبوکار«بررسيميکند

بازار کار پرطرفدارترین رشته دانشگاهي

دانشجويان قرار است بار اصلي توسعه کشور 
را به دوش بكشند درحالي که نرخ بيكاري 
۴2 درصدي فارغ التحصيالن دانشگاهي 
باعث شــده اين روزها دانشــجو بودن و 
دانشگاه رفتن جايگاه گذشته را نداشته باشد 
و بسياري نسبت به دانشگاه رفتن و ادامه 
تحصيل بي انگيزه باشند. در اين ميان تعدادي هم براي فرار از بيكاري 
چاره را ادامه تحصيل در مقاطع باالتر ديده اند تا امروز يكي از باالترين 
آمارهاي دکتراهاي بيكار در کشور را داشته باشيم. گزارش هاي مرکز 
آمار نشان مي دهد در حال حاضر بيش از 110 هزار نفر با مدرك دکترا 
در کشور بيكارند که البته در اين مقطع، بيكاري مردان بر زنان پيشي 
گرفته است. براساس نتايج آمارگيري نيروي کار سال 1393 از سوي 
مرکز آمار ايران، بيكاري ليسانسه ها بيشتر از بيكاري ساير مقاطع بوده 
که بخش اعظمي از بيكاران اين مقطع را زنان به خود اختصاص داده اند. 
نرخ دو رقمي بيكاري از يكسو و بيكاري جوانان، زنان و دانش آموختگان 

از سوي ديگر، حكايت از اوضاع ناخوش بازار کار ايران دارد. 
 کارشناســان بر اين باورند که عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار 
کار، دليل اصلي بيكاري جوانان اســت و تقاضاي شغلي زياد در مقابل 
رشته هاي تحصيلي متنوع، فرصت هاي شغلي در بازار کار را محدود کرده 
است. يكي ديگر از مشكالت عمده دانشجويان وضعيت نامطلوب مالي 
و شغلي است. درحالي که يك دانشجو که به تحصيل مشغول آنهاست، 
نيازمند پرداخت يكسري هزينه ها براي امور تحصيل خويش از قبيل 
 خريد لوازم تحصيل چون لباس، کتاب، پرداخت شهريه دانشگاه، پول 

خوابگاه و... است.

تنگناهاي مالي دانشجويان
دکتر غالمرضا کيامهر، کارشناس اقتصادي در اين 
زمينه به »کســب وکار« مي گويد: به ندرت پيدا 
مي شود دانشجويي که از نظر مالي کامال مستقل 
باشد و بدون حمايت هاي مالي خانواده بتواند از 
پس همه مخارج خود بربيايد. يك دانشجو براي 
پيدا کردن شغل با مشكالت عديده اي مواجه است يا اينكه قادر به 
پيدا کردن شغلي متناسب با رشته و ميزان تحصيل خود نيست. 

اين کارشــناس اقتصادي توضيح مي دهــد: الگوي زندگي يك 
دانشجو تابعي از الگوي زندگي خانواده و به طور گسترده تر تابعي 
از الگوي زندگي افراد جامعه است. از آن جايي که شرايط اقتصادي 
کشور در حالت طبيعي و منطقي به سر نمي برد، نمي توان انتظار 
داشت وضعيت دانشجويان که اکثرا متكي به خانواده هاي شان 
هستند، بهتر از اين باشد. دانشجويان دانشگاه آزاد و غيرانتفاعي 
با شــهريه هاي باال به سختي دوران دانشــجويي خود را سپري 
 مي کنند درحالي که دوران دانشجويي بايد يادآور لحظات خوب

 زندگي براي اين افراد باشد. 
وي ادامــه مي دهــد: دانشــجويان در تنگناهــاي مالــي 
شــديدي به ســر مي برند و هيچ منبع درآمدي ندارند. ميزان 
22 درصــد بيــكاري در کشــور کــه حــدودا 60 درصد آن 
تحصيلكرده هــا و دارنــدگان مدارك دانشــگاهي هســتند و 
 وجود 110 هزار دکتراي بيكار در کشــور، خود نماد روشــني 

از وضعيت دانشجويان است.  گسترش دانشــگاه هاي پيام نور، 
غيرانتفاعي، آزاد، علمي_کاربردي و شعبه هاي بسيار گسترده 
آنها در ســطح کشــور که درحــال حاضر حتي به شــهر هاي 
کوچك هم ســرايت کرده و حجم پذيرش باالي دانشــجويان 
بدون توجه به آينده شــغلي و کاري آنها، روزبه روز بر آمارهاي 
 نگران کننــده تحصيلكرده هــاي بيــكار و نگراني هــاي مالي 

دانشجويان مي افزايد. 
دکتر کيامهر مي گويد: براي رفع موانع مالي دانشــجويي قبل از 
هر چيز بايد اقتصاد کشور بهبود پيدا کند و ما بتوانيم از شرايط 
رکود خارج شويم. اعطاي وام هاي قرض الحسنه براي تامين همه 
مخارج دانشجويان در طول تحصيل، به دانشجويان کمك خواهد 
کرد که بدون دغدغه خاطر به تحصيل بپردازند که البته مي توان 
براي بازپرداخت اين وام ها به دانشــجو تا زماني که شغلي پيدا 

نكرده، مهلت داد. 

دانشجويان تنها به فكر گرفتن نمره و مدرك 
بيشــتر دانشــجويان نه به  دليل عالقه و نه براي 
به کارگيــري مهارت ها و توانايي هاي شــان بلكه 
به خاطر داشتن مدرکي که درنهايت بتوانند شغلي 
براي خود دســت وپا کنند، به دانشــگاه مي روند. 
هرچند در اين مسير هم چندان توفيقي نداشته اند 
اما رشــد دانشــگاه هاي بي کيفيت که تنها وظيفه صدور مدرك را 
برعهده دارند، روند بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي را تشديد کرده 
است. دکتر محمدمهدي زاهدي، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات 
در ايــن مــورد مي گويــد: نتيجه ايــن نگــرش باال رفتــن آمار 
فارغ التحصيالني است که در رشــته تحصيلي خود هيچ مهارت و 
تخصصي نداشته و جذب آنها به بازار کار نتيجه اي جز باال بردن نيروي 
کار بي کيفيت و کم تجربه در جامعه ندارد. دانشجوياني هم که با عالقه 
و با درنظر گرفتن مهارت هاي شان رشته اي را براي تحصيل انتخاب 
کرده اند، درنهايت پس از فراغت از تحصيل مجبور مي شــوند براي 
تامين مخارج خود به سمت شغلي بروند که نه با رشته آنها مرتبط 

است و نه با مهارت آنها. 

دانشجويان خوابگاهي آرامش مي خواهند
يكي از دانشــجويان در اين زمينه مي گويد: يكي از مســائل 
مهم دانشــجويان، خوابگاه و امكانات آن اســت. دانشجوياني 
که دور از شهر خود به تحصيل مشــغول هستند، بيشتر عمر 
خــود را در خوابــگاه مي گذرانند اما هميــن خوابگاه ها هم از 
نظر بهداشــتي، تغذيه و ميــزان امكانات رفاهــي، درماني و 
لوازم مورد نياز براي زندگي مناســب نيســتند. فضاي برخي 
خوابگاه ها بيش از آنكه براي دانشجو ايجاد امنيت خاطر کند، 
در بعضي مــوارد افســردگي و دلزدگي دانشــجو را به همراه 
دارد. البته جدا از خوابگاه هر دانشــجو از دانشــگاه، اســاتيد، 
سلف ســرويس، کارمندان و امور اداري، رئيس دانشگاه و همه 
انتظار خاص خــود را دارد. گاهي اوقات دانشــجويان به خاطر 
کيفيت نامطلوب بعضي غذا ها اعتراض خــود را با نخوردن آن 
غذا اعالم مي کنند. اين دانشــجو مي گويــد: مهم ترين نقش 

دانشــجو در جامعه اعالم حضور دانشــجويان و مشارکت در 
مســائل اجتماعي و سياسي است. بســياري از طريق همين 
 دانشجويان حرف خود را به مســئوالن مي رسانند چراکه زبان

 دانشجو هم صراحت دارد و هم شفافيت. 

