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سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه:

لیست مالکان باالی 
۱۰۰ خانه آماده شد

رشد ۴۷۵ درصدی فروش 
کاالهای اموال تملیکی

فروش فوق العاده نوروزی 
از ۱۵ اسفند آغاز می شود

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

تاثیرپذیری بازارخودرو 
از نرخ ارز 

رابطه مستقیم افزایش نرخ 
ارز با افزایش قیمتها در بازار 
خودرو غیرقابل انکار است. 
چشم بازار خودرو به نوسانات 
نرخ ارز است. سقف شکنی تاریخی نرخ ارز منجر به 
افزایش بی سابقه قیمتها در بازار خودرو شد. الزم 
به ذکر است در صورت ادامه روند افزایشی در بازار 
ارز، بازار خودرو نیز به رشد قیمتها ادامه خواهد داد. 
مشکالتی هم که پیش روی واردات خودرو وجود 
دارد تاثیرپذیری بازار را کاهش داده است. تعداد 
خودروهایی وارداتی نیز به اندازه ای نیست که بتواند 
بر بازار اثرگذار باشد. در مورد نحوه فروش و تحویل 

این خودروها... 

  بابک صدرایی، کارشناس 
خودرو 
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پیام رسان های داخلی 
می توانند ۱۰۰ میلیون نفر 

را به عضویت بپذیرند

کاهش قیمت دالر، قیمت خودرو را نزولی کرد 

ریزش قیمت ها  در بازار خودرو
صفحه2
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تسهیل  ورود  دانش بنیان ها  به  بورس
بازار   بورس   اختصاصی   با   شاخص های   ویژه   ایجاد   می شود

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی گفت: بنا به 
شواهدی که داریم شدت حمالت و وسعت حمالت 
سایبری که به جمهوری اسالمی در ۳-۴ ماهه اخیر 
صورت گرفت، بیش از حمالتی بود که به روســیه 
شد. سید ابوالحســن فیروزآبادی در مراسم تکریم 
خود و معارفه سید محمد امین آقامیری به عنوان 
دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی 
که ظهر امروز با حضور وزیر ارتباطات و رئیس دفتر 
رئیس جمهور در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، 
گفت: شــورای عالی فضای مجازی از مباحث مهم 
کشور اســت که برای هماهنگی بین قوا در حوزه 
فضای مجازی در حوزه های فرا قوه ای در نظر گرفته 
شده است؛ با تدبیری که رهبری برای ایجاد این شورا 
داشتند، تاکنون شاهد برکات زیادی در این حوزه 
بوده ایم اعم از سیاست گذاری های خوبی که علی 
رغم حساسیت هایی که وجود داشت، صورت گرفت 
و به طور مثال شــاهد بودیم در بعضی موارد مثل 
طرح صیانت حساسیت هایی ایجاد شد. ما در این 
مدت در شورا بیش از ۵۷ سند به تصویب رساندیم 
که منشأ خیر و برکت در عرصه فضای مجازی کشور 
است. وی ادامه داد: ما با سیاستگذاری کالنی که در 
فضای مجازی داشتیم، چند موضوع را مورد اهتمام 
قرار دادیم که عمدتاً در دوره اول و دوم توسط رهبری 
ابالغ شده بود؛ یکی بحث شبکه ملی اطالعات بود که 
با همه پیچیدگی ها به دلیل اینکه پدیده ای است که 
همه کشورها آن را تازه شروع کردند اما توانستیم آن 
را پیش ببریم. فیروزآبادی تصریح کرد: در دوره اول 
شــورای عالی فضای مجازی، شاهد نوعی واگرایی 
بودیم و الحمــداهلل در دوره دوم چه در دولت قبل و 
دولت سیزدهم شاهد همگرایی روزافزون هستیم 
و در مورد شبکه ملی اطالعات در خصوص طراحی، 

معماری و تقسیم کار به...

اجتماعی

شــهردار تهران با پرداختن به شــرایط جغرافیایی 
پایتخت گفت: ۲۱ دســتگاه امروز در کنار هم با ۱۹ 
کارکرد مختلــف در ۱۱ نقطــه و ۷ منطقه مختلف 
شهرداری فعال هستند تا تمرین امداد هوایی را که 
قطعا در مخاطرات از عوامل موثر بر ســرعت امداد 
و نجات اســت، صورت دهند. زاکانی بــا حضور در 
ستاد مدیریت بحران تهران ضمن آغاز فرمان مانور 
امداد هوایی گفت: ۲۱ دســتگاه امروز در کنار هم با 
۱۹ کارکرد مختلف در ۱۱ نقطه و ۷ منطقه مختلف 
شهرداری فعال هستند تا تمرین امداد هوایی را که 
قطعا در مخاطرات از عوامل موثر بر ســرعت امداد و 

نجات است، صورت دهند. شهردار پایتخت ادامه داد: 
امیدواریم این تمرین شرایط بهتری را برای ما هنگام 
مواجهه با بحران فراهم کنــد؛ اگرچه بهترین اقدام 
ایمن سازی بخش های مختلف شــهر در برابر زلزله 
است. وی با پرداخت به شرایط جغرافیایی پایتخت 
اظهارکرد: سه گسل فعال و بیش از ۷۰هزار هکتار بافت 
ناپایدار در سطح شهر تهران نگرانی بالقوه ای برای همه 
ماست. علی نصیری رئیس سازمان مدیریت بحران 
شهر تهران نیز در این مانور با اشاره به مستعد بودن 
تهران به زلزله ۷ ریشتری اظهار کرد: بحث نوسازی 

بافت فرسوده اهمیت زیادی دارد.

ســازمان حج و زیارت در اطالعیه ای با اشاره به 
اینکه هزینــه نهایی حج بر اســاس هزینه های 
ارزی و ریالی محاســبه می شــود، هزینه قسط 
اول را ۱۲۰ میلیون  تومان اعالم کرد.  بنابراین، 
قســط اول هزینه  حج ۱۰ میلیون تومان کم تر 
شد. ســازمان حج و زیارت اطالعیه تکمیلی در 
خصوص ثبت نام در کاروان های حج تمتع ۱۴۰۲ 

صادر کرد.
در این اطالعیه آمده است: بدین وسیله به اطالع 
متقاضیان در اولویت اعزام به حج تمتع ۱۴۰۲ 
می رساند؛هزینه قطعی سفر هر کاروان بر مبنای 
مخارج ارزی و ریالی، مدت اقامت و گروه قیمتی 

مسکن برای هر زائر محاســبه و مبلغ نهایی آن 
برای هر کاروان در ۲ مرحله پرداخت می شود که 
در بخش اول پرداخت »یکصد وبیست میلیون 
تومان« صحیح اســت. فلذا بدین وسیله اصالح 

می گردد.
قابل ذکر اســت هزینه کاروان هــای انتخابی 
تا ســقف ۱۲۰ میلیون تومــان، در یک مرحله 
از ثبت نام کننــدگان محتــرم دریافت خواهد 
شــد. پیش از این هزینــه اولیه بــرای ثبت نام 
مشموالن حج تمتع ۱۳۰ میلیون تومان اعالم 
 شــده بود که اکنون ۱۰ میلیون تومان کاهش

 یافته است.

استاندار لرستان از اختصاص ۱۷۲ میلیارد تومان برای 
آزادسازی قلعه فلک االفالک خبر داد. فرهاد زیویار در 
حاشیه تخریب ۷ باب مغازه حریم قلعه فلک االفالک 
در جمع خبرنگاران گفــت: قلعه فلک االفالک جزو 
میراث تاریخی و تمدنی لرستان و کشور محسوب 
می شود. وی ادامه داد: با توجه به مطرح بودن موضوع 
ثبت جهانی این قلعه باید آزادســازی حریم این اثر 

تاریخی هر چه سریعتر انجام شود.
زیویــار اضافــه کرد: آزادســازی حریــم قلعه 
فلک االفالک جزو انتظارات مردم استان در این 
سال ها بوده و اکنون در گام های آخرین این مهم 
هستیم. اســتاندار خاطرنشان کرد: امروز ۹ باب 
مغازه آماده تخریب و آزادســازی است، ۲ باب 
قبل از دولت ســیزدهم و ۷ باب نیز در یک سال 
اخیر با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان از بخش 
خصوصی خریداری شده که تخریب خواهند شد.

مدیر ارشد لرستان افزود: با تخریب این مغازه ها 
از فضای آنها در نوروز به عنوان پارکینگ استفاده 
خواهد شــد. وی همچنین در خصوص مابقی 
مغازه های حریم این اثر تاریخی اســتان گفت: 
مغازه های باقی مانــده و همچنین ضلع جنوبی 
قلعه که در اختیار سپاه استان است، با توجه به 
توافقات انجام شده و اعتبارات در نظر گرفته شده 

دولت، طی سال آینده حتما آزاد خواهد شد.
استاندار لرســتان افزود: دولت برای آزادسازی 
حریم قلعه فلک االفالک حــدود ۱۷۲ میلیارد 
تومان در نظــر گرفته و پیگیــر تخصیص های 
آن هســتیم. زیویــار یادآور شــد: بــه محض 
تخصیص این اعتبار، سپاه استان در سال ۱۴۰۲ 
مقدمات تحویــل را انجام خواهند داد، اســناد 
جهت تخصیــص اعتبارات ابالغ شــده و ما نیز 

پیگیری های آن را انجام خواهیم داد.

برگزاری دوباره کنســرت ها و بازگشت موسیقی به 
فضای جامعه آن هم در آستانه نوروز و بعد از مدتی 
تعطیلی، در ذات خود اتفاق خوشــایندی تلقی می 
شود، اما نرخ بلیت هایی که سقف آنها حاال به ۷۰۰ هزار 
تومان در تهران رسیده است، این پرسش را به میان می 
آورد که انتهای این مسیر افزایش قیمت ها تا کجاست؟ 
چراغ برگزاری کنسرت ها که قبل از جشنوار موسیقی 
فجر روشن شــده بود، همچنان تا نوروز ۱۴۰۲ که 
امسال با ماه مبارک رمضان هم همزمان شده، روشن 
می ماند. پیش از تعطیلی کنسرت ها، بلیت هر اجرا 
نهایتا تا مرز ۴۵۰ هزار تومان به فروش می رسید ولی 
با از سرگیری کنسرت ها، این نرخ، طی یک بازه  زمانی 
کوتاه به ۵۰۰  تا ۶۰۰ رسید و اکنون ۷۰۰ هزار تومان 

هم به فروش می رسد.
پیشتر در گفت وگویی با برگزارکنندگان کنسرت ها، 
از سوی آنها چنین پیش بینی شده بود که افزایش نرخ 

بلیت هر کنسرت، با توجه به تاثیرات ناشی از کرونا بر 
جهان و دنیای هنر و همچنین نرخ تورم، امر چندان 
دور از ذهنی به نظر نمی رسد، اما مسئله اینجاست 
که این افزایش قیمت، نهایتا تا کجا ادامه دار خواهد 
بود و خط قرمز و پایان آن کجاست؟ خصوصا که سود 
حاصل از این رویه، صرفا در جیب خوانندگان پاپ و 
سرمایه گذاران آنها می رود و عمال نفعی را عاید قشر 
آسیب پذیر موسیقی نمی کند که همان فعاالن حوزه 

موسیقی سنتی، نواحی و کالسیک هستند.
با از سرگیری کنسرت های پاپ در یکی دو ماه اخیر، 
بلیت کنسرت ها تا سقف ۵۰۰ هزار تومان به فروش 
رســید که البته در همان زمان بلیت کنسرت های 
خواننده جوانی مانند »زانکو« در کیش تا ۸۰۰ هزار 
تومان هم فروخته شــد. پس از آن در فاصله کوتاه 
زمانی، فرزاد فرزین هم بلیت کنسرت های خود را تا 

سقف قیمت ۶۰۰ هزار تومان به فروش رساند.

رئیس جمهور با بیان اینکه بوشهر در حوزه انرژی حرف 
اول را در کشور و شاید در منطقه می زند، اظهار کرد: 
بوشهر در حوزه های دیگر هم می تواند سرآمد باشد؛ 
در حوزه اقتصاد دریا، اقتصاد کشاورزی و در بسیاری 
زمینه های دیگر بوشهر از جایگاه مهمی برخوردار بوده 

و از همه مهم تر مردمی پرتالش دارد.
سید ابراهیم رئیسی در بدو ورود به استان بوشهر به 
منظور انجام دومین سفر استانی دولت مردمی و در 
فرودگاه بین المللی عسلویه در گفتگو با خبرنگاران، 
ضمن تبریک ایام و اعیاد شعبانیه گفت: استان بوشهر 
ظرفیت های بسیاری دارد که یکی از آن ظرفیت ها 
نیروی انسانی کارآمد این استان است. رئیس جمهور با 
بیان اینکه بوشهر در حوزه انرژی حرف اول را در کشور 
و شاید در منطقه می زند، افزود: نسبت به حوزه های 

دیگر هم بوشهر استانی اســت که می تواند سرآمد 
باشد؛ در حوزه اقتصاد دریا، در حوزه اقتصاد کشاورزی 
و در بسیاری زمینه های دیگر بوشهر از جایگاه مهمی 
برخوردار بوده و از همه مهم تر مردمی پرتالش دارد.
رئیسی با اشاره به اینکه در ســفر دور  اول به استان 
بوشهر به دلیل شــیوع کرونا نتوانستیم آنچنان که 
بایسته و شایسته است خدمت مردم عزیزمان باشیم و 
به مناطق مختلف سفر کنیم، اظهار داشت: زمان این 
سفر مقداری بیشتر است تا بتوانیم به مناطق مختلف 
استان از جمله پارس جنوبی، عسلویه و کنگان سفر 
کنیم. رئیس جمهور در ادامه سخنانش تصریح کرد: 
عالوه بر بازدید از پروژه ها، در دور اول سفرها امکان 
برگزاری دیدارهای مردمی فراهم نبود، اما در این سفر 

انشاءاهلل دیدارهای مردمی هم خواهیم داشت. 

در پی بروز مســمومیت برای دانش آموزان در برخی 
مدارس تهران، علی صالحی از اختصاص یک شــعبه 
ویژه برای پیگیری خارج از نوبت پرونده قضایی تشکیل 
شده خبر داد. دادستان تهران با اشاره به اینکه از زمان 
بروز اولین مورد مسمومیت در چند مدرسه تهران شعبه 
ویژه ای کار تحقیقات پرونده قضایی را آغاز کرده است، 
گفت: دادستانی تهران در پی ایجاد مسمومیت در بین 
برخی دانش آموزان تهرانی به مساله ورود کرده است و 

تحقیقات همه جانبه آغاز شده است.
صالحی تصریح کرد: دســتورات قضایی مــورد نیاز 
ضابطین، سازمان پدافند غیرعامل، آموزش و پرورش، 
وزارت بهداشــت و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع از 

ناحیه مقام قضایی صادر شــده است. همچنین تمام 
دستگاه ها موظف شده اند آخرین گزارش ها در مورد 

وقایع اخیر را برای دادستانی تهران ارسال کنند.
وی عنوان کرد: دادستانی تهران با دقت پرونده مربوط 
به مســمومیت برخی از دانش آموزان تهران را دنبال 
می کند و تحقیقات قضایی با همکاری نهادهای مربوطه 
در حال انجام است. در تالشیم با همکاری ضابطین در 
اسرع وقت عامل یا عاملین این عملیات های خرابکارانه را 
شناسایی و محاکمه کنیم. دادستان تهران گفت: عامل 
یا عاملین وقایع اخیر بدانند پس از شناسایی و بازداشت 
پرونده آن ها خارج از نوبت رســیدگی شده و مجازات 

قانونی در مورد آن ها اعمال خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست 
خبری به سواالتی درباره موضوعات مرتبط با ایران، 
از جمله گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره برنامه هسته ای ایران و حل وفصل مسئله توافق 

هسته ای پاسخ داد.
به گزارش ایســنا، ند پرایس، سخنگوی  وزارت امور 
خارجه آمریکا در یک نشست خبری که مشروح آن در 
وبگاه وزارت امور خارجه این کشور منتشر شده است، 
در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به گزارش ها درباره 
سفر دو مقام رژیم صهیونیســتی به واشنگتن برای 
دیدار و رایزنی با مقامات کاخ سفید و وزیر امور خارجه 
آمریکا درباره ایران، این دیدار را تایید می کند  و موضوع 
جدیدی در زمینه راهبرد آمریکا در قبال ایران مطرح 
است یا نه، گفت که فعال انجام شدن چنین دیداری 
را تایید نمی کند اما در روزهای آتی می توان اطالعات 

بیشتری درباره آن ارائه داد.
پرایس در ادامه علیرغم این که مقامات ایران تاکید 
کرده اند تولید و به کارگیری تسلیحات اتمی جایی 
در دکترین دفاعی ایران ندارد، گفت که موضع آمریکا 

همواره واضح بوده است و رییس جمهور آمریکا نسبت 
به این که ایران هیچ گاه به یک سالح اتمی دست پیدا 
نکند، تعهدی راسخ دارد و دولت آمریکا هیچ گاه اجازه 

رخ دادن آن را نخواهد داد.
او تاکید کرد که »ما همچنان بر ایــن باوریم که راه 
رسیدگی به این چالش، به گونه ای که پایدار و دائمی 
باشد، دیپلماسی است. ما می خواهیم شاهد حل وفصل 

چالش های ناشی از برنامه هسته ای ایران باشیم.«
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این 
سوال که با توجه به گزارش اخیر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره ایران، آیا واشنگتن به دنبال صدور 
قطعنامه ای سرزنشی در جلســه آتی شورای حکام 
آژانس خواهد بود یا نه، گفت که واشــنگتن از این 
گزارش مطلع اســت اما نمی توانــد درباره جزئیات 
گزارشی که به طور عمومی انتشار نیافته است، نظری 

ارائه دهد.
پرایس در ادامه گفت: ما در حالی که منتظر جزئیات 
بیشتری از آژانس هستیم، در این باره با شرکایمان در 

اروپا و منطقه ارتباط نزدیک داریم. 