۶  گروه از بيكارترين رشته هاي تحصيلي
در ســال 1392 حــدود 5/9 ميليــون نفر جمعيــت داراي 
تحصيالت عالي يا در حال تحصيل را مردان تشــكيل داده اند 
که متاســفانه 2/3 ميليون نفر )39/0 درصد( از آنان غيرفعال 
هســتند. همچنين حدود 5/1 ميليون نفــر جمعيت داراي 

تحصيالت عالي يا درحال تحصيل، به زنان اختصاص دارد که 
از اين جمعيت نيز حدود 3/۴ ميليــون نفر جمعيت غيرفعال 
)65/6 درصد( بوده اند. نرخ بيــكاري جمعيت فارغ التحصيل 
يا درحال تحصيل در ســال 1392 براي گروه مــردان و زنان 
در کل کشــور 18/9 درصد، براي گروه مردان 12/8 درصد و 
 براي گروه زنان 31/3 درصد بوده است. بيشترين نرخ بيكاري

 در گروه مــردان در بيــن گروه هاي عمده رشــته تحصيلي، 
به ترتيب مربوط بــه رشــته هاي تحصيلي علــوم کامپيوتر 
22/3 درصــد، صنعت و فنــاوري 21/8 درصــد و معماري و 
ساختمان ســازي 20/8 درصــد اســت. همچنيــن نــرخ 

بيــكاري در گــروه زنــان در بيــن گروه هاي عمده رشــته 
تحصيلــي، به ترتيب مربوط به رشــته هاي تحصيلي حفاظت 
 محيط زيســت 57/7 درصــد، کشــاورزي، جنگلــداري

 و شيالت 56/2 درصد و معماري و ساختمان سازي 55/5 درصد 
بوده است. 

براساس اين نتايج، بيشترين نرخ بيكاري جمعيت فارغ التحصيل 
يا در حال تحصيل دانشگاهي به ترتيب به استان هاي لرستان 
با 29/5 درصد، کهگيلويــه و بويراحمد با 27/8 درصد و فارس 
با 27/1 درصد اختصاص دارد. همچنين کمترين نرخ بيكاري 

مربوط به استان هرمزگان با 6/2 درصد است.

»کسبوکار«گزارشميدهد

مدرك دار هاي بيكار و بي مهارت



6

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2688| سه شنبه 4 بهمن ماه1401

کشاورزي

تنــوع در هــر محصولي 
مي تواند به تعداد مشتريان 
آن بيفزايــد و باعث فروش 
بيشتر شود. صنايع غذايي 
در بخش چيپــس و پفك 
امروزه با طعم هاي متنــوع و جديد خود تقريبا همه 
سليقه ها را پوشش مي دهند. در كشور ما به دليل توليد 
باالي ســيب زميني كارخانه هاي بسياري به توليد 
چيپس مشغول هستند و جديدا وارد عرصه صادرات 
به كشورهاي ديگر هم شده اند. صادرات اين محصوالت 
سود اقتصادي خوبي براي اين كارخانه ها داشته است. 
به طوري كه برخي به طور جــدي درحال پيگيري و 

گسترش اين كار هستند.
 در حال حاضر بنا به گفته دبير انجمن توليدكنندگان 
و صادركنندگان چيپس و اســنك حدود 82 واحد 
توليدي مجوزدار در كل كشور وجود دارد  اما شرايط 
ركودي ســال هاي اخير باعث شــده است كه فقط 
60 واحد فعال باقي بمانند. درواقع اكنون واحدهاي 
مناطق مرزي كه نيمه صنعتي بودند، از دور توليد خارج 
شده اند. به گفته مسئوالن اكنون وضعيت صادرات 
در اين حــوزه به دليل اينكه صادرات خام فروشــي 
سيب زميني مخالف زيادي دارد، كم شده و به جاي 
آن صادرات چيپس رونق گرفته كه ارزش افزوده 10 
برابري دارد. قوي ترين واحدهاي توليد در استان هاي 

مركزي، البرز و خراسان هستند.
 البته به طور پراكنده واحدهايي نيز در اســتان هاي 
قزوين،  كردستان و كرمانشاه هم حضور دارد اما بايد 
توجه كرد كه بهتر اســت واحد هاي توليدي نزديك 
به قطب هاي توليدي سيب زميني،  يعني استان هاي 

همدان، مركزي، خراسان و گلستان باشد. 

نظارت هاي سخت گيرانه بر كارخانه هاي توليد 
چيپس

رضا عباسي، كارشناس صنايع تبديلی سيب زمينی 
در شهر مشــهد در گفتگو با »كسب وكار« گفت: 
هزينه توليد چيپس تا حــدود زيادي به كارگران 
و ماشين آالت بستگي دارد و باوجود تصور عده اي 

كه فكر مي كنند افزايش توليد ســيب زميني در 
كشور مي تواند باعث كاهش قيمت اين محصوالت 
شود، ميزان توليد سيب زميني تاثيري بر قيمت ها 
ندارد. وي درباره ســيب زميني هاي امحا شده در 
استان فارس، گفت: متاسفانه اين سيب زميني ها 
به دليل ويژگي هاي خاصي كه داشت، نمي توانست 
در صنايع تبديلي و توليد چيپس اســتفاده شود 
زيرا بــراي توليد چيپــس نمي تــوان از هر نوع 
سيب زمينی ای اســتفاده كرد و تنها از گونه هاي 

خاصي استفاده مي شود.
 وي درباره ميزان توليد ســيب زميني در كشــور 
گفت: متاسفانه هنوز آمار رسمي و قابل اعتمادي 
توسط ســازمان هاي مربوطه در اين رابطه منتشر 
نشــده و اين مســاله يعني نبود آمار دقيق، براي 
توليد كنندگان صنايع غذايــي از جمله چيپس و 
محصوالت مشابه مشــكالتي را به وجود مي آورد 
زيرا نمي توان ميزان مصــرف داخلي را پيش بيني 
كرد. وي درباره نظارت هايي كه بر اين كارخانه ها 
در كشور صورت مي گيرد، گفت: در ايران نظارت ها 
بسيار دقيق و ســخت گيرانه است و اگرچه ممكن 
اســت برخي كارخانه ها از راه هايي اين نظارت ها 
را دور بزنند اما به طور كلي نظارت ها شديد است و 

اجازه تخلفات را به حداقل ممكن مي رساند. 

سود 18ميليون دالري صادرات پفك 
علــي شــريعتي، دبيــر انجمــن 
توليدكنندگان چيپــس نيز با بيان 
اينكه توليدات كارخانجات داخلي در 
اين بخش به دو دسته فرآورده هاي 
غالت حجيم شــده )انواع پفك( و 
فرآورده هاي سيب زميني ســرخ شده )انواع چيپس( 
تقسيم مي شــود، گفت: در نيمه نخست سال جاري 
ميزان صادرات انواع پفك داخلي به 6 هزار تن رسيد 
كه اين ميزان بالغ بر 18ميليون دالر براي كشور درآمد 
ارزي داشته است. وي افزود: در بخش صادرات پفك 
در مدت زمان ياد شده نسبت به سال گذشته با رشد 
100 درصدي روبه رو بوده ايم.  شــريعتي با اشاره به 

اينكه ميزان صادرات انواع چيپــس 4 هزار تن بوده 
است، اظهار كرد: ارزش اين ميزان صادرات بالغ بر 16 
ميليون دالر بوده كه نسبت به سال گذشته 7 درصد 

رشد داشته است. 

17 درصد توليد سيب زميني كشور در صنايع 
تبديلي

 وي ادامه داد: به طور كلي در شــش ماهه نخست 

ســال جاري ميزان صادرات انواع چيپس و پفك 
بالغ بر 34 ميليون دالر بوده كــه با توجه به اينكه 
70 درصد صادرات و فروش انواع چيپس و پفك در 
نيمه دوم ســال اتفاق مي افتد از اين رو پيش بيني 
مي شود كه ميزان صادرات نسبت به نيمه نخست 

سال جاري چندين برابر افزايش يابد. 
بــه گفتــه دبيــر انجمــن توليدكننــدگان و 
صادركننــدگان چيپس و پفــك در حال حاضر 

17درصد از توليد سيب زميني كشور جذب صنايع 
تبديلي در اين بخش مي شود. 

دبير انجمــن توليدكنندگان چيپس با اشــاره به 
اينكه هر 6 كيلو ســيب زميني، يك كيلو چيپس 
مي دهد: اظهار كرد: در 6 ماهه نخست سال جاري 
بيشترين ميزان صادرات ايران در بخش چيپس و 
پفك به كشــورهاي عراق، افغانستان، كشورهاي 

خليج فارس و آسياي ميانه بوده است. 

در حــال حاضر با توجــه به اينكه كاالهــاي چيپس و 
اســنك كاالي ارزان و حجيم هســتند، صادرات آن به 
كشــورهاي دور به صورت عمده مقرون به صرفه نيست 
 امــا به صورت خــرده و روبــاري صادرات ايــن كاالها

 انجام مي شود.  به صورتي كه وقتي كانتينرهاي كاالهاي 
سنگين مانند سراميك يا رب مي خواهند از كشور خارج 
شــوند و فضاي خالي زيادي دارند، از اين فضاي خالي 

استفاده مي كنند و اين اقالم را مي برند. 

»كسبوكار«ازميزانمصرفسيبزمينيدرصنايعتبديليگزارشميدهد

سود باالي صادرات چيپس و پفك

يكي از مزايــاي آب وهواي 
كشور ما اين است كه مردم 
به راحتي در تمام فصل ها 
به ميوه و ســبزيجات تازه 

دسترسي دارند. 
 در حالي كه در كشــوري مانند روســيه به دليل 
آب و هواي قطبي و بســيار سرد، ميوه و سبزيجات 
جزو آن دســته از مــواد غذايي هســتند كه دائما 
بايد از كشــورهاي ديگــر وارد شــوند. جمعيت 
140ميليون نفري كشــور روســيه بهترين بازار 
 براي كشــوري اســت كــه بتواند از ايــن فرصت

 استفاده كند.
 ايران كشــوري اســت كه دقيقا تمام محصوالت 
كشاورزي مورد نياز روســيه را به مقدار زياد توليد 
مي كند و عالوه بــر اين فاصله دو كشــور نيز براي 
صادرات محصوالت كشاورزي بسيار مناسب است. 
اما بايد ديد ما چقدر از اين بازار پرســود اســتفاده 

مي كنيم؟

بازار روسيه؛ مناســب و در عين حال 
محتاط

دكتر عباسعلي زالي، وزير اسبق كشاورزي در گفتگو 
با »كسب وكار« درباره راه هاي افزايش صادرات به 
روسيه گفت:  بعد از حل مسائل هسته اي ايران زمينه 
متفاوتي نسبت به گذشته در كشور براي صادرات 
محصوالت كشاورزي به كشــورهاي ديگر از جمله 
روســيه به وجود آمده اســت، اما بايد دقت داشته 
باشيم كه هرگونه اقدامي بدون برنامه ريزي مي تواند 

به ضرر ما باشد. 
وي با اشاره به تراز منفي ايران در بحث بازرگاني با 
روسيه گفت: كيفيت كاالهايي كه به اين كشورها 
صادر مي شود بسيار مهم است. روسيه عضو اتحاديه 
يورو سياست و استانداردهاي بسيار بااليي دارد. به 
همين دليل صــادرات هرگونه محصول بي كيفيت 
باعث از دست رفتن بازار محصوالت ايراني مي شود. 
وي در ادامه گفت: نكته مهم ديگر در بحث صادرات، 
تعرفه ها هســتند. ايران به دليل عدم عضويت در 
اتحاديه اوراسيا بايد 20درصد تعرفه بپردازد. در حالي 
 كه كشورهاي عضو بدون تعرفه محصوالت خود را

 مبادله مي كنند.
 وي دربــاره امكانات حمل و نقل به روســيه براي 
صادرات گفت: متاســفانه ما به سختي محصوالت 
خود را صادر مي كنيم و حمل و نقل آنچنان قوي اي 
با روسيه نداريم. بايد راه هاي ارتباطي چه از طريق 
دريا و چه از طريق خشكي تقويت شود. وي درباره 
صادرات مرغ به اين كشور گفت: توليد ساالنه ما 2/5 
ميليون تن در سال اســت كه از اين ميزان مي توان 

500 هزار تن آن را به صادرات تخصيص داد. اما باز 
هم بايد ديد روس ها چه نوع مرغي را از ما مي خواهند 

و متناسب با آن توليدات خود را هماهنگ كنيم. 

روسيه به دنبال جايگزين های تركيه براي 
محصوالت كشاورزي

انــواع  احمــد نظامــي پــور صادركننــده 
محصــوالت كشــاورزي به كشــور روســيه، در 
گفتگــو بــا »كســب وكار« دربــاره زمينه هاي 
 صادرات بــه روســيه گفت: در كشــور روســيه 
به دليل شرايط آب و هوايي خاص، تنها سه ماه در 

سال مي توان كشــاورزي كرد و به جز گندم، جو، 
سويا و ذرت تقريبا كشــاورزي قابل ذكري ندارد. 
اين به معناي نياز وسيع كشور روسيه به محصوالت 
كشــاورزي اســت. وي در ادامه گفت: شركت ما 
صادرات ميوه هايي مثل خيار، نارنگي، كيوي و انواع 
سبزيجات را انجام مي دهد. وي با اشاره به تنش هاي 
جديد ميان روسيه و تركيه گفت: اين وضعيت باعث 
شده تا روســيه مرزهاي خود را به روي محصوالت 
كشــاورزي تركيه ببندد و به دنبال جايگزين هاي 
ديگري براي تركيه باشــد. به هميــن دليل ايران 
مي تواند از اين فرصت پيش آمده اســتفاده كند و 

ســطح صادرات خود را افزايش دهــد.   وي درباره 
ميزان صادرات ايران به اين كشور گفت:  سيستم هاي 
بانكي پرداخت روس ها بسيار متفاوت با ايران است 
و به دليل تحريم ها امكان بازشدن LCبراي ما وجود 
نداشت و به همين دليل ما براي مدتي صادرات خود 
را به دليل مشكالتي متوقف كرديم زيرا طرف هاي 
روســي در پرداخت بدهي هاي خود بســيار تعلل 
مي كردند. وي در ادامه گفت: تجار ايراني در روسيه 
بسيار مظلوم هستند و در صورت بروز مشكالت مالي 
هيچ مرجعي براي دفاع از خود ندارند زيرا مقامات 
و مســئوالن ايراني در روسيه بسيار منفعالنه عمل 

مي كنند. وي بيان كرد: البته با توجه به بهبود روابط 
ايران و روسيه و درگيري هاي روسيه با اروپا اميد بهتر 
شدن شرايط وجود دارد. وي گفت: درباره تعرفه ها 
نيز بايد مذاكراتي صورت بگيرد. زيرا تعرفه باال باعث 
مي شود قيمت هاي تمام شده براي صادركنندگان 
ايراني باالتر باشــد و توانايي رقابــت با محصوالت 
كشاورزي كشورهاي ديگر در روسيه را نداشته باشد. 