معاون برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه طبــق آیین نامه اجرایی قانون 
نظام رتبه بندی، معلمان ۱۰ روز فرصت برای اعتراض 
به رتبه هایشان دارند اظهار کرد: اعتراضات در هیئت 
ممیزه اســتان و یا در هیئت ممیــزه مرکزی انجام 
می شود. صادق ســتاری فرد در این باره اظهار کرد: 
صدور احکام قطعی معلمــان از چندی پیش آغاز و 
تاکنون برای بیش از ۴۱۱ هزار نفر از معلمان صادر 
شده است. وی افزود: اگر معلمان اعتراضی به حکم 
خود نداشته باشــند همان به صورت حکم قطعی 
اجرا می شود اما اگر اعتراضی وجود داشته باشد طبق 
آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان، ۱۰ 
روز فرصت ثبت اعتراضات برای رتبه ها وجود دارد. 
معاون برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه از روزی که همکاران ما رتبه شان 
در سامانه بارگذاری می شــود، ۱۰ روز فرصت ثبت 
اعتراض دارند اظهار کرد: ایــن اعتراضات در هیئت 

ممیزه سطح باالتر، ممیزی و ارزیابی و سپس نسبت 
به تعیین رتبه نهایی افراد اقدام می شود. ستاری فرد 
ادامه داد: سازوکار رسیدگی به اعتراضات کامال شفاف 
و در یک چارچوب منطقی پیش بینی شده است. افراد 
امتیازات خودشان را مشاهده می کنند و بر اساس آن 
چیزی که مشاهده می کنند یا توقع دارند و یا مدارکی 
که بارگذاری کرده اند، می توانند نسبت به ثبت اعتراض 
اقدام کنند. وی درباره زمان اعالم نتایج اعتراضات نیز 
گفت: رســیدگی به اعتراضات ممکن است به طول 
بیانجامد و زمان بر باشد. هنوز برآوردی از تعداد و حجم 
اعتراضات نداریم که چگونه خواهد بود لذا نمی توانیم 
از حاال پیش بینی کنیم که برای رسیدگی  چقدر زمان 
نیاز اســت. در آیین نامه نیز مهلتی برای رسیدگی 
پیش بینی نشده و تنها قید شده است که مهلت ثبت 
اعتراضات ۱۰ روز پس از اعالم رتبه است. رسیدگی به 
اعتراضات در هیئت ممیزه استان مربوطه یا در هیئت 

ممیزه مرکزی انجام خواهد شد.

رئیس شورای عالی اســتان ها گفت: علی رغم نگاه 
مثبت دولت به شوراها، شاهد کاهش ۱۵ درصدی 
بودجه این شورا بوده ایم که با تعامالتی که با مجلس 
شورای اســالمی داریم، امیدواریم این نقیصه رفع 

شود. 
پرویز سروری در آغاز چهاردهمین اجالس عمومی 
این شــورا با تقدیــر از حضور گســترده مردم در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، گفت: به فضل الهی 
بار دیگر شاهد هنرنمایی بزرگ ملت ایران بودیم. 
حضوری که باطل السحر نقشه دشمنان بود و نقشه 
آنان را نقش بر آب کرد. وی افزود: تمام رسانه های 
استکبار بسیج شدند تا نظام را ساقط کنند اما مردم 
به صحنه آمدند و حضورشــان به افرادی که امید 
زیادی بسته بودند و برنامه ریزی های فراوانی کرده 
بود تا همبستگی ملت را از بین ببرند، ناامید کرد. 
رئیس شورای عالی استان ها خاطرنشان کرد: تقویت 
نظام شــورایی یعنی تقویت جمهوریت و این که 

تصمیم سازی و تصمیم گیری بر عهده مردم است و 
این را دشمنان تالش دارند بر هم بزنند و بین مردم 
اختالف و شکاف ایجاد کنند و روند تجزیه کشور را 
دنبال کنند اما مردم ما همه در یک چیز مشترک 
هستند که آن اسالم و ایران اســت که خط قرمز 
آنهاســت و این چیزی است که دشمنان نخواهند 

توانست آن را از بین ببرند. 
سروری در بخش دیگری از صحبت هایش با تأکید 
بر موضوع آموزش شوراها، اظهار کرد: نظام شورایی 
کشور باید از قوانینی با کیفیت باال برخوردار باشد و 
باید بتوانیم با کیفی بخشی آموزش موجبات ارتقای 
شوراها را فراهم آوریم. وی گفت: دیروز اولین مرحله 
کاری آموزش در جمع نمایندگان شــورای عالی 
استان ها را شروع کردیم و ســعی بر این است تا با 
کمک وزارت کشور این روند را با قدرت ادامه دهیم و 
ابالغ دستورالعمل مربوط به این مورد توسط وزارت 

کشور، نوید اتفاقات خوبی در این حوزه را می دهد. 

بوشهر در حوزه انرژی حرف اول را می زندنگرانی از وجود سه گسل فعال در تهران

مسمومیت دانش آموزان در شعبه ویژه دادسرا رسیدگی می شود

مصمم هستیم تمامی مسیرهای دیپلماسی را طی کنیم

تشریح نحوه ثبت اعتراضات معلمان به »رتبه«هایشان

کاهش ۱۵ درصدی بودجه شورای عالی استان ها

سياسیفرهنگی 

قسط اول ثبت نام حج آینده ۱۰ میلیون تومان کم شد

۱۷2 میلیارد تومان برای آزادسازی قلعه فلک االفالک

خط قرمز افزایش قیمت کنسرت ها کجاست؟



اقتصاد2
ایران

وصول ۴۲۸ هزار میلیارد تومان 
مالیات در ۱۱ ماه 

رییس گروه برنامه ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی 
از وصول ۴۲۸ هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان مالیات از 
ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه خبر داد و گفت: ۱۰۳ 
درصد درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه 
امسال محقق شده است. »مجتبی امیری« اظهار 
داشت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشد ۵۴ درصدی و نسبت به رقم پیش بینی شده 
قانون مصوب بودجه امسال، ۱۰۳ درصد تحقق را 
داشته اســت. وی افزود: بیش از ۲۶۶ هزار میلیارد 
تومان از مجمــوع وصولی هــای مالیاتی از بخش 
مالیات های مستقیم است که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشــد ۵۹ درصدی را نشان می دهد. 
امیری ادامه داد: مالیات های مستقیم شامل مالیات 
اشــخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر 
ثروت است که در این بخش نسبت به قانون بودجه 
رشد ۱۱۹ درصدی رقم خورده است. رییس گروه 
برنامه ریزی و آمارهای ســازمان مالیاتی کشور با 
بیان اینکه ۴۸ درصد وصول مالیات در بخش کاالها 
و خدمات رشد یافته است گفت: ۱۶۲ هزار میلیارد 
تومان مالیات در این بخش وصول شده است. وی 
خاطرنشان کرد: درآمدهای ســازمان مالیاتی در 
دولت سیزدهم رشد قابل توجهی داشته است که 
این امر حاکی از هوشمند سازی نظام مالیاتی است.

لیست مالکان باالی ۱۰۰ خانه 
آماده شد

سرپرســت دفتر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرســازی گفت: اطالعات موجود در ســامانه 
ملی امالک و اسکان کشور در خصوص وضعیت 
اقامتگاه های مسکونی بیش از ۷۳ میلیون شخص 

حقیقی و حقوقی تکمیل شده است.
به گزارش ایســنا، ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر 
راه و شهرسازی و سرپرست دفتر اقتصاد مسکن 
روند تکمیل اطالعات ســامانه امالک و اسکان را 
تشریح کرد و با اشاره به اینکه همکاری خوبی در 
موضوع اخذ مالیات خانه های خالی با سازمان امور 
مالیاتی ایجاد شده است، توضیح داد: شناسایی 
خانه های خالی در حال افزایش است و با اولویت 
دانه درشت ها این مالیات اخذ خواهد شد. به همین 
منظور وزارت راه و شهرسازی طی نامه ای فهرست 
اشخاص حقوقی و حقیقی دارای بیش از ۱۰۰ و 
بین ۵۰ تا ۱۰۰ واحد مسکونی خالی را به سازمان 

امور مالیاتی ارسال کرده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اعالم اینکه پیش 
از ارسال این فهرست با ارسال پیامک و نامه اخطار، 
مهلت یک هفته ای برای مشخص کردن وضعیت 
واحدهای مســکونی، به اشخاص داده شد گفت: 
برخی با خوداظهاری، ساکن را معرفی یا ملک را 
برای فروش و اجاره به بــازار عرضه کردند. پس از 
اتمام مهلت فهرست اشخاصی که تکمیل نکردند 
به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ارسال شد.

مشــاور وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه در 
فهرســت ارایه شده به ســازمان امور مالیاتی در 
خصوص خانه های خالی ۱۰ شخص حقوقی وجود 
داشت، توضیح داد: به اشخاص دارای واحدهای 
مسکونی خالی بین ۲۰ تا ۵۰  طی نامه ای اخطار 
داده شده و در مرحله تعیین تکلیف برای ارسال 

فهرست به سازمان امور مالیاتی قرار دارد.
وی در خصوص همکاری دستگاه ها برای تکمیل 
اطالعات سامانه امالک و اسکان گفت: با پیگیری 
مستمر، بیش از ۳۵۰ میلیون رکورد اطالعاتی از 
دستگاه های اجرایی مختلف دریافت شده و پس از 
کیفیت سنجی و استخراج اطالعات محل سکونت 
اشخاص و همچنین اطالعات مرتبط با مالکیت 
واحدهای مسکونی، مورد بهره برداری قرار گرفته 
است. در این راستا اطالعات موجود در سامانه ملی 
امالک و اسکان کشور شامل اقامتگاه های مسکونی 
بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی است.

براساس اعالن وزارت راه و شهرسازی، نوروزی با 
بیان اینکه به منظور بروزرسانی اطالعات برخی 
دستگاه ها نیاز اســت که همکاری الزم را انجام 
دهند، افزود: به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و 
امالک از ۵ سرویس مورد نیاز سامانه، سه سرویس 
را در اختیار وزارت راه قرارداده و دو سرویس مهم 
دیگر مانند دفتر امــالک الکترونیک را در اختیار 
سامانه قرار نداده اســت. برخی از شهرداری های 
کالنشــهرها مانند تهران اطالعات بروز و برخط 
صدور پروانه ســاختمانی و پایان کار را تاکنون به 
این وزارت خانه ارائه نکرده است. مشاور وزیر راه و 
شهرسازی در خصوص لزوم خوداظهاری مردم و 
تکمیل اطالعات مالکیت و سکونت اشخاص گفت: 
تکمیل سامانه امالک و اسکان مزایای بسیاری در 
برنامه ریزی بازار مســکن، سهولت در امور عموم 
مردم و جلوگیری از کالهبرداری دارد که باید در 

اسرع زمان به بهره برداری برسد.

اخبار

خودرو به غلط به یک کاالی 
ســرمایه ای در کشور تبدیل 
شده است. بنابراین نوسانات 
نــرخ ارز در قیمــت خودرو 
اثرگذار اســت. لــذا افزایش 
قیمت ارز در مدت اخیر تاثیر زیادی در افزایش قیمت 

خودرو داشته است.
در حالی در هفته های اخیر افزایش قیمت دالر بر رشد 
قیمت خودرو تاثیرگذار بوده که کاهش چشمگیر نرخ 
ارز در روزهای اخیر توانست به روند نزولی قیمتها در بازار 
خودرو منجر شود. با بهبود شرایط ارزی بازار خودرو نیز 
روند نزولی قیمتها را در پیش گرفته است. این در حالی 
است که در صورت رشد مجدد نرخ ارز بازار خودرو نیز 
هم راستا با آن پیش خواهد رفت. کاهش موقتی قیمت 
خودروها راهکار کنترل بازار را سخت تر می کند. متولیان 
بازار باید به سمت اجرای برنامه ها با نتایج بلندمدت بروند. 
نرخ دالر و قیمت خودرو رابطه تقریبا مستقیمی دارند که 
با افزایش نرخ این ارز، قیمت ماشین کارکرده و صفر نیز 
گران می شــود و با تثبیت یا کاهش نرخ دالر می توانیم 

شاهد کاهش یا ثبات قیمت ها در بازار باشیم.
به هر ترتیب شوک قیمتی دالر، به بازار خودرو نیز رسید؛ 
البته این بــار در جهت نزولی. به گــزارش خبرآنالین، 
گزارش ها از بازار خودرو حاکی از آن است که همزمان 

با کاهش قیمت ارز، قیمت برخــی خودروها نیز در فاز 
ریزشی قرار گرفته است. این در شرایطی است که فعاالن 
بازار اعتقاد دارند که در صورتــی که کاهش قیمت ارز 
ادامه دار باشد و عرضه نیز در بازار به اندازه کافی، کاهش 

قیمت ها در بازار خودرو ادامه دار خواهد بود.
در این شرایط، قرار است که از هفته آینده بزرگ ترین 
طرح فروش تاریخ خودروســازی کشور، با قیمت های 

جدید و تعیین شده از سوی شــورای رقابت آغاز شود. 
عرضه ۵۰۰ هزار دســتگاه خــودروی داخلی از طریق 
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در شرایطی از سوی 
وزارت صمت برنامه ریزی شده است که قرعه کشی در 

این طرح حذف شده است.
گزارش های میدانی حاکی از آن است که طی ۲۴ ساعت 
گذشته قیمت پژو ۲۰۷ دســتی پانوراما در بازار بدون 

تغییرو ۸۴۰ میلیون تومان به فروش رفت. البته بنا به 
گزارش ها، پژو ۲۰۷ دنده ای در بازار کاهش ۴۰ میلیون 
تومانی را تجربه کرده و قیمت آن به ۷۵۵ میلیون تومان 
رسیده است. در این میان، بررسی ها نشان می دهد که 
هایما S۷ در بازار در حــدود ۲۰ میلیون تومان کاهش 
قیمت داشته و قیمت آن به یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون 
تومان رسیده است. این در شــرایطی است که قیمت 
سمند LX با موتور EF۷ در بازار بدون تغییر بوده و ۴۸۳ 
میلیون تومان قیمت پیدا کرده است. سمند سورن پالس 
بنزینی هم بدون تغییر، به قیمت ۶۳۰ میلیون تومان 
فروخته شده است. در بازار خودرو همچنین قیمت تارا 
دنده ای ۳ میلیون تومان نزولــی بوده و دنا معمولی نیز 
۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است. در 
حال حاضر تارا دنده ای در بازار ۷۹۰ میلیون تومان و دنا 
معمولی ۷۱۰ میلیون تومان قیمت دارد. دناپالس توربو 
اتومات نیز با کاهش ۲۵ میلیــون تومانی قیمت، ۸۹۰ 

میلیون تومان قیمت پیدا کرده است.
بنا به این گزارش، بررسی ها نشــان می دهد که در بازار 
خودرو پژوپارس سال افت ۲۱ میلیون تومانی قیمت را 
تجربه کرده و ۵۳۵ میلیون تومان در بازار قیمت خورده 
است. پژو۲۰۶ تیپ ۵ هم با افت ۵ میلیون تومانی قیمت، 
۵۸۰ میلیون تومان در بازار قیمت پیدا کرده است. در این 
میان، تیبا هاچ بک پالس در بازار بدون تغییر به قیمت 
۳۸۵ میلیون تومان فروخته شد. قیمت ساینا دنده ای هم 

بدون تغییر ماند و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

کاهش قیمت دالر، قیمت خودرو را نزولی کرد 

ریزش قیمت ها در بازار خودرو 

رشــد ۴۷۵ درصدی فروش 
کاالهای اموال تملیکی 

مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فــروش اموال 
تملیکی، از رشــد ۴۷۵ درصدی فروش کاالهای 
اموال تملیکی در ۱۱ ماه امســال نسبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته خبر داد. »عبدالمجید 
اجتهادی« اظهار داشت: در ۱۱ ماه امسال ۹ هزار و 
۹۱۱ میلیارد تومان کاالهای سازمان اموال تملیکی 
به فروش رسید که نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته که هزار و ۷۲۵ مییارد تومان بوده است 

۴۷۵ رشد را نشان می دهد.
وی بیان داشت: کاالهای اموال تملیکی از طریق 
حراج، مزایده )تهاتر دین طلب(، مذاکره و مزایده 
به فروش می رود که در این دولت تعداد برگزاری 
حراج های حضوری و الکترونیکی در راســتای 
تعیین تکلیف کاالها افزایــش یافت. مدیرعامل 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان 
اینکه در ۱۱ ماه امســال ۲۶ هزار و ۱۵۵ میلیارد 
تومان کاالی اموال تملیکی تعیین تکلیف شــد، 
گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
که ۶ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان بوده است که رشد 
۲۹۷ درصدی را نشــان می دهــد. وی ادامه داد: 
همچنین در همین مدت اعــاده کاال به صاحبان 
آن ۱۱ هزار و ۳۹۲ میلیارد تومان صورت گرفت که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یک هزار و 
۱۷۵ میلیارد تومان بود رشد ۸۶۹ درصدی را نشان 
می دهد. اجتهادی بیان داشــت: سه هزار و ۶۸۹ 
میلیارد تومان ارزش استرداد بود که در این عرصه 

نیز شاهد رشد ۲۴ درصدی هستیم.
وی از رشــد انهدام ۶۶ درصــدی کاالهای اموال 
تملیکی خبر داد و گفت: یک هــزار و ۱۶۲ هزار 
تومان ارزش کاالهای منهدم شده است. مدیرعامل 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکیخاطر 
نشان کرد: این کاالها از طریق دستگاه های مربوطه 
از جمله دانشــگاه های علوم پزشــکی و سازمان 
استاندارد نیز قابل استفاده نبوده است و با رعایت 
مسایل زیست محیطی از چرخه مصرف خارج شد.

امکان اتصــال همــه فعاالن 
اقتصادی به سامانه مودیان

به زودی امکان اتصال به سامانه مؤدیان توسط 
فعاالن اقتصادی مشــمول ثبت نــام در نظام 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از طریق 
ابزار پرداخت های بانک بــرای صدور صورت 
حساب الکترونیکی فراهم می شود. به گزارش 
سازمان امور مالیاتی کشور، در دیدار داود منظور 
رئیس  سازمان امور مالیاتی کشور و جمعی از 
معاونان و مدیران این سازمان با مهران محرمیان، 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی و دیگر 
معاونان و مدیران این بانک، تمهیدات الزم در 
خصوص فعال سازی و امکان ثبت نام و اجرای 
نظام پایانه های فروشــگاهی و سامانه مؤدیان 
توسط آن دسته از فعاالن اقتصادی کوچک و 
خرد برای صورت حساب الکترونیکی از طریق 

ابزار پرداخت های بانکی پیش بینی شد.
در این دیدار، رئیس کل ســازمان امور مالیاتی 
کشــور با اشــاره به معماری کالن همکاری 
ســازمان امور مالیاتی کشــور با بانک مرکزی 
پیرامون فعاالن اقتصادی مشمول که هنوز در 
نظام پایانه های فروشــگاهی ثبت نام به عمل 
نیاورده اند، اظهار داشت: در این خصوص طرح ها 
و ســناریوهای مختلفی از سوی بانک مرکزی 
ارائه شد و در نهایت مقرر شد تا شرایطی فراهم 
شــود تا این قبیل فعاالن اقتصادی هم که به 
دالیل مختلفی از جمله کسب وکار با کمترین 
زحمت و سختی در زمره اجراکنندگان قانون 
نظام پایانه های فروشــگاهی و سامانه مؤدیان 

قرار گیرند.
وی افزود: بــرای نیل به این هدف الزم اســت 
مالحظات حقوقی، تبادالت مالی و حاکمیت 
داده مورد بررسی کارشناســی قرار گرفته و با 
طراحی یک مدل مالی مشخص در چارچوب 
قوانین مفاد قانون بودجه ســال ۱۴۰۲ و سایر 
قوانین مربوطه، بستر قانونی الزم جهت اجرایی 

شدن این رویکرد فراهم گردد.
در نهایت با توجه به ضرورت اجرایی شدن قانون 
نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و 
طرح سناریوهای مختلف همکاری مقرر شد در 
چارچوب انعقاد یک تفاهم نامه میان سازمان امور 
مالیاتی کشور و بانک مرکزی، عاملیت اجرای 
امر فوق به شــبکه الکترونیکی پرداخت کارت 
)شرکت شاپرک( سپرده شود تا امکان اتصال 
فعاالن اقتصادی از طریق سامانه شرکت شاپرک 
به سامانه مؤدیان در یک بازه زمانی کوتاه مدت 
۶ ماهه میسر شده و هم زمان با انجام این روند، 
بستر الزم جهت طراحی ســازوکار نهایی در 

خصوص موضوع فوق فراهم شود.
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عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشــاک ایران با بیان اینکه رکود نسبی بر بازار 
پوشاک شب عید حاکم است، گفت: قیمت پوشاک 
شب عید امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ 
درصد افزایش داشته که نسبت به نرخ تورم، کمتر 
بوده اســت. مجید افتخاری با بیــان اینکه رونق 
چندانی در بازار شب عید پوشاک نیست، تصریح 
کرد: رکود نسبی بر بازار پوشاک شب عید حاکم 
است ولی بازار حراج های زمستانی بخاطر کاهش 
قیمت ها در حراج و بارش برف و سرما در ماه های 

اخیر کمی رونق پیدا کرد.
وی با بیان اینکه بازار شــب عید سال گذشته هم 
بازار چندان خوبی نبود، اظهار کرد: قیمت پوشاک 

شب عید امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ 
درصد افزایش داشته که نسبت به نرخ تورم، کمتر 
بوده اســت. عضو هیئت مدیره اتحادیه نساجی و 
پوشاک ایران همچنین با اشاره به برخی مشکالت 
در تامین مواد اولیه، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
تخصیص ارز مواد اولیه با ابهاماتی روبرو اســت، 
برخی از تامین کنندگان، مواد اولیه را نمی فروشند 
یا با قیمتی می فروشند که امکان فعالیت در این 
قیمت و شرایط وجود ندارد. در اصل در حال حاضر 
مشخص نیســت مواد اولیه قرار است ارز نیمایی 
دریافت کنند یا باید در تاالر دوم تامین ارز شوند. 
در این شــرایط مواد اولیه یا فروخته نمی شود یا 

افزایش قیمت دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون گفته شــده ارز نیمایی 
به کاالهای اساسی و دارو اختصاص پیدا می کند 
و مابقی بــرای تامین ارز باید به تــاالر دوم مرکز 
مبادله ارز و طال مراجعــه کنند، گفت: البته هنوز 
این شرایط به طور قطعی مشخص نیست. در اصل 
فعاالن اقتصادی باید برنامه چند سال آینده خود 
را بدانند. به گفته او پارچه های تخت اغلب وارداتی 
هستند و پارچه های گردباف بیشتر در داخل تولید 

می شود، اما نخ آن ها وارداتی و تابع نرخ ارز است.
افتخاری با بیان اینکه پوشاک همیشه پنج تا شش 
ماه از تورم عقب تر اســت، گفــت: در حال حاضر 
پوشــاک شــب عید با نرخ ارز در کانال ۳۰ هزار 
تومانی تولید شده، چرا که مواد اولیه آن چند ماه 

پیش تامین شده اســت. بنابراین قیمت پوشاک 
فعلی با شرایط موجود برابری نمی کند.

وی با بیان اینکه پوشــاک اولویــت اصلی مردم 
نیست، اظهار کرد: در بازار پوشاک زمستانی بعضا 
با تخفیف های عجیب و غریب مواجه می شــویم. 
چراکه پوشــاک تابع مد اســت و فروشندگان و 
خریداران ناچارند محصوالت خود را بفروشــند. 
افتخاری همچنین با اشــاره به قطعی برق و گاز 
و تعطیلی واحدها درپی ســرمای شــدید در ماه 
های اخیر، گفت: ایــن وضعیت تعطیلی واحدها، 
منجر به افزایش هزینه های تولید شد. اما سازمان 
 امور مالیاتــی در زمان وصول مالیــات این موارد 

را در نظر نمی گیرد.

عضو شورای عالی کانون صرافان گفت: 
پیش بینی می شــود نرخ ارز با کاهش 
بیشتری همراه شود و به مردم توصیه 
می کنم به بازار ارز ورود نکنند. »کامران 
سلطانی زاده« در یک برنامه تلویزیونی 
درباره بازار ارز، اظهار داشت: با افزایش 
عرضه ارز از طریــق ورود صرافی ها به 
معامالت ارز، شاهد کاهش قیمت ارز 
در بازار هستیم. وی ادامه داد: پیش بینی 
می کنم با افزایش عرضه ارز و حمایت 
بانک مرکزی، ریزش قیمت انواع ارز با 
سرعت بیشتری انجام شود و ارز با قیمت 
مناســب به همه گروه های متقاضی 
پرداخت خواهد شد. عضو شورای عالی 

کانون صرافان تاکید کرد: علت ریزش 
قیمت ارز، افزایش تعداد صرافی هایی 
اســت که در حال معامله ارز هستند و 
آغاز طرح ارائه ارز توســط صرافی های 
سراسر کشور با حمایت بانک مرکزی 

بوده است.
وی با اشاره به کاهش قیمت ها در بازار، 
افزود: به عنوان کارشناس و فعال بازار 
ارز توصیه می کنم که افــراد از ورود به 
بازار ارز و بازارهای مالی متشــنج که با 
صعود ناگهانی همراه بوده اند، خودداری 
کنند. سلطانی زاده تصریح کرد: با توجه 
به ادامه ریزش قیمت ارز در بازار، ممکن 

است با ضرر بیشتری مواجه شوند.

غضنفری گفت: از زمان تاسیس صندوق توسعه ملی تاکنون سرمایه 
این صندوق ۱۴۵ میلیارد دالر بوده اما دولت ها ۱۰۰ میلیارد دالر 
از آن را برداشــت کرده اند. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی 
گفت: نام دقیق این صندوق ها در دنیا صندوق ثروت ملی اســت. 
این صندوق مازاد درآمدهای ملی را در اختیار می گیرد و تبدیل به 
سرمایه زاینده کرده و آن را برای نسل های آینده حفظ می کند. این 
مازاد درآمدها به ۳ شکل  است؛ در برخی کشور به صورت مازاد فروش 
نفت،  در برخی کشورها مازاد فروش کاالهای صادراتی و  در برخی 
هم به صورت مازاد تجاری است. بیش از ۵۰ کشور صندوق ثروت 
ملی دارند که  برخی کشورها  بیش از یک صندوق دارند. در کل ۱۰۰ 
صندوق در دنیا داریم که سرمایه کل آن ها ۱۰ تریلیون دالر است. 
از نظر ماموریتی، برخی صندوق ها تثبیتی هستند و کسری بودجه 
را جبران می کنند. برخی صندوق توسعه ای هستند که کمک به 
بخش خصوصی می کنند و گونه سوم صندوق های صیانتی هستند 

که به بودجه کاری ندارند و به آینده توجه دارند. صندوق توسعه ملی 
کشور که حدود ۱۱ سال پیش تاسیس شده بیشتر ترکیب توسعه ای 
و صیانتی دارد و منابع آن بیشتر باید برای آینده صرف شود اما طی 
این سال ها خیلی از کمبود های بودجه ای را از این صندوق برداشت 

کرده اند که با ماموریت آن چندان سازگار نیست.
غضنفری افزود: موفق ترین صندوق ثروت ملی برای نروژ است که 
۱.۴ تریلیون دالر دارایی دارد. اخیرا امارات و چین هم به این عدد 
نزدیک شده اند. صندوق ما ۱۴۵ میلیارد دالر سرمایه دارد که ۱۰۰ 
میلیارد دالر آن برداشت شده است. صندوق توسعه ملی به لحاظ 
دریافت منابع وضعیت خوبی داشته است اما بر خالف اساسنامه این 
صندوق، دولت ها با کسب مجوز، ۱۰۰ میلیارد دالر را دوباره از این 
صندوق برداشت کرده اند. این کار ماموریت صندوق را دچار خدشه 
می کند. این صندوق برای پشتیبانی بخش خصوصی است وقتی 

منابع  آن به  سمت بودجه می رود مشکل ایجاد می کند.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: همانگونه که ما 
قول داده بودیم قیمت پیاز به ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان در 
میادین میوه و تره بار رسید یعنی پیاز اعالء صادراتی 
دست چین ۲۰ هزار تومان و پیاز معمولی به قیمت ۱۵ 
تا ۱۶ هزار تومان فروخته می شود. مصطفی دارایی نژاد 
درباره وضعیت بازار میوه و صیفی جات اظهار داشت: 
همانگونه که ما قول داده بودیم قیمت پیاز به ۱۵ تا 
۲۰ هزار تومان در میادین میوه و تره بار رسید یعنی 
پیاز فوق سوپر صادراتی دست چین ۲۰ هزار تومان و 
پیاز معمولی به قیمت ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان فروخته 

می شود.
وی با بیان اینکه پیاز از جیرفت و بندرعباس تامین 
می شود، گفت: دو شب قبل ۳ هزار تن ورودی بار پیاز 
داشتیم و از این میزان حدود ۲ هزار تن به فروش رفته 
و ۱۰۰۰ تن باقی مانده است. ۲۰۰۰ تن به این میزان 

اضافه شد، قول داده بودیم که قیمت ها را به ۱۵ هزار 
تومان برسانیم که خوشبختانه کشاورزان بار را ارسال 

کردند و قیمت ها تعدیل شد.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران تصریح کرد: موضوع 
دیگر اینکه اکنون پیاز وارداتی در انبارها وجود دارد و 
برای اینکه پیاز تولید داخل به مشکل نخورد و قیمت 
کشاورزان شکسته نشود این پیازها را وارد بازار نکردیم 
زیرا در این صورت قطعا قیمت ها افت پیدا می کرد و 
پیاز زیر ۱۵ هزار تومان برای کشــاورز صرفه ندارد. 
وی تاکید کرد: ما باید بــرای مصرف کننده هم باید 
برنامه ریزی می کردیم و قیمت ها شکســته می شد، 
چون پیاز کیلویی ۴۰ هزار تومان گران است و زیر ۱۵ 
هزار تومان هم که کشاورز را نگران می کند بنابراین 
سعی می کنیم در همین محدوده ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان 

قیمت را حفظ کنیم.