 صادرات 10هزار تن محصوالت شيالتي به 
روسيه

صادرات آبزيــان و محصوالت شــيالتي نيز حجم 

قابل مالحظه اي از صادرات به كشور روسيه را در بر 
مي گيرد. رئيس سازمان شيالت اعالم كرد: كاهش 
تعرفه صادرات محصوالت شيالتي به روسيه از 26 
درصد به 2 تا 7 درصد هم يكي ديگر از كارهايی بود 
كه به همت سفارت ايران در روسيه انجام شد. حسن 
صالحي افــزود: با اقدامات انجام شــده پيش بيني 
مي شود امسال 10 هزار تن محصوالت شيالتي به 
روسيه صادر شود، ضمن اينكه هم اكنون يك قرارداد 
تجاري بين تجار ايران و روسيه براي صادرات ميگو، 
ماهي قزل آال و كنسرو در ســال جاري بسته شده 

است. 

»كسبوكار«صادراتمحصوالتكشاورزيبهروسيهرابعدازتحريمتركيهبررسيميكند

فرصت طاليي افزايش صادرات به روسيه



7

I N FO@biznews. ir

www.kASBOKARNEWS. ir1401روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2688| سه شنبه 4 بهمن ماه

اصناف

 مركــز اصنــاف و بازرگانــان ايران 
هفته گذشــته طــي اطالعيــه ای 
اعالم كــرد كــه از اين پــس واردات 
الســتيك و صدور گواهي توسط اين 
مركز عــالوه بر حك نشــان كيفيت  
Emark روي الســتيك هاي وارداتــي در مبــدا توليــد، از 
 طريق ارائــه گواهي كيفيــت Emark اتحاديــه اروپا انجام 

مي شود. 
براســاس اين اطالعيه، تمامــي دارندگان گواهــي فعاليت 
نمايندگــي،  عامليت فروش الســتيك خارجــي و همچنين 
متقاضيــان دريافــت گواهي مذكــور براي رعايــت حقوق 
مصرف كننــدگان و ارتقای اســتانداردهاي مربوط به كيفيت 
الستيك وارداتي،  از اين پس واردات الستيك و صدور گواهي 
توسط اين مركز در چارچوب دستورالعمل )نحوه صدور گواهي 
فعاليت نمايندگان رســمي، دفاتر، شــعب و عامليت فروش 
شركت هاي خارجي در كشور( و منوط به ارائه گواهي كيفيت  

Emark  اتحاديه اروپا نيز است. 
بديهي است نشــان كيفيت Emark بايد روي الستيك هاي 

وارداتي در مبدا توليد حك شده باشد. 
رئيس اتحاديه فروشندگان الستيك و روغن و فيلتر، پنچرگيران 
و فيلترســازان در گفتگو با »كســب وكار«، گفت: ۴۰ درصد 
الســتيك هاي مصرفي توليد داخل كشور اســت و ۶۰ درصد 
وارداتي است. الستيك  توليد داخل كشور يا وارداتي، مستقيم 
به دست واحدهاي صنفي نمي رسد و وجود واسطه ها و دالالن 

باعث گراني مي شود. 
عباس سماواتي افزود: متاسفانه شرايط كنوني اقتصادي موجب 
بالتكليفي و سردرگمي مردم و بالتبع تشديد وضعيت ركود در 
بازار اغلب صنوف مانند بازار الستيك و روغن موتور شده است. 
انتظار مي رود با بهبود اوضاع اقتصادي و كسب نتايج مثبت در 
مذاكرات، بازار اغلب كاالها از شرايط ركود خارج شود و رونق به 

بازار كشور باز گردد. 
وي با اشــاره به اطالعيه مركز اصناف و بازرگانان ايران درباره 
واردات الستيك اظهار داشت: قبل از اعالم مركز اصناف و امور 
بازرگانان هر كسي كه كارت بازرگاني داشت مي توانست اقدام به 
وارد كردن الستيك خودرو كند ولي در برخي موارد شاهد بوديم 
كه كاالي وارداتي ضمانتنامه خدمات پس از فروش نداشت و 
مردم از اين موضوع متضرر مي شدند. البته از اين پس قاچاق در 

اين بخش بسيار كاهش خواهد يافت و خدمات پس از فروش 
اين كاالها نيز تضمين مي شود. 

واردات الستيك از سه گمرك خرمشهر، بندر عباس 
و بوشهر

سماواتي اظهار كرد: تا پيش از اين واردات تاير خودرو به صورت 
قاچاق از برخي گمرك ها انجام مي شد ولي از اين پس تاير فقط 
از سه گمرك خرمشهر، بندر عباس و بوشهر وارد شده و طبيعي 

است كه نظارت ها نيز بيشتر مي شود. 
وي ادامه داد: با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است 
اگر كســي وارداتي را در اين زمينه انجام مي دهــد، عالوه بر 
داشــتن كارت بازرگاني، پروانه نيز از اتحاديه مربوطه داشته 
 باشد تا تمام واردات شــفاف انجام شــده و رقابت سالمي نيز

 به وجود آيد. رئيس اتحاديه فروشــندگان الســتيك و روغن 
و فيلتر، پنچرگيران و فيلترســازان در عين حال بيان كرد: در 
بخشنامه جديد بايد وارد كننده از كارخانه مبدا نمايندگي داشته 
و مورد تاييد باشد و كارخانه مبدا نيز تحت ليسانس اروپا باشد 
و ضمانتنامه خدمات پس از فــروش را نيز ارائه دهد كه در اين 
زمينه سازمان استاندارد ايران نظارت هاي الزم را انجام مي دهد. 
وي همچنين بر ضرورت داشتن تخصص واردكنندگان در اين 
بخش تاكيد كرد و گفت: واحد صنفي مربوطه بايد شناسنامه دار 
باشد. پيش از اين هر كسي مي توانست با داشتن كارت بازرگاني 

و حتي بدون پرداخت ماليات اقدام به واردات كند. 

كاهش قدرت خريد مصرف كننــدگان و افزايش 
قيمت ها

رئيس اتحاديه صنف فروشندگان الستيك، روغن و پنچرگيران و 
فيلترسازان تهران همچنين در ادامه مهم ترين علت ركود در بازار 
الستيك و روغن موتور را كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان 
و افزايش قيمت در اين بازار دانست و تصريح كرد: اجراي مرحله 
دوم هدفمند سازي يارانه ها و افزايش قيمت بنزين نيز در كاهش 
تردد خودروهاي شخصي موثر بوده و همين موضوع در ركود 

بازار الستيك و كاهش خريدوفروش تاثيرگذار بوده است. 
سماواتي افزود: متاسفانه شرايط حاكم بر بازار الستيك و روغن 
وضعيت فعاالن اين صنف را بسيار سخت و دشوار كرده و تداوم 
آن افزايش ضرر و زيان مالي فروشــندگان در اين صنف را به 

همراه دارد. 

استقبال مشتريان از الستيك و روغن موتورهاي 
وارداتي

وي همچنين با توجه به اســتقبال مشــتريان از الســتيك و روغن 
موتورهاي وارداتــي گفت: كاهش قدرت خريــد مصرف كنندگان و 
افزايش قيمت الستيك و روغن در يكي دو سال گذشته موجب شده 
كه با عرضه اقساطي الستيك و روغن هاي وارداتي ، مصرف كنندگان 
به استفاده از كاالهاي وارداتي ســوق يابند. اين در حاليست كه اغلب 
 فروشندگان داخلي امكان فروش به اين شيوه با توجه به مشكالت مالي

 براي آنها فراهم نيست. 
سماواتي با بيان اينكه سهم هندي ها در بازار الستيك ايران رو به افزايش 
است، گفت: الستيك خودرو ها در بازار فعلي از 17۰ هزار تا 25 ميليون 
تومان به مصرف كنندگان عرضه مي شــود. در حال حاضر الستيك 

خودروها براساس نوع برند و تنوع آنها قيمت گذاري مي شوند. 
ســماواتي بــا بيــان اينكــه ۴۰ درصــد الســتيك هاي مصرفي 
توليــد داخــل كشــور و ۶۰ درصــد وارداتــي هســتند، تصريح 

كرد: الســتيك هاي توليد داخل كشــور يا وارداتــي همه به صورت 
مستقيم به دســت واحدهاي صنفي نمي رســند و وجود واسطه ها 
و دالالن در اين صنف ســبب افزايش قيمت شــده است. نقدينگي 
 كارخانه ها و تكنولوژي قديمي در اكثر كارخانه ها مانع از رشــد توليد 
در اين زمينه اســت. وي با بيان اينكه تا حدود ســه سال قبل اغلب 
دارندگان خودرو به تناسب حجم ترددشان هر ساله يا هر دو سال يك بار 
نسبت به تعويض الســتيك اقدام مي كردند، گفت: امروزه با توجه به 
افزايش قابل توجه قيمت الستيك، درخواست براي اين كاال به شدت 
كاهش يافته است و اغلب ترجيح مي دهند الستيك ها را پنچرگيري و 
مدت بيشتري با آن تردد كنند كه درنهايت اين امر مي تواند خطراتي را 

براي سرنشينان خودرو به همراه داشته باشد. 

بيشتر واردات الستيك خودرو از چين، تايوان و هند 
انجام مي شود

ســماواتي با بيــان اينكــه ۶۰ درصــد تايرهــاي مصرفي 

كشــور وارداتــي اســت، اظهــار كــرد: كارخانه هايي كه 
در زمينه توليد الســتيك فعاليــت مي كننــد، تقريبا براي 
خودروهای جديد توليدي ندارند و فقــط دو كارخانه داريم 
كه معمــوال دســتگاه هاي خــود را جديد و به روز رســاني 
 كرده انــد و در زمينــه توليد تاير بــراي اينگونــه خودروها

فعاليت مي كنند.
 وي با بيان اينكه بيشــتر واردات الســتيك خودرو از چين، 
تايوان و هنــد انجام مي شــود، افــزود: البتــه وارداتي نيز 
 از اروپا داريــم كه در ابتدا بــه دوبي وارد شــده و پس از آن

 به كشورمان انتقال مي يابد.
 رئيس اتحاديه فروشــندگان الســتيك و روغــن و فيلتر، 
پنچرگيران و فيلترسازان در عين حال بيان كرد: هرچه تعرفه 
الســتيك افزايش يابد و هزينه واردات باال رود، طبيعي است 
كه قاچاق نيز افزايش مي يابد تا واردكننده مجبور نباشد سود 

و عوارض گمركي را پرداخت كند. 

رئيس سابق  اتحاديه فروشندگان الستيك در گفتگو با »كسب وكار« اعالم كرد

ساماندهي واردات تاير خودرو 

آخرين مــدل قطعــات جديدترين 
خودروها تا پيچ فابريك خودرويي از 
رده خارج را مي توان از خيابان ملت يا 
همان چراغ برق پيدا كرد، البته ناگفته 
نماند كه اين بازار نيــز همانند ديگر 

بازارها از دست چيني ها در امان نمانده است. 
بيشتر يا بهتر بگوييم تقريبا تمام قطعات يدكي خودرو در بازار 
ايران از چين مي آيد. شايد بتوان گفت تنها قطعات اصل بازار 
ايران، برخي لوازم خودرو هاي لوكس گروه بنز و بي ام و هستند، 
البته گفته مي شــود چيني ها در اين بخش هم دست به توليد 
قطعات تقلبي خودروهاي لوكس زده اند. تشــخيص قطعات 
اصل از تقلبي بسيار دشوار است و بســياري از فروشندگان و 

تعميركاران خودرو نيز از تشخيص نمونه تقلبي عاجزند. 

افزايش واردات قطعات تقلبي و بي كيفيت
نايب رئيس اتحاديه صنف فروشــندگان لوازم يدكي اتومبيل 
و ماشين آالت در گفتگو با »كســب وكار« با انتقاد از افزايش 
واردات قطعات تقلبي و بي كيفيت به كشــور گفت: متاسفانه 
هيچ نظارتي توسط گمركات و وزارت بازرگاني بر ورود قطعات 

بي كيفيت به كشور صورت نمي گيرد. 
ســيدمهدي كاظمي افزود: بر همين اســاس درخواستي به 
سازمان ملي اســتاندارد و وزارت بازرگاني و همچنين گمرك 
ارائه شده است و قرار است هرگونه تصميم گيري درباره كيفيت 
و مجوز واردات قطعات يدكي به اتحاديــه لوازم يدكي واگذار 
شود تا با اقدامات كارشناسي كه در اتحاديه صورت مي گيرد از 

ورود قطعات بي كيفيت به كشور جلوگيري شود. 
وي تصريح كرد: البته عمال در راستاي اين درخواست اتحاديه 

لوازم يدكي اقدام عملي صورت نگرفته است. 
كاظمي تاكيد كرد: الزم است سازمان استاندارد و اداره گمركات 
نظارت بيشتری بر واردات لوازم و قطعات يدكی داشته باشند. 
همچنين الزم اســت  اين دو متولي با انجام كار كارشناســي 

بيشتر اجازه ترخيص به كاالها و قطعات را بدهند. 
نايب رئيس اتحاديه صنف فروشــندگان لوازم يدكي اتومبيل 
و ماشــين آالت همچنين گفت: در حال حاضر به دليل ركود 
حاكم بر بازار اغلب فروشندگان لوازم يدكي در شرايط بد مالي 

قرار دارند. 
وي با انتقاد از دو شــركت بزرگ ســازنده خــودروي داخلي 
مي گويد: بازار لوازم يدكي يكي از عوامل مهم ركود خود را دو 

شركت خودرو سازمي داند. 
كاظمي ادامه می دهد: اين دو شركت لطمه زيادي به بازار لوازم 
يدكي وارد كرده اند و در حالي كه صنف ما فروشنده لوازم يدكي 
است با تاســيس نمايندگي هاي مجاز و ارائه خدمات گارانتي 
چندســاله به صاحبان خودرو، اين بازار را براي ما دچار ركود 

كرده اند. 
اين دو شركت با ورود به منازل مردم و رساندن قطعات يدكي 
كه اينجا براي صحبت درباره كيفيت اين قطعات جاي مناسبي 

نيست، بازار را از صنف لوازم يدكي گرفته اند. 

بازار لوازم يدكي با ركود جدي مواجه است
كاظمي در ادامه با اشاره به توافق هســته اي و تاثير آن بر اين 
صنف افزود: با توافقات هســته اي، آرامش نسبي به بازار لوازم 
يدكي بازگشــته اما همچنان به دليل اوضاع اقتصادي و ركود 

بازار خودرو، بازار لوازم يدكي نيز با ركود جدي مواجه است. 
وي همچنين به اميدواري فروشندگان به بازار آتي لوازم يدكي 
خودرو، اشاره كرد و گفت: با نصب برند شناسا روي قطعات تا 

حدودي شاهد كاهش قطعات يدكي تقلبي در بازار هستيم. 
وي تصريح كــرد: نصب برند شناســا روي قطعات توســط 
شركت مبتكران توسعه و تجارت فيدار كه بيش از 1۰۰ عضو 
توليد كننده و واردكننده دارد صورت مي گيرد اما موفقيت در 
اين طرح مســتلزم افزايش تعداد اعضا و نصب اين برند روي 

كليه قطعات است. 

بازار قطعات تقلبي برچيده مي شود
وي تاكيــد كــرد: انتظار مــي رود بــا ورود قطعــات اصلي 
از كشــورهاي مبدا اروپايــي، در آينده بــازار قطعات تقلبي 

 برچيده شــده و ديگر شــاهد خريــد و فروش ايــن قطعات 
در بازار نباشيم. 