دارایی نژاد خاطرنشــان کرد: اکنون هوا رو به گرمی 
می رود باید سریع تر پیازها از اراضی کشاورزی برداشت 
شوند، اکثر انبارها هم در حال تخلیه بار هستند اما ما 
جایگزین کرده و در حال دپو هســتیم تا مشــکلی 
بوجود نیاید. وی با بیان اینکه فعال صادرات پیاز صرف 
ندارد، افزود: قیمت پیاز در زمین کشاورزی ۲۰ هزار 
تومان بود که روی آن تعرفه ۱۰۰ درصدی هم در نظر 
گرفته بودند، زمانی این ارقام صرف می کرد اما اکنون 
نمی صرفد چون قیمت ها در کشورهای مقصد مثل 
افغانستان، قزاقستان، ترکمنســتان، قطر، امارات و 

عمان باال رفته و به ۶۰ هزار تومان رسیده بود.
رئیس اتحادیه بارفروشــان تهــران در ادامه درباره 
وضعیت بازار سیب و پرتقال گفت: ما قول دادیم برای 
تامین پرتقال و سیب شــب عید از ۵ اسفند بار را به 
مرور وارد بازار کنیم بنابراین روزانه ۲۵۰۰ تن پرتقال 

و ۲۵۰۰ تن هم سیب وارد بازار می شود یعنی درکل 
روزانه ۵ هزار تن ســیب و پرتقال روانه وارد میادین 
می شود. وی قیمت پرتقال را کیلویی ۲۰ هزار تومان 
و ســیب را حدود ۱۵تا ۲۰ هزار تومان اعالم و تاکید 
کرد: بااینکه سیب و پرتقال صادر می شود اما شرایطی 
ایجاد کردیم که مردم مشکل تامین میوه شب عید 
نداشته باشند. دارایی نژاد درباره قیمت موز نیز بیان 
داشت: قیت موز به ارز بســتگی دارد، در حال حاضر 
قیمت تمام شده موز اکوادوری ۶۰ هزار تومان است 
از واردکنندگان خواستیم که به نرخ ۶۸ هزار تومان 
بفروشند، قیمت موز هندی هم ۵۵ هزار تومان است 
که با ۲ هزار تومان افزایش فروخته می شود. وی یادآور 
شد: ما مرتب و به مدت ۴ ماه است که واردکنندان و 
انبارها را رصد می کنیم و اجازه نمی دهیم که شب عید 

مشکلی برای مردم ایجاد شود.

قیمت پوشاک تا ۴۰ درصد افزایش داشته است

برداشت ۱۰۰ میلیارد دالری دولت ها از صندوق توسعه ملیمردم وارد بازار ارز نشوند

نرخ پیاز به ۱۵ هزار تومان کاهش یافت

قیمت میوه های شب عید اعالم شد

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

تاثیرپذیری بازارخودرو از نرخ ارز 
بابک صدرایی، کارشناس خودرو 

رابطه مستقیم افزایش نرخ ارز با افزایش قیمتها در بازار خودرو غیرقابل انکار است. چشم بازار خودرو به نوسانات نرخ ارز است. سقف شکنی تاریخی نرخ ارز منجر به افزایش بی سابقه قیمتها در بازار خودرو شد. الزم به 
ذکر است در صورت ادامه روند افزایشی در بازار ارز، بازار خودرو نیز به رشد قیمتها ادامه خواهد داد. 

مشکالتی هم که پیش روی واردات خودرو وجود دارد تاثیرپذیری بازار را کاهش داده است. تعداد خودروهایی وارداتی نیز به اندازه ای نیست که بتواند بر بازار اثرگذار باشد. در مورد نحوه فروش و تحویل این خودروها 
نیز اطالع رسانی درستی انجام نمی شود. اخبار ضد و نقیض در رابطه با فروش این خودروها به نابسامانی بازار دامن زده است. 

به عبارتی چالش های ایجاد شده و محدود بودن واردات خودرو مانع تاثیرگذاری واردات بر کاهش نرخ خودرو شده است. در حالی که در گذشته اخبار واردات خودرو منجر به کاهش قیمت بازار می شد. اما واردات خودرو 
هم نتوانسته مانع کاهش نرخ خودرو در بازار ایران شود یعنی مردم و خریداران به این نتیجه رسیده اند که واردات تاثیرگذار نبوده و نخواهد بود.

گران شدن خودروها در بازار در این شرایط، طبیعی است. در ایران تمامی رفتارها برعکس دیگر کشورها است. وقتی ارز گران می شود مردم به بازار هجوم می آورند و خرید می کنند. همین اتفاق نیز به مشکالت موجود 
می افزاید.  افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بازار خودرو دو عامل اصلی روند صعودی قیمت خودرو است. با صعودی شدن نرخ ارز، قیمت خودروها در بازار نیز باال می ورد. با توجه به اینکه 

سرمایه گذاری در بازار خودرو یکی از سرمایه گذاری های راحت برای تبدیل ریال به کاال است، بازار خودرو با افزایش تقاضا مواجه می شود. همین خود عاملی برای افزایش قیمت خودرو است. 



3 بازار

رئيس اتحاديه چاپخانــه داران تهران گفــت: ۸۰ درصد مواد اوليه 
صنعت چاپ وارداتي اســت، اما واردکنندگان با مشکالت بسياري 
روبه رو هستند. احمد ابوالحســني، رئيس اتحاديه چاپخانه داران 
تهران با بيان اينکه طي اقدامات صورت گرفته چند ماه اخير سه قوه، 
با دستور رئيس مجلس شوراي اسالمي مقرر شد مشکالت تعدادي از 
صنوف تاثيرگذار شناسايي و سريعا اقدام به حل آنها آغاز گردد گفت: 
در اين زمينه فعاالن صنعت چاپ جلســاتي با مديران، مسئوالن و 

صاحبنظران برگزار کرده و خواهان ادامه اين جلسات هستند.

وي در ادامه افزود: چاپخانه داران يکي از مهم ترين صنوف کشــور 
بوده که بر تمامي صنف هاي ديگر نيز تاثير مي گذارد، اما با اين وجود 
به آن به چشم يک صنعت ديده نمي شود. رئيس اتحاديه چاپخانه 
داران تهران گفت: مســئله اعطاي تســهيالت و وام ها به شاغالن 
اين رشــته به منظور نوســازي و تجهيز چاپخانه ها نيز يکي ديگر 
 از خواسته هاي فعاالن اين رشــته بوده که تا کنون رضايت بخش

 نبوده است.
ابوالحسني تاکيد کرد: در بخش صادرات نيز صنعت چاپ کشور مي 

تواند بسيار به کمک کشور بيايد؛ اما مشــکالت و پيچيدگي هايي 
وجود دارد که عمــال اين کار را غيرممکن نموده اســت؛ همچنين 
حدود ۸۰ درصد مواد اوليه اين صنعت از خارج از کشــور وارد مي 
شــود؛ اما در اين بخش نيز واردکنندگان اين حوزه با مشــکالتي 
روبه رو هســتند. وي ادامه داد: با اين وجود، دولت مردان و مديران 
کشــور متوجه اهميت صنعت چاپ در کشــور هســتند از اين رو 
 در اکثر جلســات مهم و ديدارهــا نمايندگاني نيــز از صنف چاپ 

حضور دارند.

اکتشاف نخستين حلقه زنجيره توليد در بخش معدن محسوب می شود و 
اگر سرمايه گذاری در آن اصولی نباشد، ساير مراحل استخراج، استحصال و 
فرآوری مواد معدنی پرهزينه خواهد بود. متخصصان می گويند برای اينکه 
مزيت رقابتی در زنجيره ارزش تضمين شود راهی جز سرمايه گذاری در 
اکتشافات وجود ندارد. جمهوری اســالمی ايران با دارا بودن يک درصد 
جمعيت جهان، اما هفت درصد از ذخاير معدنــی دنيا را در اختيار دارد. با 
اين حال سهم ۲.۹ درصدی اســتخراج معادن از توليد ناخالص داخلی در 

سال ۱۴۰۰ گويای آن است که در اين بخش عملکرد مناسبی نداشته ايم.
به گفته کارشناسان امر، حجم ســرمايه گذاری در پروژه های توسعه ای 
معادن در ســال ۲۰۲۲- ۲۰۲۱ بيش از ۱.۱۸ ميليــارد دالر بوده که ۱۵ 
درصد آن )معادل ۱۷۲ ميليارد دالر( سهم اکتشافات بوده است. در حالی 
که اکتشافات سيستماتيک از سال ۱۳۴۱ در کشورمان آغاز شده، اما از آن 
زمان تا به امروز ۱۱ ميليون متر کار حفاری در محدوده های معدنی کشور 

انجام شده است.
متخصصان، کمبود نقدينگی و محدوديت منابع مالی، عدم تامين تجهيزات و 
ماشين آالت معدنی به دليل نوسانات نرخ ارز و تحريم ها، برخی قوانين مصوب 

و لزوم همراهی کامل بازيگران فراصنعتی، موانع اداری، ضعف در دانش زمين 
شناسی و بی توجهی به عمق اکتشافات و کشف ذخاير از شواهد سطحی در 
ده های گذشته، همچنين ضعف در بازار و بازاريابی، کمبود نيروی انسانی 
متخصص و آموزش ديده و عدم توجه کافی به اکتشافات تکميلی، فرآوری 
و زيرساخت ها را عمده ترين چالش ها و مشکالت اين حوزه عنوان می کنند.

اين در حالی است که مروری بر تجارب و عملکرد کشورهای پيشرو معدنی 
نشان می دهد اين کشورها با صرف بودجه های کالن برای هزينه اکتشافات، 
توليد مداوم انتشار داده های پايه، تجهيزات به روز و پشتيبانی قوی، تحقيق 
و توسعه مستمر، نظارت زيست محيطی شفاف و قابل پيش بينی، توسعه 
پايدار، شفافيت، مسووليت پذيری و مدل سازی کانسارها توانسته اند در اين 

عرصه به رشد و توسعه دست يابند.
در اين راســتا و در جهان امروز نمی توان از حضور پر رنگ استارتاپ ها در 
فرآيند اکتشافات و انجام اکتشافات مبتنی بر هوش مصنوعی که سرعت 
اکتشافات را به شدت افزايش داده اســت، غافل ماند که در اين زمينه نيز 
ضعف های اساســی داريم، چرا که به گفته متخصصان امر و مطابق اعالم 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوری، از بين بيش 

از هشت هزار و ۷۰۰ شرکت دانش بنيان موجود در کشور، فقط ۴۵۰ مورد 
آنها )حدود پنج درصد(  معدنی يــا مرتبط با حوزه زنجيره معدن و صنايع 

معدنی هستند.
عالوه بر آن، امروز در کشورمان دچار عارضه فقر مهندسان خبره و باتجربه 
در بخش معدن و در مقابل حضور فارغ التحصيالن دانشگاهی کم تجربه يا 
بی تجربه هستيم که بر ضعف های موجود می افزايد و بايد فکر اساسی برای 
تغيير واحدهای درسی مرتبط در دانشگاه ها و همچنين فراهم کردن زمينه 
حضور دانشجويان از همان سال های نخستين دانشگاه در معادن و صنايع 

معدنی کنيم.
به گفته کارشناسان، امروز شاهد رشد نامتوازن بين ايجاد صنايع فوالدی و 
اکتشافات سنگ آهن در کشور هستيم، به طوری که متخصصان اذعان دارند 
ذخاير سنگ آهن موجود کشور فقط ۱۴ سال پس از افق ۱۴۰۴ جوابگوی 
نياز اين صنايع است و اين مساله را می توان به عنوان نمونه ای از داليل توجه 
ويژه به اکتشاف مواد معدنی دانست. مطابق آخرين اطالع رسانی انجام شده، 
کشورمان دارای ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدنی است، اما ميزان برداشت 

از همين بخش کمتر از ۹ دهم درصد است.

نشست مشترک مرزی گمرکی ايران و ترکمنستان در مرز باجگيران- هودان 
با حضور روسای کل گمرکات دو کشور در دو دور برگزار شد که ايجاد دروازه 
مشترک مرزی، با هدف توسعه و تسهيل مبادالت و توسعه بازارچه های 
مرزی از جمله مهم ترين محورهای اين مذاکرات بود. دور نخست نشست 
مشترک مرزی گمرکی ايران و ترکمنستان با حضور »محمد رضوانی فر« 

رئيس کل گمرک ايران و »مقصد خدايقوليف« رئيس کل خدمات گمرکی 
ترکمنســتان و هيات همراه امروز در محل گمرک باجگيران در خراسان 
رضوی و دور دوم نيز بعدازظهر امروز در گمرک هودان ترکمنستان برگزار 
شد. نشست مشترک گمرکی ايران و ترکمنستان با هدف توسعه همکاری ها 
و مبادالت مرزی ايران با ترکمنستان برگزار شد. ايجاد دروازه مشترک مرزی، 

فراهم شدن مقدمات انعقاد تفاهم نامه آموزشی، برگزاری جلسات مشترک 
به صورت مســتمر و منظم ميان دو طرف و تماس های مستمر مسئوالن 
گمرکات مرزی با هدف توسعه و تسهيل مبادالت مرزی، توسعه بازارچه های 
مرزی و رفع محدوديت های تردد مسافر که پس از شيوع بيماری کرونا ايجاد 

شده است از جمله مهم ترين محورهای اين مذاکرات بود.

حباب قيمت ها در بازار ســکه به اوج خود رســيده است؛ به طوری 
که حباب ســکه امامی از ۸ ميليــون و ۵۰۰ هزار تومان گذشــته 
اســت. گزارش ها حاکی از آن اســت که در حال حاضر سکه امامی 
۸ ميليون و ۵۱۶ هزار تومان، ســکه بهــار آزادی ۶ ميليون و ۲۵۸ 
هزار تومان، نيم ســکه ۵ ميليون و ۱۸۱ هزار تومان، ربع ســکه ۵ 
 ميليون و ۴۸۸ هزار تومان و سکه گرمی ۳ ميليون و ۳۷ هزار تومان 

حباب دارد.
در شرايطی کنونی برخی از فعاالن بازار سکه اعتقاد دارند که سکه 
بيش از اين ظرفيت افزايش قيمت ندارند؛ اگرچه اين بازار در انتظار 
تعيين وضعيت دالر است. به اعتقاد فعاالن بازار، حباب سکه موجب 
شده که در شرايط کنونی سکه بازان رغبتی برای ورود به بازار نداشته 

باشند؛ چراکه حباب سنگين، خريد سکه را پرريسک کرده است.
در همين رابطه نادر بذرافشــان، رييس اتحاديه طــال و جواهر در 
گفت وگو بــا خبرآنالين اظهار داشــت: با توجه بــه اين که حباب 
سکه در بازار زياد اســت و ما می خواهيم بخس توليد تقويت شود، 
مردم در بخش مصنوعات طال ورود کنند که بــا حداقل و حداکثر 
اجرت ورود کننــد. وی همچنيــن در گفت وگويی عنــوان کرد: 
شــرايط موجود ناشــی از نوســانات بازار ارز و عدم عرضه سکه در 
 بازار اســت. عرضه ســکه و ارز در بازار بايد توســط بانک مرکزی 

مديريت شود.
به گفته بذرافشان، هم اکنون خريد و فروش طال و سکه در بازار انجام 
نمی شود و با توجه به ثبات قيمت وجود ندارد. بسياری از فعاالن بازار 

متضرر شــدند و حضور بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و عرضه نيم 
سکه و سکه کامل تاثير بسزايی دارد. وی متذکر شد: براين اساس به 
مردم توصيه می کنيم مصنوعات طال خريداری کنند چون ممکن 
است حباب کاذب باشد و با انتشار خبر و عرضه سکه کل حباب تخليه 

شود و متضرر شوند.
رييس اتحاديه طال و جواهر تصريح کرد: مصنوعات طال از اين جهت 
مقرون به صرفه است که نسبت به حباب سکه يک سوم هزينه اجرت 
ساخت می شود و در شرايط فعلی خريد ســکه بايد مديريت شود. 
بذرافشان خاطرنشان کرد: پيش بينی وضعيت بازار طال در روزهای 
آينده سخت است زيرا بايد تغييرات قيمت در انس جهانی طال و بازار 

ارز مورد ارزيابی قرار گيرد.