وي همچنين با اشــاره به اينكه توافقات موجب آرامش فكري 
بسياري از فعاالن بازار شده است، گفت: البته در شرايط كنوني 
دولت بايد با برنامه ريزي، كنترل بيشتري را نسبت به واردات 
لوازم يدكي داشته باشــد تا به توليد داخل لطمه وارد نشود. 
نايب رئيس اتحاديه صنف فروشــندگان لوازم يدكي اتومبيل 
و ماشين آالت در ادامه به قيمت قطعات يدكي خودرو در بازار 
اشاره كرد و گفت: با وجود ركود حاكم بر بازار، قيمت قطعات 
يدكي تغيير محسوســي نداشــته اما پيش بيني مي شــود با 
افزايش فعاليت بازار تا حدودي اين جريان بر قيمت لوازم يدكي 

خودرو تاثير بگذارد. 
ســيدمهدي كاظمي به افزايش نــرخ ارز و تاثيــر آن بر نرخ 
لوازم يدكي خودرو اشــاره كرده و ادامه داد: با نرخ ارز كنوني 
كاهش قيمتــي در بازار به وجــود نمي آيد و نــرخ متغير ارز 
با بي ثباتــي قيمت ها رابطه مســتقيم دارد، در اين شــرايط 
پيشنهاد مي شود دولت و مراجع ذي ربط در بازه زماني معين، 

نرخ واحدي را بــراي ارز در نظر بگيرند تــا بي ثباتي نرخ هاي 
خريد و فــروش در آن بازه زمانــي از بين بــرود و پس از آن 
به تدريج از نرخ ارز كاسته شود. كاظمي با بيان اينكه در چنين 
شرايطي تكليف صنوف مختلف روشــن مي شود، عنوان كرد: 
درحال حاضر نيز بانك مركزي نــرخ ارز را تا حدودي به ثبات 
رسانده است كه اقدامي تحســين برانگيز به حساب مي آيد و 
 مي تواند تاثير بسزايي در مراودات مالي اصناف و صنايع كشور 

داشته باشد. 
نايب رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدكي اتومبيل و 
ماشين آالت تصريح كرد: با توجه به اينكه واردات محصوالت 
چند ماه به طول مي انجامد در صورتــي كه نرخ ارز به يك باره 
كاهش پيدا كند ضرر قابــل توجهي متوجــه واردكنندگان 
لــوازم يدكي خــودرو خواهد شــد و اين مســاله منطقي به 
نظر نمي رســد. در اين شــرايط انتظار مــي رود در صورتي 
كه برنامه ريــزي درباره كاهش نــرخ ارز انجام شــود، بر پايه 
 كاهش تدريجي نرخ باشــد تا صنوف مختلــف از اين جريان 

ضرر نكنند. 

نايب رئيس اتحاديه صنف فروشــندگان لوازم يدكي اتومبيل 
و ماشــين آالت اظهــار كرد: اگــر دولت و بخــش خصوصي 
براي اجراي پروژه هــاي بزرگ صنعتي و اقتصــادي با فراهم 
كردن بســتر مناســب و ســرمايه گذاري هاي مطلوب اقدام 
 كنند، جريان توســعه به مويرگ هاي صنعت كشــور نيز وارد 

خواهد شد.
 از ســوي ديگر، مشــكل وجود قطعات بي كيفيــت در بازار 
تنهــا مشــكل صنــف لــوازم يدكي نيســت، بلكــه جعل 
برندهاي معتبر در ســال هاي گذشــته در ايــران و برخي از 
كشورهاي جهان ســبب شده تبعات و خســارت آن متوجه 
مصرف كنندگان شود. وی با بيان اينكه بازرسان اين اتحاديه 
به صورت مرتــب واحدهاي صنفــي عضو ايــن اتحاديه را 
بازرســي مي كنند، گفت: در صورتي كــه مصرف كننده اي 
از لوازم يدكــي بي كيفيت متضرر شــود با مراجعــه به اين 
اتحاديه به اين مســاله رســيدگي خواهد شــد و اگر از اين 
 بابت خسارتي متوجه خريداران شده باشــد خسارت آنها از 

فروشندگان اخذ مي شود. 

نايب رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدكي در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

جعل برندهای معتبر لوازم يدکی در بازار
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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

مدير اثربخش
شــمار زيادي از مديران اثربخش همواره دفتر برنامه ريزي شان را همراه 
خود دارند و همه روزه به طور منظم به آن رجوع مي كنند. در هر يك از اين 
رجوع ها، ضمن بازانديشي، برنامه ها را دوباره تنظيم مي كنند. نخستين كار 
در اين زمينه اين  است كه كارهايي را كه نبايد انجام شوند و كارهايي را كه 
واقعا تلف كننده وقت هستند و ثمر ندارند را از برنامه حذف كنيم. مديران 
اثربخش براي يافتن كارهاي وقت كش، فعاليت هاي دفتر زمان را نگاه كرده 
و از خود مي پرسند: »اگر اين كارها را نكنم چه مي شود؟« و اگر پاسخ اين 

باشد كه »هيچ«، دست از آن كارها برمي دارند. 
اين  يكي از نكاتي است كه »پيتر دراكر« در اين كتاب به آن پرداخته است. 
مدير اثربخش، كتابي است درباره اثربخشي و فرق آن با كارآمدي؛ كتابي 
كه به معرفي مدير اثربخش مي پــردازد. دراكر مي گويد: در انتقال از دوره 
كاِر دستي به دوره كار فكري، سازمان ها بايد نيازهاي اين تحول را تامين 
كنند. او در 7 فصل، ويژگي ها و وظايف مدير اثربخش را بررســي مي كند. 
دراكر معتقد است اثربخشي را مي توان آموخت و بايد آموخت. او مي گويد: 
مديران اثربخش تالش خود را معطوف بــه بازده و نتيجه كار مي كنند، نه 
به كار. مديران اثربخش مي دانند كه براي بهره گيري از توانمندي ها، بايد 
ضعف ها را تحمل كنند. مديران اثربخش، بنا را بر توانمندي ها مي گذارند. 
يعني بر آن چــه مي توانند بكنند. آنهــا كار را با آنچه نمي توانند، شــروع 
نمي كنند. آنها پيوسته از همكاران شان مي پرسند: »از من انتظار داريد چه 
 كمكي به شــما بكنم تا بتوانيد نقش خود را در خدمت به سازمان درست

 انجام دهيد؟«
كتاب »مدير اثربخش« توســط فضل ا... اميني ترجمه و توســط سازمان 

فرهنگي فرا منتشر شده است. 

استراتژي تكرار؛ استراتژي موفق
همه مي دانيم كه استراتژي يعني چه و به 
چه كار مي آيد. هميشه اجرای استراتژي 
در عمل يا همان جاري سازي استراتژي، از 
چالش هاي مهم پيش روي مديران ارشد 
سازمان ها و مشاوران مديريت بوده است. 
مدل ها و رويكردهاي مختلفي براي اين 
منظور ارائه شده اند؛ اما اجراي استراتژي 

همچنان يكي از سخت ترين كارهاي دنياي مديران است. 
جيمز آلن كه مشاور شركت معروف »بين« در انگلستان است، در يادداشتي 
از زاويه ديدی جالب، به همين موضوع مهم پرداخته است. آلن مي گويد: 
تفاوت كسي مثل اســتيو جابز با ديگراني كه ايده هايي شــبيه او درباره 
محصوالت مصرفي الكترونيكي داشــتند، در اين بود كــه جابز به خوبي 
توانســت ايده هايش را در زندگي روزمره اپل و كاركنانش جانمايي كند. 
همه هر روز كه در اپل سر كار مي  آيند، مي دانند بايد چه كار كنند و اين كار 
هم دقيقا به استراتژي و ايده هاي كالن اپل متصل است. در واقع در اپل و 
تمامي سازمان هاي موفق، استراتژي به خوبي به كارهاي روتين و روزمره 

ترجمه شده است. 
اما همه ماجرا اين نيست. اســتراتژي ابزاري اســت براي ساختن آينده 
مطلوب؛ درنتيجه معموال فرض مي شود كه بايد بر كارهاي جديد متمركز 
باشد. آلن مي گويد كه خيلي وقت ها ســازمان ها اينقدر روي پيدا كردن 
ايده هاي جديد براي اســتراتژي هاي آينده متمركز مي شوند كه يادشان 
مي رود هنوز ايده هاي قديمي بســيار عالي دارند، در واقع تكرار درســت 
ايده هاي قديمي و موفق، خودش يك استراتژي موفق محسوب مي شود. 
»شــركت هاي موفق معموال ايده ها و چشــم انداز رقابتي ثابتي دارند« و 
چيزي كه آنها را موفق مي كند، هر روز زندگي كردن با همان ايده هاي ثابت 
و قديمي است. در واقع ســالح رقابتي و ابزار تغيير براي اين شركت هاي 

موفق، جا ي دهي درست ايده ها در زندگي روزمره كاركنان شركت است. 