۸۰ درصد مواد اوليه صنعت چاپ وارداتي است 

ایران دارای ۷ درصد ذخایر معدنی دنيا است

گمرکات ایران و ترکمنستان،دروازه مشترک مرزی ایجاد می کنند

خریداران بازار سکه غيب شدند
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رئيس اتاق اصناف ايــران از اجرای طرح فروش 
فوق العاده نوروزی )نمايشــگاهی به وســعت 
ايران( از ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردين ۱۴۰۲ 
خبر داد. قاســم نوده  فراهانی درباره مديريت و 
برنامه ريزی بازار شب عيد گفت: برای نوروز سال 
۱۴۰۲ فروش فوق العاده ای در سطح کشور مانند 
دو سال گذشــته داريم که نام آن »نمايشگاهی 
به وســعت ايران« اســت و اين طرح جايگزين 

نمايشگاه های بهاره است.
وی افــزود: هــدف از برگزاری »نمايشــگاهی 
به وســعت ايران«، ايجاد حس خــوب خريد با 
نرخ و کيفيت مناســب برای مــردم، حمايت از 
کســب وکارها به ويژه صنوف توليدی و توسعه 
فرصت های شغلی در بنگاه های توليدی و توزيعی 

و ممانعت از تمرکز فروش است.
رئيس اتاق اصناف ايران بيان کرد: مردم در خريد 
مستقيم کاال از واحدهای صنفی اطمينان خاطر 
بيشتری نســبت به خريد کاال از نمايشگاه های 
بهاره دارند اما يکی از مشکالتی که معموال با آن 
مواجه ايم اين است که اصناف همواره طرح های 
خوبی را اجرا کرده اما در ارائه آمار ضعيف هستند. 
اين مسئله نيز بايد مد نظر اتاق های اصناف قرار 

بگيرد.
نوده فراهانی گفت: زمان اجرای طرح فروش فوق 
العاده نوروزی )نمايشــگاهی به وسعت ايران( از 
۱۵ اســفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردين سال ۱۴۰۲ 

اســت تا مردم فرصت کافی برای تهيه کاالهای 
موردنياز خود داشته باشند. همچنين درخواست 
ما اين اســت که شــهرداری با ما همکاری کند 
 و شــاهد برگــزاری نمايشــگاه های بهــاره 

شهرداری نباشيم.
وی ضمن تاکيد بر اينکه مشــکل مردم گرانی 
اســت، نه گرانفروشــی، افزود: بازار را عرضه و 
تقاضا و سپس رقابت تنظيم می کند. زمانی که 
بين دو تاجر رقابت ايجاد کنيم شاهد کاهش نرخ 
و افزايش کيفيت خواهيم بــود. در بازار ممکن 
است دو حالت جريان داشته باشد؛ يکی گرانی 
و ديگری گرانفروشــی که آنچه در حال  حاضر 
مردم را ناراضی می کند گرانی کاال اســت، زيرا 
گرانفروشی با مديريت بازار کنترل می شود، اما 

عبور از مشکل گرانی به دست مسئوالن است.
نوده فراهانی همچنين درباره کاهش قدرت خريد 
شهروندان در سال جاری گفت: مردم با افزايش 
قيمت ها، قدرت خريد خود را از دست می دهند و 
در نتيجه شاهد اوضاع بد اصناف هستيم. در اين 
زمينه نمی توان تقصير را به گردن اصناف انداخت. 
وقتی هزينه بار، کارگر و اجاره افزايش می يابد، 
کاسب نيز مجبور به افزايش نرخ محصوالت خود 
است. طبيعی است که وقتی هزينه تامين مواد 
اوليه باال می رود، نرخ محصول نهايی نيز بيشتر 
می شود و نمی توان از توليدکننده انتظار ثابت نگه 

داشتن قيمت ها را داشت.

رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه 
تهران با توصيــف بازار نابســامان پارچه گفت: 
تالطمات ارزي وضعيت تامين پارچه مورد نياز 
اصناف را نابســامان و دغدغه فراواني براي اين 

صنف فراهم کرده است.
محمد ولدخاني، رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه 
فروشان تهران در خصوص آخرين وضعيت بازار 
پارچه گفت: صنف بنکداران پارچه و يا به عبارتي 
طاق فروشان، تامين مواد اوليه براي توليد شش 
تا هفت صنف زيرمجموعه اعم از توليدکنندگان 
انواع پوشــاک، تزئينات ســاختماني، صندلي 
اتومبيل و ... را بر عهده دارد. فعاليت اين صنف با 
توجه به اين که بيش از ۵۵ درصد از پارچه هاي 
موجود در بازار، وارداتي است و نوسانات شديد 
ارزي، باعــث افزايش قيمت پارچه مي شــود، 

مستقيما به واردات و نرخ ارز وابسته است.
ولدخاني در خصوص تغييرات وضعيت فعاليت 
ايــن صنف در ســال جــاري گفــت: دولت از 
ارديبهشت ماه سال جاري حقوق گمرکي را به ۴ 
درصد رسانده و سود بازرگاني را ۲۰ درصد کرده 
اســت. اما به طور ناگهاني قيمت ارز را از ۴۲۰۰ 
تومان به ۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومان تغيير داد که با 
اين ارز هزينه حمل و نقل و باربري از دبي به ايران 
از ۲۰۰۰ تومان به ۸۰۰۰۰ تومان افزايش يافت. 
در اين شرايط به ناچار قيمت ها به حالت سر به 
سر نزديک شده و از سوي ديگر به دليل تورم باال، 
خريد پوشاک به اولويت ششم تا هشتم خانوارها 

تبديل شده است.
وي با بيان اينکه دولت بايد براي حل اين مشکل، 

تمهيداتي داشته باشد تصريح کرد: اگر نرخ ارز 
تثبيت شود رونق اقتصادي شکل مي گيرد در غير 
اين صورت اصنافي مانند صنوف ما هر روز ضعيف 
تر مي شوند و ممکن است اين رويه به تعديل نيرو 

يا حتي تعطيلي واحد صنفي بيانجامد .
رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان تهران 
در ادامه اظهار کرد: مصرف پارچه فصلي اســت 
و ما هميشــه پارچه مصرفي دو فصل پيش رو را 
به کارخانه هاي خارجي سفارش مي دهيم و به 
ناچار براي تهيه وجه مورد نياز بايد پارچه هاي 
موجود را بفروشيم. اين فروش عمدتا به صورت 
چکي انجام مي شود؛ ولي حاال وضعيت بازار به 
جايي رسيده است که چک هاي شش يا ۹ ماهه 

هم داريم.
ولدخاني تصريح کرد: وقتي که دالر به طور آني 
۱۰۰ درصد رشد مي کند، سرمايه ها هر روز مثل 
يخ آب مي شــود. توليدکننــدگان هم که براي 
فروش شب عيد سه ماه پيش از ما خريد کردند 
و االن در حال عرصه محصوالت خود هستند تا 
چک هاي ما را پاس کنند، به دليل کاهش توان 
خريد مردم، نمي توانند حساب شان را پر کنند، 
بنابراين بايد يا تاريخ چک هاي شــان را تمديد 

کنند و يا چک ها برگشت مي خورد.
وي در توصيــف وضعيت و چالــش هاي صنف 
متبوع خود افزود: از سوي ديگر ما بدهي دالري 
داريم و بايد براي خريد خارجي، حساب مان را 
شارژ کنيم که در واقع حلقه هاي مفقوده زيادي 
در مسير تامين کاال و منايع مورد نياز پيدا شده 

است.

تازه ترين آمار سامانه جســت وجو شغل نشان 
می دهد که تاکنــون بيش از ۸۲ هــزار کارجو 
و ۸۸۰۰ کارفرمــا ثبــت نــام کــرده و ضمن 
درخواســت پذيرش شــغل، نيروی مورد نياز 
خود را اعــالم کرده اند. ســامانه جســتجوی 
شــغل با هــدف کاهــش هزينه های جســت 
وجوی شــغل، اتصال ســريع کارجو و کارفرما 
به يکديگــر، رضايت خاطر مخاطبــان و ايجاد 
 پويايی در بازار کار دی ماه سال گذشته راه اندازی

 شد.
اين سامانه به گونه ای طراحی شده که کارجويان 
به شکل مســتقل وارد سامانه می شــوند و در 
آن ثبت نــام می کنند و پــس از تکميل رزومه، 
فرصتهای شــغلی مورد نظر را جست وجو و در 
صورت نياز درخواست استخدام خود را در سامانه 

ثبت می کنند.
سامانه جستجوی شــغل به درگاهی برای ثبت 
نيروی کار و فرصت شــغلی مــورد نياز تبديل 
شده تا هم کارجويان با مراجعه به سامانه و ثبت 
نام در آن، شغل مورد نظرشــان را پيدا کنند و 
هم کارفرمايان برای تامين نيــروی مورد نياز، 
اطالعات خــود را همراه با درخواســت نيروی 
کار به ثبت برسانند.ســامانه جســتجوی شغل 
همچنين دارای  اين قابليت اســت که چنانچه 
کارجو امکان دسترسی به سيســتم را نداشته 
 باشــد با مراجعه به کاريابی ها از امکانات سامانه

 استفاده کند.
تازه ترين آمار از سامانه جست وجوی شغل حاکی 
از آن است که تاکنون ۸۲ هزار و ۵۱۸ نفر کارجو 
و ۸۸۴۰ نفر کارفرما در ســامانه ثبت نام کرده و 
ضمن اطالع از فرصتهای شغلی موجود، نيروی 
کار مورد نيــاز  خود را اعــالم کرده اند.در حالی 

که تا دی ماه امســال جمعا ۷۸ هزار و ۴۲۶ نفر 
کارجو و ۷۷۲۱ نفر کارفرما در اين سامانه ثبت 
نام کرده بودند که نشــان از رشد تعداد ثبت نام 

کنندگان است.
همچنين ۳۷۷ هــزار و ۵۴۰ ظرفيت شــغلی 
شناسايی و از طريق سامانه معرفی شده و ۱۱۰۶ 
کاريابی نيز در سامانه جســت وجوی شغل در 
حال ارائــه خدمت به کارفرمايــان و کارجويان 
هســتند. يکی از مزايای ســامانه اين است که 
وقتی اطالعات کارجويان به ثبت رسيد چنانچه 
کارجو به مهارت خاصی نياز داشــت، ســازمان 
آموزش فنــی وحرفــه ای ورود کرده بــا ارائه 
آموزش های مهارتی، کارجو را به سمت مهارت 
آموزی هدايــت می کند و در طــول اين فرايند 
 نظارت مستمر وزارت کار بر فعاليت کاريابی ها 

صورت می گيرد.
سامانه جستجوی شــغل از جمله سامانه های 
راه اندازی شــده فعال توســط وزارت کار است 
کــه از دو بخش جســت وجوی نيــروی کار و 
فرصت شغلی تشکيل شــده و کارفرما، کارجو و 
کاريابی را به يکديگر متصل می کند. متقاضيان 
جويای کار با ثبت نام، تکميل پروفايل شــغلی 
و جســتجو در فرصت هــای شــغلی موجــود 
در سامانه جســتجوی شــغل و از طريق دفاتر 
 کاريابــی بــه کارفرمايــان معرفی و مشــغول 

به کار شوند.
به گزارش ايسنا،همه متقاضيان کار و کارفرمايان 
در صــورت تمايــل می توانند بــرای اطالع از 
فرصتهای شغلی موجود و تامين نيروی کار مورد 
نياز خود به سامانه جســتجوی شغل به نشانی 
https://shoghl.mcls.gov.ir مراجعــه و 

مراحل ثبت نام خود را دنبال کنند.

دبيــر کانــون سراســری 
انبوه سازان اظهار داشت: با 
آغاز افزايــش قيمت دالر از 
آذر ماه دوباره شاهد افزايش 
قيمت مصالح ســاختمانی 
بوديم که اوج آن هم در بهمن ماه و هفته اول اســفند 
بود. فرشيد پورحاجت از افزايش صد درصدی قيمت 
مصالح ساختمانی در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: در 
ابتدای امسال تا حدی افزايش قيمت ناشی از افزايش 
دســتمزد و حقوق بود و پس از ايــن افزايش قيمت، 
نرخ ها تا مهرماه ثابت بودند. اما با آغاز افزايش قيمت 
دالر از آذر ماه دوباره شــاهد افزايــش قيمت مصالح 
ساختمانی بوديم که اوج آن هم در بهمن ماه و هفته 

اول اسفند بود.
وی ادامه داد: بيشترين افزايش قيمت مربوط به مصالح 
ســاختمانی مرتبط با حوزه فوالد بود به طوريکه تنها 

يک قلم کاال همراه با افزای قيمت دالر در کشور تا ۹۰ 
درصد افزايش قيمت پيدا کرد.

دبير کانون سراسری انبوه ســازان درباره برنامه های 
دولت درباره کارت مصالح ســاختمانی به انبوه سازان 
و خريد بــدون واســطه مصالح اظهار داشــت: تمام 
برنامه هــای دولت دربــاره ذخيره تاميــن چه برای 
پروژهای جهش توليد مســکن و نهضت ملی مسکن 
و چه برای سخت و ساز شــهری بخش خصوصی در 
حد حرف و صحبت باقی ماند و شاهد پيگيری هايی از 
سوی بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی اين حوزه 

بوديم اما در عمل اتفاقی نيفتاد.
پورحاجت با اشــاره به وضعيت بالتکليفی سازندگان 
مسکن ادامه داد: در حال حاضر به دليل نوسانات شديد 
قيمتی، بسياری  از کارگاه های ساخت مسکن متوقف 
شده و حتی ســازندگان پروژه  نهضت ملی مسکن و 
جهش توليد مســکن بالتکليف و سردرگم هستند و 
از سوی ديگر فروشندگان مسکن هم حاضر به فروش 
نيستند و می گويند پس از تغييرات قيمت دالر هنوز 

کشــف قيمت صورت نگرفته  اســت. وی با تاکيد بر 
اينکه اميدی نداريم دولت برای اين شرايط و وضعيت 
چاره و تدبيری بيانديشــد، افــزود: در حال حاضر از 
آنجايی نرخ های صادراتی برای توليد کنندگان مصالح 
ساختمانی به صرفه است فروش صادراتی را به فروش 
داخلی ترجيح می دهند و قيمت هــای داخلی هم از 
قيمت های جهانی اثر می پذيرند و روزانه شاهد افزايش 

قيمت مصالح ساختمانی هستيم.
دبير کانون سراسری انبوه سازان با بيان اينکه استفاده  
از ال سی های داخلی هم برای سازندگان هزينه هايی 
در بردارد، گفت: عالوه بر اينکه هر کســی مايل کار با 
سازندگان با ارائه ال سی داخلی نيستند استفاده از اين 
قابليت هم برای سازندگان هزينه ساز است. همچنين 
تنها استفاده تسهيالت بانکی برای سازندگان مسکن 
گران تمام می شود و تنها در اســتفاده از اوراق بانکی 
به ازای هر يک ميليون تومان تســهيالت ۲۰۰ هزار 
تومان بايد بپردازيم و ۱۵ درصد هم هزينه رســوب 

بانکی است.

پورحاجت تاکيد کرد: در اين شرايط بی سامان صنعت 
ساختمان کشور؛ پيش بينی فرار سرمايه و فرار سرمايه 
گذار را می کنيم چراکه ريسک سرمايه گذاری در اين 
صنعت به شــدت افزايش يافته و کشورهای خارجی 
بازار جذاب تری بــرای فعاليت ســرمايه گذاران اين 

حوزه هستند.
وی ادامــه داد: در حالی که  گرفتن پروانه ســاخت 
در ايــران در خوشــبينانه ترين حالــت ۴ ماه طول 
می کشــد و اين زمان به ۲ سال هم می رسد در ترکيه 
سرمايه گذاران در ۱۰ روز می توانند پروانه را دريافت 
کنند. دبير کانون سراســری انبوه ســازان با اشاره به 
کاهش شديد ساخت مسکن در کشور اظهار داشت: 
در حالی که نرخ ساخت مســکن در سال های قبل از 
۹۲ به توليد ۸۰۰ هزار واحد در سال رسيد امروز اين 
عدد کمتر از ۳۰۰ هزار واحد است که اين خود موجب 
کاهش عرضه مســکن و در نهايت عامــل موثر برای 

افزايش قيمت مسکن محسوب می شود.
دبير کانون سراسری انبوه سازان مسکن می گويد: آنچه 
که مشخص است، اين که طی ۱۱ ماه گذشته با تمام 
فراز و فرودهايی که سال ۱۴۰۱ داشت، به نظر می رسد 
کماکان تورم بازيگر اصلی بازار مسکن است. فرشيد 
پورحاجت می افزايد: در اين شــرايط، ما هيچ برنامه 
مشخصی برای رفع اثر از اين شــرايط حاکم بر بازار 
مسکن مشاهده نمی کنيم و به نوعی می توان گفت که 
فعاالن بخش خصوصی يک مقدار دل نگران برای آينده 

بازار مسکن هستند.
اين کارشناس بازار مســکن تصريح می کند: در بازار 
مســکن دو مولفه عرضه و تقاضا اثرگذار است و آنچه 
که مشخص است، اين که قدرت نقدينگی مردم طی 
ماه های گذشته به شدت کاهش پيدا کرده و دسترسی 
مردم به خريد مسکن سخت شــده است. پورحاجت 
عنوان می کند: به نظر می رســد کــه بايد تمهيدات 
ويژه ای را دولت و مجلس برای اين شرايط فراهم کند.