انواع روش هاي فروش
من به عنوان مدير فروش به تازگي محل كارم 
را عوض كرده  و به شركتي آمده ام كه ماهيت 
كسب وكار و حوزه فعاليت آن با شركت قبلي 
كامال متفاوت است. آيا همچنان مي توانم از 
روش هاي قبلي فروشم كه موفق هم بوده اند، 

استفاده كنم؟
پاسخ: فروش تقريبا يكي از حوزه هاي مورد 
عالقه در تمام سازمان هاست اما هر سازمان محصوالت يا خدماتش را به روش 
خاصي مي فروشد. به عبارت ديگر براي هر سازماني نوعي از فروش مناسب است. 
اين نكته ساده اي است كه ضمن آگاهي همه از آن، بسياري اوقات در عمل از 

آن غفلت مي شود. 
يكي از نكاتي كه بايد به آن توجه شــود، اين اســت كه ما مي خواهيم چطور 
بفروشيم؟ با بمباران تبليغاتي؟ با ارائه خدمات خوب؟ با ارائه اطالعات؟ يا با زنده 

كردن يك نياز پنهان در مشتري؟ يا روش هاي ديگر؟
بعضي از اين روش ها حس خوبي را در مخاطب ايجاد نمي كنند. مثال اينكه ما 
نيازي را در مشتري زنده كنيم، ممكن است حمل بر عدم صداقت شود. آيا واقعا 

چنين است؟ به نظر من خير. 
خود من از وجود خيلي محصوالت اطالع ندارم. نمي دانم كه فالن دستگاه، فالن 
نرم افزار يا فالن خدمت اصال وجود دارد. اينكه سازماني هم كه اين محصوالت را 
دارد و محصولش هم باكيفيت است، بنشيند تا من او را بيابم هم خيلي كارآمد 
نيست چون ممكن است رقباي ديگر قبال گام های معرفی خود را برداشته باشند. 
براي هر نوع فروش، كارهايي الزم است كه تمام آنها نيازمند برنامه ريزي است و 
مهم ترين بعد آن برنامه ريزي، تشخيص فرد مناسب يا شاخصه هاي مناسب براي 

فردي است كه بتواند آن فروش را انجام دهد. 

معرفي كتاب

يادداشت مدير

اورژانس كسب وكار

راهي وجود دارد كه مي توانيــد بدون اينكه منتظر 
باشــيد اوضاع به طور معجزه آســايي روبه راه شود، 

اعتمادبه نفس تان را باال ببريد. 

قدرت پيشرفت
مجله هاروارد بيزينس ريويو پژوهشــي انجام داده 
است كه نشان مي دهد آدم ها با فشــار زياد و ترس 
به كار انگيخته نمي شــوند. آدم ها وقتــي مولدتر 
هستند كه درون شان احســاس مثبتي به زندگي 
كاري شان دارند. آن ها وقتي عملكرد بيشتري دارند 
كه خوشحال هســتند، خود كار به آنها انگيزه ذاتي 
مي دهد و برداشت مثبتي از همكاران و شركت شان 
دارند. شــما چگونه مي خواهيد اين احساس دروني 
مثبت را نسبت به زندگي كاري تان ايجاد مي كنيد؟ 
اين ما را به اصل »قدرت پيشــرفت« مي رساند. در 
پژوهش هاروارد بيزينس ريويو، پژوهشگران پي  بردند 
آدم ها هنگامي كه چند پله كوچك را به سوي يك 
هدف طي مي كنند، روحيه خيلــي بهتري دارند. از 
طرف ديگر، آنها كه روزي سخت و روحيه اي ضعيف را 
تجربه مي كنند، در مسير اهداف شان با مشكل مواجه 
مي شوند. سيم كشي مغز ما طوري طراحي شده است 
كه تشنه جايزه و بردهاي سريع هستيم. هنگامي كه 
در يك مسير پيشرفتي نمي بينيم، احساس شكست 
مي كنيم. هيچ چيز بدتر از احساس راكد بودن نيست. 

شيوه انگيزه بخشي از طريق موفقيت هاي 
جزئي

گاهي هنگامي كه به اهداف تان فكر مي كنيد، تصور 
مي كنيد اگر به هدف بلندمدتي دست پيدا كنيد كه 
رويايش را در ســر داريد، چقدر خوب مي شود. اين 
بردهاي بزرگ فوق العاده هستند، ولي اغلب اوقات 
اتفاق نمي افتند. حقيقت اين است كه با رسيدن به 
موفقيت هاي كوچك كه بخشــي از اهداف بزرگ تر 
هســتند، مي توانيد روحيه تان را بــاال ببريد. اين ها 
حركت هايي كوچك هستند كه شايد به چشم نيايند 
اما باز هم براي اينكه به جايزه بزرگ نزديك تر شويد 
ضروري هستند. براي اينكه اصل پيشرفت در باال بردن 
اعتمادبه نفس و انگيزه تان موثر باشد، بايد يك قاعده را 
رعايت كنيد. بايد معني كاري را كه مي خواهيد در آن 
پيشرفت كنيد، پيدا كنيد. مثال اگر كارتان بسته بندي 

خواربار است و براي پيشرفت سرعت بسته بندي تان را 
افزايش مي دهيد، در اين صورت فقط خواربار بيشتري 

براي بسته بندي مي بينيد. 

اين چندان انگيزه بخش نيست، هست؟
نخستين قدم براي اثربخشي اين اصل اين است: بايد 
پي ببريد چه هدفي برای تان بامعني  خواهد بود. هدف 
كلي بايد چيزي باشد كه شــما را به شوق بياورد. از 

انديشه هاي بزرگ نترسيد. 

قدرت بزرگ انديشي
براي بعضي از شما، بزرگ انديشي دشوار است. يك 
منتقد دروني داريد كه هميشه شــك دارد بتوانيد 
موفقيت چشم گيري به دست بياوريد. وقتي اهداف 
بزرگي براي خودتان تعيين مي كنيد، نكته كليدي اين 
است كه درباره نحوه محقق كردن آنها نگران نباشيد. 
شما بايد به هدفي پايبند باشيد كه  براي تان بامعني 
و اشتياق آور اســت. بياييد فرض كنيم مي خواهيد 
سرمايه گذار امالك و مستغالت باشيد. حتي شايد 

درحال حاضر پروانه بنگاه امالك يا سرمايه اي براي 
سرمايه گذاري نداشته  باشــيد. هيچ اشكالي ندارد. 
امروز يك قدم  برداريد. يك كتاب بخريد.درباره فرآيند 
گرفتن پروانه تحقيق كنيد.دوستي پيدا كنيد كه در 
حوزه امالك و مستغالت باشد.الزم نيست اين يك 
جهش عظيم باشد، فقط يك گام كوچك كافي است تا 
شما را جلو ببرد. وقتي هر روز يك قدم  برداريد، قدرت 
اراده را حس مي كنيد. ايــن اراده اعتمادبه نفس تان 
را مي سازد چون حاال به جاي اينكه روي گير كردن 
در يك گودال تمركز كنيد، مي توانيد ببينيد به كجا 
مي رويد. داريد روي رشد تمركز مي كنيد. چيزي كه 
نهايتا اعتمادبه نفس تان را باال مي برد، رشد به سوي 
اهداف بامعني است. مهم نيست يك مدير اجرايي 
هستيد يا به تازگي از دانشگاه فارغ التحصيل شده ايد، 

اصل پيشرفت درباره همه صدق مي كند. 