اين کارشناس بازار مسکن در پاســخ به اين پرسش 
که حتی اگر در بازار خريداری وجود نداشــته باشد، 
احتمــال افزايــش بيشــتر قيمت ها وجــود دارد؟ 
می گويد: بله، به نظر می رســد دولت خودش عزمی 
بــر کنتــرل قيمت ها يا سياســت گذاری مناســب 
برای مهار تورمی کــه در بازار وجــود دارد، يا ندارد 
يا برنامه ريزی نکرده اســت.پورحاجت می افزايد: از 
سمت ديگر، سازندگان مسکن وقتی مسکن را گران 
 توليد می کنند، بــه ناچار هم مجبور هســتند گران 

در بازار عرضه کنند.

News kasbokar@gmail.com

امسال مصالح ساختمانی ۱۰۰ درصد گران شد

فرار سرمایه از بازار مسکن
توقف ساخت و ساز با گرانی  دالر 

مشکل مردم گرانی است، نه گرانفروشی

فروش فوق العاده نوروزی از ۱۵ اسفند آغاز می شود

بازار نابسامان پارچه با نوسانات ارزی

تازه ترین آمار ثبت نام متقاضيان کار
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فناوری و 
اطالعات

وزیر ارتباطات:
ایران، کشور پیشرو منطقه در ارتباطات و فناوری اطالعات

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با تشــریح دیدار خود با دبیرکل ســازمان 
همکاری های اقتصادی )دی هشــت( گفت: »ایسیاکا عبدالقادر امام« اعالم کرد 
ایران یکی از کشورهای پیشرو منطقه در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات است 
که در یک سال گذشته تالش چشمگیری در توسعه روابط بین الملل اعضای این 

سازمان داشته است.
عیسی زارع پور در کانال خود در پیام رســان »بله« نوشت: روز گذشته در دفترم 
میزبان ایسیاکا عبدالقادر امام دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی D۸ بودم. 
وی در این دیدار گفت جمهوری اســالمی ایران پیشــرفت های خوبی در حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات به دســت آورده و اکنون یکی از کشورهای پیشرو 
منطقه در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT ( به شمار می رود که در یک 
سال گذشته تالش چشمگیری را برای توسعه روابط بین اعضای این سازمان نیز 

انجام داده است.
وی افزود: من هم در این دیدار تاکید کردم جمهوری اســالمی ایران با تکیه بر 
جوانان متخصص خود پلتفرم های مختلف و پیام رسان های بومی را توسعه داده 
اســت. این پلتفرم ها اکنون میزبان میلیون ها کاربر ایرانی هستند و از این طریق 
توانسته تا حدود زیادی کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی را رونق ببخشد 
و اعالم کردم کشور ما آماده انتقال تجربه و فناوری در این حوزه با کشورهای عضو 
سازمان همکاری های اقتصادی دی هشت )D۸( است. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات یادآور شد: در پایان دیدار پیشنهاد برگزاری اجالس وزرای کشورهای 
عضو سازمان همکاری های اقتصادی دی هشــت را به میزبانی ایران دادم که با 
استقبال ایشان هم روبرو شد به همین دلیل تصمیم گرفتیم با توجه به ظرفیتهای 
موجود در جمهوری اسالمی ایران ان شــاءاهلل اجالس بعدی وزرای ارتباطات و 
فناوری اطالعات کشورهای عضو ســازمان همکاری های اقتصادی دی هشت 
که متشکل از هشت کشور اسالمی در حال توسعه شامل ،ایران ،ترکیه پاکستان 

،بنگالدش اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است در ایران برگزار شود.

باید براساس مدل های بومی فضای مجازی را حکمرانی کنیم
ضرورت بروزرسانی زیست بوم های مجازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: ما باید براساس مدل های بومی خود فضا را حکمرانی 
کنیم. محمدامین آقامیری رئیس جدید مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی در 
مراســم معارفه خود که با حضور وزیر ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور در وزارت 
ارتباطات برگزار شد، به تاریخچه فضای مجازی اشاره کرد و گفت: پیش از این اینترنت یک 
فضای تزئینی بود و بعد از مدتی کنار فضای سنتی قرار گرفت و بعد از مدتی امتداد، فضای 
واقعی شد. دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: فرصت بزرگ و افق بلندمدتی پیش 
رو است و ما به فضای مجازی به عنوان یک فرصت نگاه می کنیم و فضای مجازی را فرصتی 
برای پیش برد اهداف می دانیم. درحال حاضر فضای مجازی به محل زیست تبدیل شده 
است و همین موضوع باعث می شود مراعات این فضا را کنیم. آقامیری با اشاره به تفاوت 
مدل های حکمرانی در جهان گفت: ما باید براساس مدل های بومی خود فضا را حکمرانی 
کنیم تا همه بتوانند به کار خود ادامه دهند. در دوره ای مدیریت فضا کدخدامنشی بود، اما 
در حال حاضر می توان حکمرانی را به تک تک آحاد جامعه بسط داد و از آنها کمک گرفت.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: در حکمرانی فضای سنتی شرط الزِم قدرت، 
داشتن زیرساخت ها بود و حاال شرط الزم و کافی نیست و در حکمرانی فضای مجازی، 
داده ها و قدرت نرم شرط الزم و کافی برای قدرتمند شدن آن هاست. آقامیری در ادامه 
با بیان این مطلب که در حال حاضر معنا و مفهوم امنیت تغییر کرده است و اگر به فضای 
جدید توجه نکنیم دچار ناکارآمدی خواهیم شد، خاطرنشان کرد: نباید با سیستم و ساختار 
قبل با شرایط مواجه شد. وی اضافه کرد: در حال حاضر سرعت تکنولوژی بسیار باالست و 
این تغییر سریع همان قدر که مفید است، برای برخی سخت است و حکومت ها اگر درست 
پیش نروند، این تغییر منجر به مقاومت و مانع خدمت رسانی درست خواهد شد. رئیس 
مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه در فضای حقیقی محتوا تفکیک شده و محدود 
است، گفت: باید بدانیم در فضای مجازی هر قالب روی سایر زیست بوم ها هم مؤثر بوده و 
این اثر پروانه ای تصمیم گیری را سخت کرده است . دبیر شورای عالی فضای مجازی ضمن 
اشاره به اینکه زیست بوم های فضای مجازی تاریخ انقضا دارند، گفت: این زیست بوم ها باید 
به روزرسانی شوند و اگر نشوند، دچار مشکل خواهیم شد. وی در ادامه به تصمیم رهبری 
درباره شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و افزود: وقتی این فضا یکپارچه دیده نشود، 

دچار مشکل خواهیم شد؛ بنابرین باید مرکز یکپارچه و واحد به عملکرد خود ادامه دهد.

افزایش ۲۰ درصدی بهره وری کشــاورزی به واسطه 
نانوحباب ها

مدیرعامل یکی از شــرکت های فناور از توانایی افزایش بهره وری در تولید محصوالت 
کشاورزی تا ۲۰ درصد با استفاده از دستگاه نانوحباب  تولید شده در این شرکت خبر داد. 
عارف دادگستر، مدیرعامل یک شرکت فناور با اشاره به ساخت دستگاه نانو حباب در این 
شرکت گفت: خروجی این دستگاه کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی در تصفیه خانه ها و 
کاهش ۳۰ درصدی در سرمایه گذاری اولیه تصفیه خانه آب و فاضالب را به دنبال داشته 

است.
دادگستر ادامه داد: وجه تمایز فناوری که ما توسعه دادیم، این است که بهره وری و کارایی را 
سیستم های مختلف افزایش می دهد. این فناوری می تواند بهره وری را در صنایع مختلفی 
نظیر کشاورزی، آب، نفت و گاز، شیالت و صنایع غذایی افزایش دهد که این کار با بهبود 
بهره وری اختالط آب و مایعات انجام می شــود. وی افزود: دستگاهی که ما ساختیم، به 
سامانه های نانوحباب ساز شــهرت دارد که در صنایع مختلف اثرات زیادی دارد. تعریف 
استاندارد ما برای نانو حباب این است که حباب ها زیر ۲۰۰ نانومتر باشند. این دستگاه 

می تواند به صورت کنترل شده حباب های نانومتری را تولید کند.
مدیرعامل این شرکت فناور با تاکید بر اینکه این شرکت جزو معدود شرکت هایی است که 
تسلط کامل روی ابعاد حباب های تولیدشده دارد، خاطر نشان کرد: ویژگی های نانوحباب ها 
می توانند تحت تاثیر اندازه آنها باشند، در نتیجه کنترل ابعاد اهمیت زیادی دارد. ما این 
امکان را داریم که نانو حباب را بر اساس نیاز هر صنعت تولید کنیم تا بتوان از نانو حباب در 

همان صنعت استفاده کرد.
وی یادآور شد: اختالط گاز در مایع یکی از چالش های بزرگ صنعت است، اگر بتوان گاز 
را در یک مایع نگه داشت، می توان از ویژگی های جالب توجه آن مایع در صنعت استفاده 
کرد. زمانی که اندازه حباب ها به ۱۰۰ نانومتر برسد، این حباب ها از آب خارج نمی شوند 
و در نتیجه گاز در مایع می ماند و به شکل ایده آل گاز در مایع پخش می شود. این ویژگی 

مزیت های جالب توجهی ایجاد می کند.
دادگســتر اضافه کرد: برای مثال در حوزه تصفیه آب و فاضالب بخشی به نام هوادهی 
وجود دارد که کار آن تامین اکسیژن الزم برای میکرو ارگانیسم های تصفیه کننده آب 
است. تجهیزات فعلی که استفاده می شود، وارداتی است و مشکالتی نظیر تامین قطعات 
و دریافت خدمات برای شرکت های آب و فاضالب وجود دارد. به گفته وی با حمایت های 
صورت گرفته از این فناوری این دستگاه در تصفیه خانه قیطریه نصب و راه اندازی شد و 
نتایج جالب توجهی به دست آمد. در حال حاضر از این سامانه در بخش تصفیه خانه های 

مختلف استفاده می شود.
این فعال فناور افزود: از دیگــر مزیت های این فناوری می تــوان به کاهش هزینه های 
سرمایه گذاری های اولیه تا ۳۰ درصد اشاره کرد. همچنین هزینه های بهره برداری را تا ۶۰ 
درصد کاهش دادیم و مصرف انرژی را تا ۵۰ درصد کاهش دادیم. از دیگر مزیت های این 
فناوری، امکان تولید در ظرفیت های بزرگ صنعتی است. وی گفت: استفاده از دستگاه 
نانوحباب ساز می تواند تا ۲۰ درصد افزایش بهره وری را در تولید محصوالت کشاورزی به 

دنبال داشته باشد.

اخبار

دســتیار معــاون علمــی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
رئیــس جمهــوری از ایجاد 
بازار اختصاصــی بورس برای 
دانش بنیان ها خبر داد و گفت: 
در این بازار؛ تابلوی اختصاصی، شــاخص اختصاصی و 
هیات پذیرش اختصاصی برای این مجموعه ها تعریف 
شده است. هاشم آقازاده دستیار معاون علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری با حضور در برنامه 
صبح بخیر ایران با اشــاره به اتفاقات خوبی که در حوزه 
دانش بنیانی رخ داده است، بیان کرد: طی سال های اخیر 
شرایط برای فعالیت شرکت های دانش بنیان مطلوب تر 

شده و توسعه خوبی را در این حوزه تجربه کرده اند.
وی افزود: این تســهیالت با شروع ســال با نام و شعار 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« مقام معظم رهبری 
و تاکید ایشان مبنی بر توجه ویژه به این حوزه و تصویب 
قانون جهش تولید دانش بنیان در کشــور؛ تکمیل تر و 

امید خوبی به زیست بوم فناوری و نوآوری تزریق شد.
به گفتــه آقــازاده، در قانــون مترقی جهــش تولید 
دانش بنیان؛ توجه ویژه ای به مباحث مرتبط با زیست بوم 
دانش بنیانی به ویژه بحث هــای اقتصادی، مالی، تامین 
مالی و سرمایه گذاری مربوط به این زیست بوم شده است. 
دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس 
جمهوری در حوزه اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه توجه 
به اقتصاد دانش بنیان در کشور به یک اولویت ملی بدل 
شده است، بیان کرد: این رویکرد جدی به ماموریت های 
معاونت علمی نیز تسری یافت و عنوان این مجموعه را 

از معاونت علمی و فناوری بــه معاونت علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تغییر داد.

وی ادامه داد: در این ماموریت جدید؛ معاونت علمی بر 
روی توســعه اقتصاد دانش بنیان متمرکز شده و دکتر 
دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان نیز 
با همت و توجه ویژه ای اقدامــات و برنامه های متعدد و 
متنوعی را برای تحقق این هدف تعریف کرده است. این 
کار هم با استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های موجود 

در زیست بوم فناوری و نوآوری اجرایی خواهد شد.
آقازاده بــا تاکید بر اینکه یکی از تغییرات شــاخص در 
معاونت علمی، تحول در ساختار اداری است، گفت: ایجاد 
»معاونت تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری« یکی از این 
تغییرات مهم است. این معاونت اقدامات خود را با تشکیل 
شورای اقتصاد دانش بنیان که متشکل از نخبگان، بخش 
غیردولتی فعال در این حوزه، اندیشــمندان و صاحب 

نظران هستند؛ تعریف کرده و به پیش می برد.
دســتیار معاون علمی، فناوری و اقتصــاد دانش بنیان 
رئیس جمهوری افزود: از توانمندی و نظرات تخصصی 
این افراد برای انجــام فرآیندهای مرتبط با حوزه تامین 
مالی و توسعه سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیانی بهره 

خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: یکی از ماموریت های معاونت تامین مالی 
و توسعه سرمایه گذاری؛ »توسعه بازار سرمایه و بورس« 
است. البته به بازار پول، بانک، بانکداری و صنعت بیمه 
هم برای تســهیل فعالیت دانش بنیان ها ورود خواهد 
کرد؛ اما اصل تمرکز این معاونت بــر روی بازار بورس و 
سرمایه اســت. آقازاده با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
بارها بر مردمی ســازی اقتصاد تاکید داشتند و معاونت 
علمی هم به این حوزه ورود کرده اســت، اظهار کرد: در 
تالش هستیم تا ســرمایه های خرد و کالن مردم را به 

سمت زیست بوم فناوری و نوآوری سوق و مشارکت های 
مردمی در اقتصاد را ارتقا دهیم.

وی با اشــاره به امضــای تفاهم نامه ای میــان معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری 
و سازمان بورس و اوراق بهادار برای توسعه بازار بورس 
دانش بنیان ها، گفت: این موافقت نامه خبر و اتفاق خوبی 
برای فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری است و ورود این 

مجموعه های فناور به بازار بورس را تسهیل می کند.
آقازاده ادامــه داد: یکــی از مشــکالت و چالش های 
شرکت های دانش بنیان در گذشــته برای ورود به بازار 
بورس، عدم وجــود گفتمان مرتبط و همراســتا با نوع 
فعالیت و جنس محصوالت آنها بود کــه با امضای این 
موافقت نامه ایــن چالش مرتفع شــده و مجموعه های 
دانش بنیان با تسهیالت در نظر گرفته شده می توانند به 

راحتی به این بازار ورود کنند.

دســتیار معاون علمی، فناوری و اقتصــاد دانش بنیان 
رئیس جمهــوری با بیان اینکه شــرکت هــای دانش 
بنیان عموما به شکل شــرکت های نوپا و فناور کوچک 
فعالیت خود را شــروع و به صورت جهشــی مســیر را 
طی می کننــد و به مرحله ای می رســند کــه بتوانند 
وارد بازار ســرمایه شــوند. این مجموعه ها ویژگی های 
خاص خود را دارند و نمی شــود با ادبیات و فرآیندهای 
 ادارای متعــارف بــه ارزیابــی و ارزش گــذاری آنهــا 

در بازار بورس اقدام کرد.
وی تاکید کرد: با این توافق نامه؛ تحولی بزرگ در حوزه 
ورود به بازار بورس و سرمایه دانش  بنیان ها ایجاد شده و با 
این کار؛ شرکت های دانش بنیان به رسمیت شناخته می 
شوند. در این مدل کاری، ارزش گذاری آنها توسط هیاتی 
آشنا به مباحث دانش بنیانی با شاخص های اختصاصی 

این حوزه صورت خواهد گرفت.