تحقق بخشي
اگر احســاس كنيد در كارتان درجا مي زنيد يا راكد 
هســتيد، اعتمادبه نفس تان پايين مي آيد. كليدش 

اين اســت كه به ياد داشــته  باشــيد مي توانيد با 
اعمال تان احساس تان را كنترل كنيد. منتظر نباشيد 
رئيس تان يا شركت تان شــما را از اين گودال بيرون 
بكشد. همين امروز اقدام كنيد و بفهميد كدام هدف 
بزرگ شــما را برمي انگيزد. اگر چشم اندازي داشته 
 باشيد كه به سوي آن حركت كنيد، اعتمادبه نفس 
و انگيزه هر روزتان كامال دگرگون خواهد شد. اجازه 
ندهيد بي اعتمادي به خودتان، شــما را از رسيدن 
به اعتمادبه نفســي بازدارد كه شايسته اش هستيد. 
هنگامي كه فهميديد كدام هدف بزرگ بيشــترين 
معني را براي شــما دارد، همان روز اقدام كنيد. يك 
قدم به جلو  برداريد و ببينيد آن هدف چه حسي به 
 شما مي دهد. قول مي دهم قدرت پيشرفت را احساس 

خواهيد كرد. 
قدرت واقعي اصل پيشرفت ربطي به ميزان پيشرفت 
ندارد. لزومي ندارد هر روز جهش هاي رو به جلو داشته  
باشيد. فقط يك موفقيت جزئي در هر روز كافي است. 
با مرور زمان، روزي به پشت ســر نــگاه و از عظمت 

موفقيت تان حيرت مي كنيد. 

اعتمادبه نفس تان را با يك اصل باال ببريد

خبر

تفاوت تجارت الكترونيك با 
كسب وكار اينترنتي

برخالف اشتباه خيلي ها، تجارت الكترونيك و 
كسب وكار اينترنتي دو موضوع كامال متفاوت 
از يكديگر هستند. بعضي از كتاب ها و مراجع، 
تجــارت الكترونيــك را زيرمجموعــه اي از 
كسب وكار اينترنتي معرفي كرده اند. اما اين 
دو مفهوم با هم متفاوتند. تجارت الكترونيك 
زماني اتفــاق مي افتد كه يك كاربــر بتواند 
به صورت آنالين با اتصــال به درگاه پرداخت 
الكترونيكي موردي را خريد و از آن استفاده 
كند؛ اما كســب وكار اينترنتي به انجام تمام 
يا بخشــي از امور كسب وكار شــما در حوزه 
اينترنت گفته می شود. به عبارت ديگر، وقتي 
كه يك كسب وكار به منظور پيشرفت و توسعه 
خود از اينترنت اســتفاده كند به كسب وكار 
اينترنتي روي آورده اســت. در كســب وكار 
اينترنتي مي توانيد بخشــي از وظايف را كه 
برعهده كاركنان شماســت، به وب سايت تان 
محــول كنيــد. اطالع رســاني محصوالت و 
اخبار جديد شــما يا ارائه تعرفه  و قيمت هاي 
 فروش شــما از نــكات مثبت كســب وكار

 اينترنتي است. 
از مزاياي تجــارت الكترونيك نيز مي توان به 

اين موارد اشاره كرد: 
ـ كاهش هزينه هاي توزيع و حذف واسطه ها

ـ صرفه جويي در وقت و زمان سفارش دهنده ها 
ـ حفظ بازارهاي قبلي و جذب بازارهاي جديد 

به كمك موتورهاي جستجوگر
امروزه در راستاي ايجاد شهرهاي الكترونيكي 
و با توجه به گسترش و توســعه اينترنت در 
بين اكثريت مردم كشــور، توجه به تجارت 
الكترونيــك و كســب وكارهاي اينترنتي، از 
ملزومات كسب وكار و از اصول مهم بقا در بازار 
و افزايش توان رقابتي اســت و چه بسا با اين 
رويكرد، بسياري از هزينه هاي زائد و بي دليل 
شما نيز حذف شوند و صرفه جويي مناسبي نيز 
صورت گيرد. تنظيم و تدوين يك طرح جامع 
كسب وكار اينترنتي، گام اول در راستاي ايجاد 
تغيير فرآيند تجاري شــما به يك كسب وكار 

نوين اينترنتي است. 

كسب وكار اينترنتي مهارت

چند وقت پيش درحال پر كردن يك فرم اســتخدامي بودم، مانند تمام فرم ها با 
سواالت فردي، تحصيلي و حرفه اي آغاز شده بود اما چيز جالبي كه توجهم را به 

خود جلب كرد، آخرين سوال فرم بود. 
كارفرما پرسيده بود: تعبير شما از كار گروهي چيست؟

طبيعتا نخستين جوابي كه به ذهن هر فردی مي رسد، اين است كه كار گروهي 
خوب است و مزاياي بسياري دارد و باعث پيشرفت كارها 

مي شود و هزار و يك جمله كليشه اي و شعاري ديگر. 
در رابطه با كارگروهي تاكنــون صدها مقاله و كتاب و 
ساعت ها نشست و گفتگو انجام شده است كه راه هاي 
بهبود كار گروهي را مورد بررسي قرار داده اند اما وقتي 
پاي يك جمله، آن هم در يك فرم استخدام درميان 

است، نخستين كار اين است كه از ديد پرسشگر به 
قضيه نگاه كني، اينكه چقدر اين جمله در برداشت مثبت 

كارفرما موثر است، دليل خوبي براي تامل در معناي كار گروهي است. 
به تعبير من كار گروهي در يك جمله، يعني توافق اعضاي گروه در انتخاب راه و 

هدف مورد نظر و تقسيم وظايف ميان اعضاي گروه. 
در بسياري از سازمان ها، كار گروهي اساسا به طرح ايده و اجراي آن توسط يك نفر 
ـ بي آ ن كه  به عنوان رهبر تبديل شده است و بقيه اعضاي گروه تنها در نقش تاييدگر 

به  كجا مي روندـ  شخص را همراهي مي كنند. مسلما در صورت موفقيت، بدانند 
همه در آن سهيم اند اما در صورت شكست انگشت اتهام 

به سمت طراح ايده نشانه مي رود. 
كار گروهــي از لحظــه اول طرح موضوع تــا ترميم 
مشــكالت پس از اجراي ايده همــواره ادامه دارد. 
نكته مهم اين است كه تك تك افراد خود را در برابر 
 بازخوردها مسئول بدانند و تنها به بخش مربوط به 

خود اكتفا نكنند. 

كار گروهي چيست؟

چند ســال پيش، آي بي ام تصميم گرفت كه توليد يكي از قطعات 
كامپيوترهايش را به ژاپني ها بسپارد. 

در مشــخصات توليد محصول نوشته بود ســه قطعه معيوب در هر 
۱۰۰۰۰ قطعه اي كه توليد مي شــود، قابل قبول است. هنگامي كه 
قطعات توليد و براي  آي بي ام فرستاده شدند، نامه اي همراه آنها بود 

با اين مضمون: مفتخريم كه سفارش شــما را سر وقت آماده كرده و 
تحويل مي دهيم. 

براي آن ســه قطعــه معيوبي هم كه خواســته بوديــد، خط توليد 
جداگانه اي درست كرديم و آنها را فراهم ساختيم. اميدواريم اين كار 

رضايت شما را فراهم سازد. 