شورای اقتصاد دانش بنیان متشکل از نخبگان ایجاد می شود 

تسهیل ورود دانش بنیان ها به بورس
News kasbokar@gmail.com

دبیر ســابق شــورای عالی فضای مجازی گفت: بنا به 
شواهدی که داریم شــدت حمالت و وسعت حمالت 
سایبری که به جمهوری اســالمی در ۳-۴ ماهه اخیر 

صورت گرفت، بیش از حمالتی بود که به روسیه شد.
به گزارش مهر، سید ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم 
تکریم خود و معارفه سید محمد امین آقامیری به عنوان 
دبیر شــورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی 
که ظهر امروز با حضور وزیر ارتباطــات و رئیس دفتر 
رئیس جمهور در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، گفت: 
شورای عالی فضای مجازی از مباحث مهم کشور است 
که برای هماهنگی بین قوا در حوزه فضای مجازی در 
حوزه های فرا قوه ای در نظر گرفته شده است؛ با تدبیری 
که رهبری برای ایجاد این شورا داشتند، تاکنون شاهد 
برکات زیــادی در این حوزه بوده ایم اعم از سیاســت 
گذاری هــای خوبی که علی رغم حساســیت هایی که 
وجود داشت، صورت گرفت و به طور مثال شاهد بودیم 
در بعضی موارد مثل طرح صیانت حساسیت هایی ایجاد 
شد. ما در این مدت در شورا بیش از ۵۷ سند به تصویب 
رساندیم که منشأ خیر و برکت در عرصه فضای مجازی 

کشور است.
وی ادامه داد: ما با سیاســتگذاری کالنی که در فضای 
مجازی داشــتیم، چند موضوع را مــورد اهتمام قرار 
دادیم که عمدتــاً در دوره اول و دوم توســط رهبری 
ابالغ شده بود؛ یکی بحث شبکه ملی اطالعات بود که 
با همه پیچیدگی ها به دلیل اینکه پدیده ای اســت که 
همه کشورها آن را تازه شــروع کردند اما توانستیم آن 

را پیش ببریم.
فیروزآبادی تصریح کرد: در دوره اول شورای عالی فضای 
مجازی، شاهد نوعی واگرایی بودیم و الحمداهلل در دوره 

دوم چه در دولت قبل و دولت سیزدهم شاهد همگرایی 
روزافزون هستیم و در مورد شــبکه ملی اطالعات در 
خصوص طراحی، معماری و تقسیم کار به یک همگرایی 
رسیدیم. اجرای شبکه ملی اطالعات مهمتر از طراحی 

آن است که امیدواریم با حمایت قوا ادامه یابد.
وی با بیــان این مطلب کــه ما معتقدیم شــبکه ملی 
اطالعات معنابخشی به کشور جمهوری اسالمی ایران 
در فضای مجازی است، گفت: یعنی نظام معنادهی ما از 
طریق مگاپروژه یا ابرپروژه شبکه ملی اطالعات محقق 
می شود که روح آن استقالل ایرانی و کنشگری و ایفای 
نقش در نظام جهانی شده و نظام جهانی فضای مجازی 
است. علی رغم همه مشکالت ناشــی از تحریم ها این 

پروژه با قدرت در حال انجام است.
رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی افزود: در این پروژه 
چند موضوع مورد توجه است ازجمله بحث هویت و ما به 
هویت در فضای مجازی کشور اهمیت دادیم چون اعتقاد 
داریم گمنامی یک اصل ذاتی فضای مجازی نیســت و 
آمریکایی ها در صدد این هستند استقالل کشورها را از 

طریق توسعه گمنامی در این فضا از بین ببرند.
فیروزآبادی تصریح کرد: فضای مجازی دو رکن دارد یکی 
اعتماد و دیگری امنیت است ما در نظام هویت به دنبال 
تقویت نظام اعتماد در فضای مجازی کشور هستیم و 
به دنبال تقویت ســرمایه اجتماعی کشور هستیم. در 
یک زمانی در حوزه سیم کارت های کشور ۳۰ میلیون 
سیم کارت مجهول الهویت یا مشکوک الهویت داشتیم 
افرادی می توانستند به صورت حقیقی بی نهایت سیم 
کارت تهیه کنند. در یک مهلت ۱۰-۱۵ روزه دیتا بیسی 
فراهم شد و بعدها در بحران کرونا مقدمه سایر نظام های 
هویتی در کشور شد و باعث این شد یک نظام اعتمادی 

در کشور در فضای مجازی ایجاد شود. وی اظهار کرد: 
رکن دوم فضای مجازی بحث امنیت است که به آن نیز 
توجه کردیم و سند پیشگیری و مقابله با حوادث فضای 
مجازی را به تصویب رساندیم که دو بخش دارد که یک 
بخش در دولت قبل تصویب شد و بخش دوم در ابتدای 
همین دولت به تصویب رسید و براســاس آن مصوبه 
تیم های غربالگری را تشــکیل دادیم و به حدود ۱۰۰ 
دستگاه دولتی تیم هایی اعزام کردیم و به خوداظهاری 
دستگاه ها اکتفا نکردیم و تمام مصوبات و ابالغیه های 
امنیتی را که از طرف دســتگاه های هماهنگ کننده 
امنیتی و مرکز ملی فضای مجازی ابالغ شده بود مورد 

کنترل واقع شد.
رئیس ســابق مرکز ملی فضای مجــازی گفت: نظام 
ســلطه ۲ برنامه برای ما داشــت؛ یکی اغتشاشــات و 
حوادث خیابانی بود و دومی را من حمله سایبری عنوان 
می کنم. آنها به شدت بر روی حمالت سایبری حساب 
باز کرده بودند و می خواستند زیرساخت های حیاتی ما 
را دچار مشکل کنند. حتی بعد از حمله جنگی روسیه و 
اوکراین، غربی ها بسیج شدند برای اینکه به روسیه حمله 
سایبری کنند و حمالت سنگینی صورت گرفت. بنا به 
شواهدی که داریم شدت حمالت و وسعت حمالتی که 
به جمهوری اسالمی در ۳-۴ ماهه اخیر صورت گرفته، 

بیش از حمالتی بود که به روسیه صورت گرفت.
فیروزآبادی تصریح کرد: علت این است که آمریکا از توان 
خودش برای حمله به روسیه استفاده کرد اما در حمله به 
ایران از توان اسرائیل و عربستان و گروه های ضدانقالب 
و برخی عوامل در داخل کشور نیز استفاده کردند اما ما 
در هیچ زمینه ای شاهد اختالل نبودیم . قبل از اعتراضات 
خیابانی، به دنبال حمله به حساب های بانکی بودند و ما 

در فرصت بسیار کوتاه در کمتر از یک ماه کلیه بانک ها 
رمز پویا را پیاده سازی کردند.

وی بیان کرد: از مصوبات دیگری که در فضای مجازی 
داشــتیم، بحث پیام رسان ها و شــبکه های اجتماعی 
بود؛ ما امروز شاهد حضور پایدار پیام رسان ها هستیم 
و می توانند نزدیک به ۱۰۰ میلیــون نفر را به عضویت 
بپذیرند. در حال حاضر شاهد ایجاد هسته های پرقدرت 
در هسته های دیجیتال در حوزه خدمات عمومی مثل 
کســب و کارهای حمل و نقل هســتیم.امروز سطح 
توانمندی خدمات در منطقه خاورمیانه بی نظیر است 
و این خدمات که ارائه می شود دارای امنیت و اعتماد با 

سطح باالست.
رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: تا امروز 
در جهت تبلیغ این موضوعات زیاد کار نکردیم و مرکز 
تا حدی مظلوم واقع شده است، علت هم شاید مسموم 
بودن فضا است و برخی خبرها به ضد خبر تبدیل می شود 
مثل خبر ســیم کارتی که وزیر ارتباطات اعالم کرد. ما 
تالش کردیم در حوزه فضای مجازی التهاب ایجاد نکنیم 

و تصمیمات کارشناسی شده باشد.
فیروزآبادی با اشاره به اینکه ما در حوزه بین الملل هم 
در یونیسف و کنوانسیون های ســازمان ملل در حوزه 
جرایم سایبری حضور فعال داشتیم، گفت: در جریانات 
اخیر تالش کردیم جریان رسانه ای جریان معقولی باشد 
و الحمداهلل مدیریت شد. در دولت سیزدهم چند اقدام 
خوب صورت گرفت؛ یکی فعال ســازی شورای معین 
بود و در یکسال اخیر بسیاری از مصوبات تنقیح شد و 
توانستیم سرعت بیشتری به مصوبات دهیم. در استان ها 
شورای فضای مجازی تشکیل دادیم و امروز در ۱۸ استان 

شورای فضای مجازی داریم.

رویداد فناورانه مسیر زآینده، با حضور معاون علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری و استاندار اصفهان افتتاح 
شد. روح اهلل دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
رییس جمهوری با تاکید بر این که ارزش افزوده واقعی در صنایع 
بزرگ، به مدد حلقه های پایین دســت زنجیره ارزش، یعنی 
شرکت های دانش بنیان، خلق می شود، افزود: وقتی از اقتصاد 
دانش بنیان صحبت می کنیم؛ دقیقا به اهمیت و بهای ارزش 
افزوده اشاره داریم، در این شکل از اقتصاد؛ نوآوری، دانش و 
نیروی انسانی خالق کارآمد است. وی، با بیان مثالی، به تبیین 
اهمیت حلقه های پایین دستی زنجیره ارزش در سودآوری 
به کمک نوآوری پرداخت و گفت: در صنعتی بزرگ و سنتی 
مانند فوالد، زیرساخت ها هستند و ثروت کارخانه بر اساس 
آن معیارها ارزیابی می شــود. زمین های چند ۱۰ هکتاری، 
تجهیزات عظیم و گران قیمت و ســاختمان های بزرگ جزء 
دارایی های این صنعت محسوب می شوند. در کنار این حجم از 
دارایی های فیزیکی و زیرساختی، نیروی انسانی به کار گرفته 
شده، عمدتا غیر متخصص هســتند. این امر در حلقه هایی 

باالیی زنجیره ارزش در بیشتر صنایع دارای مصداق است.
دهقانی ادامه داد: اما در پایین دست زنجیره ارزش، شرکت های 
نوآور و کوچکی همچون تولیدکننده تجهیزات فلزی پزشکی یا 
ایمپلنت دندانی را شاهدیم که در مساحتی کوچک و با نیروی 
انسانی متخصص، با برخورداری از دارایی های فیزیکی محدود، 

سودهای چند برابری را به ارمغان می آورند. بنابراین، پایین 
دست زنجیره ارزش یک صنعت است که ثمره و ارزش افزوده 

واقعی را ایجاد می کند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری، 
با بیان این که در یک درخت مثمر همیــن زنجیره ارزش را 
می توان به خوبی مشاهده کرد، افزود: تنه یک درخت تنومند، 
مملو از شاخه ها و برگ هایی اســت که در واقع نقش همان 
شرکت های جانبی را ایفا می کنند. اما در سرشاخه ها شاهد 
میوه و ثمره اصلی هســتیم. شکوفه ها هســتند که شیره و 
ماده اولیه تنه و شاخه ها را به میوه و ارزش افزوده واقعی بدل 
می کنند. در صنعت فوالد نیز تنه درخت همان کارخانه است و 
شاخه های متصل به تنه، همان شرکت های جانبی هستند؛ اما 
در انتهای سرشاخه ها، این شرکت های دانش بنیان هستند که 

ارزش افزوده واقعی و میوه اصلی را ایجاد می کنند.
وی با تاکید بر این که نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در 
صنایع بزرگ با حضور سرمایه گذاری بخش خصوصی و این امر 
با حضور شرکت های موفق ممکن می شود، افزود: لذا صندوق 
های خطرپذیر شرکتی بسیار مترقی و کارآمد هستند و کلید 
اتصال این تنه ارزشمند به سرشاخه هایی هستند که قرار است 

میوه ارزشمند حاصل کنند.
دهقانی با اشاره به رســالت و تعهد معاونت علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان مبنی بر ایجاد زنجیــره ارزش واقعی در 

صنایع با تکیه به توانمندی دانش بنیان ها؛ اظهار کرد: معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان تعهد دارد بر اساس رسالت 
و به کمک تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد، باالدست این 
زنجیره را به پایین دســت و سرشاخه ها متصل کند. رییس 
بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر این که صنایع کشور باید پذیرای 
توانمندی های مغزافزاری کشور باشــند، عنوان کرد: امروز 
بزرگ ترین مســئولیت اجتماعی تمامی بخش های کشور، 
امیدآفرینی، حمایت و همراهی جوانانی است که آینده این 
کشور را می سازند. تقاضایم این است که صاحبان صنایع با 
صبوری و به معنای واقعی خطرپذیری کنند. به  شرکت های 
دانش بنیان نیز یادآور می شــوم که بزرگ ترین دارایی شما 
شرکت نیست بلکه توانمندی در استمرار نوآوری است و از بابت 
عرضه نوآوری خود هراسی نداشته باشند. چراکه می توانند 
نوآوری تازه ای عرضه کنند و قطعا برکت این ذکات نوآورانه به 

کسب و کار زندگی آنان بازخواهد گشت.
وی افزود: سود سرمایه گذاری خطرپذیر قطعا چند برابر سایر 
روش ها خواهد بود و نوآوری و فناوری شرکت های دانش بنیان 
در پیوند با تجربه و توانمندی که در شرکت فوالد مبارکه وجود 

دارد، قطعا به پیشرفت منجر می شود.
گفتنی است، جشنواره و نمایشــگاه ملی »مسیر زآینده« با 
حضور معاون علمی، فناوزی و اقتصــاد دانش بنیان رییس 
جمهوری و اســتاندار اصفهان کار خود را از امروز آغاز کرده 

است تا زمینه برای معرفی راهبرد جدید شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان در مسیر حمایت از دانش بنیان ها و رقم خوردن فصل 

تازه ای از روش های نو برای خلق ارزش افزوده فراهم شود.
این رویداد توسط شرکت فوالد مبارکه و با حضور ۳۰۰ شرکت 
دانش بنیان در دانشگاه صنعتی اصفهان در حال برگزاری است. 
در این رویداد، از استراتژی و سیاست های نوآوری فوالد مبارکه 
رونمایی می شود. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
رییس جمهوری در ادامه این رویداد فناورانه، از دستاوردها و 
توانمندی های ۶۰ شرکت دانش بنیان بازدید کرد و با فناوران 
مستقر در این شرکت ها به گفت وگو نشست. این شرکت ها 
در زمینه های محوری همچون نفت و گاز، فناوری اطالعات 
و ارتباطات، حمل و نقل، فرآوری و تامین و ســایر حوزه ها 
محصوالت و خدمات نوآورانه خود را به نمایش درآورده اند. 
جشنواره و نمایشگاه مسیر زآینده از امروز ۶ اسفندماه سال 
جاری آغاز شده و تا فردا در قالب رویدادهایی چون نمایشگاه، 
هم اندیشی مسئوالن ملی و استانی، بازدید مدیران فوالد از 
دســتاوردهای دانش بنیانی، تور فناوری و بازیدد از شرکت 
فوالد مبارکه ادامه خواهد داشت. معاون علمی نیز در ادامه 
سفر یک روزه خود به اصفهان ضمن افتتاح اتاق تمیز دانشگاه 
علوم پزشکی، در جلسه قرارگاه شرکت های دانش بنیان استان 
حضور خواهد یافت و درخصوص توسعه اقتصاد دانش بنیان 

سخنرانی خواهد کرد.

دهقانی: 

ارزشافزودهواقعیصنعتفوالدبهدستدانشبنیانهاخلقمیشود

پیام رسان ها می توانند نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر را به عضویت بپذیرند

پتانسیلباالیپیامرسانهایداخلیدرارایهخدمات
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سبکزندگي

از آن جايي كه شــيوع بحران انتخاب 
همسر در متولدين دهه شصت كه به 
سن ازدواج رسيده بودند، با عموميت  
يافتن اســتفاده از اينترنت در كشور 
هم زمان شــد، بعضي از ســايت هاي 
اينترنتي از فرصت به وجود آمده استفاده و برخي با نيت هاي 
خيرخواهانه و برخي ديگر با نيت هاي سوء، اقدام به همسريابي 
اينترنتي كردند. چندين ميليون دختر و پسر جوان مجرد در 
كشور ما وجود دارند كه نياز به ازدواج و قصد آن را دارند، اما با 
اين وجود، سن ازدواج روزبه روز باالتر مي رود و كمتر براي اين 
تعداد جوان مجرد كه آمار آن ها به تنهايي بيشــتر از جمعيت 
بسياري از كشورهاست، امكان ازدواج فراهم مي شود. بخشي 
از اين مســاله به تغييرات فرهنگي و اجتماعي گســترده اي 
برمي گردد كه طي ساليان اخير در كشور اتفاق افتاده و ازدواج 

جوانان را نيز تحت تاثير قرار داده است. 

  دهه هشتاد و باب شدن مراكز همسريابي اينترنتي
مسائلي از اين دست سبب شدند جوانان براي انتخاب همسر 
با مشكالتي مواجه شوند؛ به طوري كه بسياري اوقات در ميان 
اطرافيان خود مورد مناسبي براي ازدواج پيدا نمي كنند. اين 
مسائل دست به دســت هم دادند تا نيازي عمومي در جامعه 
به وجود  آيــد و در اين ميان افــراد و ســازمان هاي دولتي و 
خصوصي مختلفي تالش هايي براي حل اين مشــكل انجام 
دادند؛ از آن جايي كه شيوع اين بحران در متولدين دهه شصت 
كه به سن ازدواج رسيده بودند، با عموميت  يافتن استفاده از 
اينترنت در كشور هم زمان شد، بعضي از سايت هاي اينترنتي از 
فرصت به وجود آمده استفاده و برخي با نيت هاي خيرخواهانه 
و برخي ديگر با نيت هاي ســوء، اقدام به همسريابي اينترنتي 
كردند. اين اتفاق از ابتداي دهه 80 باب شد و مراكز همسريابي 
به صورت غيرقانوني در اينترنت با ذكر شــماره تلفن و آدرس 
فعاليت مي كردند اما از آن جايي كه اين فعاليت هاي غيرقانوني 
سبب بروز سوءاستفاده هايي شــده بود، مخالفت هاي زيادي 
را به دنبال داشت. اين در حاليســت كه ماده 43 قانون برنامه 
پنجم توسعه براي ســاماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره 
متناســب با فرهنگ اســالمي و ايراني و با تاكيد بر تسهيل 
ازدواج جوانــان و تحكيم بنيــان خانواده، تاســيس مراكز و 
ارائه خدمات مشاوره اي روانشــناختي و اجتماعي را نيازمند 

اخذ مجوز دانســته بود، اما اجراي با تاخير اين ماده قانوني، 
شرايط را به گونه اي پيش برد كه سايت هاي همسريابي بدون 
 هيچ گونه نظارتي اداره شوند و افراد سودجو در آنجا به فعاليت 

بپردازند. 

  فعاليت 300 سايت غيرمجاز در زمينه همسريابي
اين امر سبب شد در سال 91 مسئوالن به فكر راه اندازي مراكز 
همســريابي دولتي بيفتند كه زيرنظر آن هــا فعاليت كنند و 
امكان نظارت بر عملكرد اين مراكز وجود داشته باشد. از سوي 
ديگر قرار شد اين سايت ها در ذيل فعاليت هاي مراكز مشاوره 
قرار گيرند و پروانه آن ها را نظام مشــاوره كشــور صادر كند. 
همچنين قرار بر اين شــد تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و پليس فتا مسئوليت كنترل و فيلتر سايت هاي بدون مجوز 
را برعهده گيرند. با اين وجود، محمــود گلزاري؛ معاون وقت 
ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در آبان ماه سال 
93 از فعاليت 300 سايت غيرمجاز در زمينه همسريابي خبر 
داد كه تحت اين عنوان فعاليت هاي ديگري انجام مي دهند. 
با توجه به ديدگاه اكثر جامعه شناسان و آسيب شناسان حوزه 
خانواده درباره آســيب زابودن ازدواج هــاي اينترنتي، مركز 
پژوهش هاي مجلس گزارشي در اين خصوص آماده كرد كه 
نشان مي داد 2 درصد ازدواج ها در ايران از طريق اينترنت انجام 
مي گيرد كه اين مساله گوياي اين امر است كه روابط دختر و 

پسر در ايران ابعاد جديدي پيدا كرده است. 
در بخشــي از اين گزارش كه 8 آبان 1392 منتشــر شــده، 
آمده است: اين شيوه همســريابي اگرچه مي تواند به امكاني 
براي تسهيل ازدواج بدل شــود، اما آسيب هايي از قبيل عدم 
آموزش، نظارت ضعيف، ناپايداري ارتباط در محيط مجازي و 
خال مشورت الزم، تهديداتي را از سوي اينترنت براي جوانان 
به وجود آورده اســت. طبق اين گزارش، عمده ســايت هاي 
همســريابي فقط مكان هايي براي دوســت يابي و در برخي 
موارد روابط نامشــروع هســتند. ضمن اينكه فقط از طريق 
خريدوفــروش اطالعات افــراد به يكديگــر، گاه درآمدهاي 
ميلياردي كسب مي كنند. در اين گزارش آمده است: در برخي 
موارد بررسي شده كه به حكم قضايي پرينت حساب ها مورد 
ارزيابي قرار گرفت، رقم هاي خيلي سنگين و با تراكنش مالي 
بســيار زياد و حتي ميلياردي جابه جا مي شد. مثال تراكنش 

مالي در يكي از سايت ها روزانه حدود 12 ميليون تومان بود. 

 مزاياي سايت هاي همسريابي
وجود ســايت هاي همســريابي مي تواند مزايايي داشــته و 
پاســخگوي برخي از نيازهاي جوانان باشــد. به عنوان مثال، 
افرادي كه بنا بــه داليلي مانند عدم وجــود هم كفو در محل 
زندگي، كوچك بودن محل زندگي، معلوليت و... قادر به يافتن 
همسر مناسبي در محيط پيرامون خود نيستند، مي توانند با 
مراجعه به اين سايت ها دايره انتخاب خود را در زمينه ازدواج 
افزايــش دهند. از ســوي ديگر، درصورتي كه اين ســايت ها 
روانشناس و مشــاور داشته باشــند هم مي توانند در انتخاب 
همســر به جوانان كمك كنند و هم اينكه پس از ازدواج اين 
مشــاوران مي توانند همراه زوج ها باشــند و به آن ها در حل 
مشكالت زناشويي ياري رسانند. همچنين امروزه با تحوالت 
گسترده فرهنگي كه اتفاق افتاده اســت، محيط هاي سنتي 
پاســخگوي نيازهاي جوانان نيســتند و حضور اين سايت ها 
مي تواند آن ها را با فــردي كه با شــرايط و تحصيالت آن ها 

هم خواني دارد، آشنا كند. 

  معايب سايت هاي همسريابي
سايت هاي همسريابي گذشــته از محسناتي كه دارند، داراي 
برخي معايب نيز هســتند كه اين معايب ســبب شده است 
مخالفت هاي زيــادي پيرامون آن ها وجود داشــته باشــد. 
بــراي مثال، برخــي از اين ســايت ها به امر همســريابي به 
شكل كســب وكار و منبع درآمد نگاه مي كنند و همين نگاه 
كاسب كارانه، باعث مي شــود دقت الزم را براي معرفي افراد 
مناسب به يكديگر نداشته باشند. مساله ديگري كه وجود دارد، 
اين است كه برخي از اين ســايت ها و موسسات تنها از طريق 
دريافت اطالعات ظاهري و ابتدايي، افراد را به يكديگر معرفي 
مي كنند و پس از آن نيز خدمات مشــاوره اي و روانشناختي 
الزم را به طرفين ارائه نمي دهند. درواقع براي اين ســايت ها 
فقط معرفي افراد به يكديگر براساس معيارها سطحي اهميت 
دارد و آن چنان كه بايدوشايد به اين امر به صورت جدي نگاه 

نمي كنند. 
مشــكل ديگر سايت هاي همســريابي اين اســت كه امكان 
دارد برخــي از كاربــران اين ســايت ها اطالعــات خود را 
به صورت اشــتباه پر كنند كه همين مســاله سبب مي شود 
كارشناســان شــناخت خوبي نســبت بــه آن فــرد پيدا 
نكننــد و براســاس هميــن اطالعــات اشــتباه او را به فرد 

 ديگري معرفي كننــد و مشــكالت ديگري در ايــن رابطه 
پيش بيايد. 

يكي از موسسه هايي كه در زمينه همسريابي فعاليت مي كند 
و از طريق اينترنت نيز ثبت نام آن انجام مي شود، سايت تبيان، 
وابسته به سازمان تبليغات اســالمي است كه فعاليت خود را 
در اين زمينه طي تفاهمنامه اي كه شهريورماه سال 93 ميان 
وزارت ورزش و جوانان و اين ســازمان منعقد شد، آغاز كرده 
است. سامانه همســان گزيني تبيان به مدت 6 ماه به صورت 

آزمايشی فعاليت كرد تا خرداد امسال افتتاح رسمي شد. 
زهره حســيني، مدير پروژه همســان گزيني تبيــان درباره 
فعاليت هاي اين ســامانه گفــت: ايده اين طــرح اين بود كه 
شبكه اي از واســطين ازدواج به وجود بيايد و وساطت در امر 
ازدواج كه در منابع ديني ما بسيار روي آن تاكيد شده است، 
احيا شود تا به اين وسيله بتوان با بهره گيري از روانشناسان و 
كارشناســان خبره، ازدواج هاي موفق و پايداري را رقم زد. به 

همين منظور شروع به شناسايي و ارزيابی واسطين و دعوت از 
آن ها كرديم كه در شبكه واسطين ما عضو شوند و با هم تعامل 
داشته باشند و موردهاي مناســب را به هم معرفي كنند تا از 
اين طريق شانس ازدواج جوانان باال رود. بعد از تشكيل شبكه 
واسطين، مســاله مهمي كه بايد به آن مي پرداختيم، مشاوره 
براي واسطين، جوان ها و خانواده هاي آن ها بود. مشاوران اين 
شبكه كمك مي كنند معرفي هايي كه توسط واسطين صورت 
می گيرد، به شكل علمي تر و اصولي تر اتفاق بيفتد و منجر به 
ازدواج آگاهانه و پايدار شود. اگر جواناني باشند كه واسطين را 
نشناسند يا به واسطه دسترسي نداشته باشند، سايت تبيان 
بستري را براي ثبت نام آن ها فراهم كرده تا ثبت نام  كنند. بعد از 
ثبت نام يك مصاحبه تكميلي داريم، بعد پرونده آن ها در جريان 
مي افتد و در اختيار واسطين قرار مي گيرد. در كنار اين موارد، 
مشاوره و آزمون هاي روانشناســي و آموزش هاي الزم نيز در 

برنامه ما تدارك ديده شده است. 

گزارشي از فعاليت سايت هاي غيرمجاز همسريابي
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انواع عطرهــا و ادكلن ها كه عمدتا وارداتي اســت، از 
قيمت هــاي چنــد ده هزار تومانــي تــا ميليوني در 
بازار عرضه مي شــوند و به دليل تنوع و گســتردگي، 
مصرف كننده را در انتخاب و تشــخيص اصل يا تقلبي 
بودن گمراه مي كنند كه روش هايي براي تشــخيص 
ادكلن هاي اصل از تقلبي وجود دارد اما به گفته دست اندركاران در برخي موارد، 

تشخيص امكان پذير نيست. 
اين تنوع و طيف گســترده به غير از رايحه عطرها، به شــكل قابل توجهي در 
قيمت هاي اين كاال هم وجود دارد. عطر و ادكلن به طور كلي در بازار ما وارداتي 
هستند و تقريبا تمامي عطرهاي موجود در بازار را محصوالت وارداتي تشكيل 
مي دهند و به گفته فروشندگان، اغلب مشــتريان به دنبال برندهاي شناخته 

شده و معتبر هستند. 
همچنين طبق اعالم محمدرضا بوترابي، رئيــس اتحاديه واردكنندگان لوازم 
آرايشي و عطريات، عمده عطر و ادكلن مصرفي در داخل كشور از طريق واردات 
تامين مي شود و ميزان توليد عطرهاي داخلي كمتر از 10 درصد از مصرف بازار 
اســت. به گفته وي 90 درصد از ادكلن هاي وارداتي با كيفيت خوب از كشور 
فرانســه وارد مي شــوند و معموال عمده واردات ما از اروپاست كه البته به طور 
دقيق نمي توان گفت مربوط به كدام كشور است، چراكه براي مثال يك كارخانه 
توليدكننده عطر و ادكلن در كشورهاي مختلف كارخانه دارد و مهم است كه 
واردات از كدام كارخانه انجام شود. شــايد درنظر گرفتن يك بازه قيمتي براي 
عطر و ادكلن امكان پذير نباشد اما براساس آنچه فروشندگان مطرح مي كنند، 
به طور متوسط بيشترين عطرهايي كه فروخته مي شوند، رنج قيمتي از 80 تا 
350 هزار تومان دارند؛ هرچند عطرهاي زيادي در بازار هستند كه قيمت هاي 
باالتر و حتي بهاي ميليوني دارند كه اين محصوالت مشــتريان خاص خود را 

دارند. 

  نمونه هايي از قيمت هاي انواع عطر و ادكلن در بازار
قيمت عطرها براساس نوع برند، كيفيت، دوام رايحه، حجم و اندازه و البته محل 
خريد متفاوت اســت؛ به عنوان نمونه عطر زنانــه 50 ميلي ليتر با رايحه خنك 
ساخت كشور اســپانيا 97 هزار تومان، عطر زنانه با رايحه خنك و شيرين در 
اندازه 100 ميلي ليتر ساخت فرانسه 200 هزار تومان و عطر زنانه 75 ميلي ليتر 

با رايحه گرم ساخت فرانسه 250 هزار تومان عرضه مي شود. 
در ميان عطرهاي گران تر، عطر زنانه انگليســي با رايحه ماليم و شيرين 100 
ميلي ليتر 915 هــزار تومان قيمت دارد. عطر زنانه فرانســوي در اندازه 100 

ميلي ليتر يك ميليون و 200 هزار تومان به فروش مي رسد. 
ادكلن مردانه فرانسوي با رايحه خنك در اندازه 100 ميلي ليتر 360 هزار تومان، 
ادكلن مردانه فرانسوي در اندازه 100 ميلي ليتر 180 هزار تومان و عطر مردانه 

خنك در اندازه 50 ميلي ليتر ساخت فرانسه 270 هزار تومان قيمت دارد. 
همچنين عطر مردانه با رايحه خنك ساخت انگلستان در اندازه 100 ميلي ليتر 

يك ميليون و 100 هزار تومان فروخته مي شود. 
اما در اين ميــان، عطر و ادكلن هايي هســتند كه براي زنــان و مردان به طور 
مشترك قابل استفاده  اند كه به عنوان نمونه عطر مشترك ساخته هلند با رايحه 
گرم و تلخ 890 هزار تومان و ادكلن مشترك در اندازه 100 ميلي ليتر 920 هزار 

تومان به فروش مي رسد. 

چگونه عطر اصل را از تقلبي تشخيص دهيم؟  
انواع عطرها در يك تقسيم بندي كلي به عطرهاي گرم و سرد تقسيم مي شوند. 

عطرهايي كه در ســاخت آن ها از رايحه هاي شرقي، شــكالت و چوب صندل 
استفاده شــود، عطر هاي گرم محسوب مي شــوند و عطرهايي كه در آن ها از 
رايحه هايي چون ليمو و هندوانه استفاده شود، به عنوان عطرهاي سرد شناخته 

مي شوند. 
اگر بخواهيم به شكل اصولي از عطر و ادكلن اســتفاده كنيم، مناسب تر است 
كه عطر خود را متناسب با فصل انتخاب كنيم. فصول ســرد براي استفاده از 
رايحه هاي ماليم و خنك و فصول گرم براي اســتفاده از رايحه هاي گرم و تند 
مناسب است چراكه در فصول سرد رايحه عطرها ماندگارتر است و در فصل گرم 
كه اين ماندگاري كمتر مي شود، بايد از ادكلن هاي با رايحه تند استفاده شود 

تا ماندگاري بيشتر باشد. 
بايد به اصل بودن عطري كه مي خريم، مطمئن باشــيم. اگر از عطر نامرغوب 
يا تقلبي اســتفاده كنيم، ممكن اســت براي بدن مضر باشــد و باعث ايجاد 

حساسيت هاي مختلفي در فرد شود. 
عطرهاي تقلبي معموال شيشــه هاي كدري دارند و نوع چاپ برند روي شيشه 

كم رنگ است و محتويات درون شيشه نيز رنگ عادي و طبيعي ندارد. 
البته به اعتقاد رئيس اتحاديه واردكنندگان لوازم آرايشي و عطريات در برخي 
موارد واردكنندگان هم نمي توانند ادكلن هاي اصل را از تقلبي تشخيص دهند 
و افرادي در اتحاديه هســتند كه سال هاســت در بخش عطر و ادكلن فعاليت 

مي كنند و تجربه زيادي دارند اما اگر دو بسته بندي ادكلن هاي اصل و تقلبي را 
كنار هم بگذاريم، آن ها نيز نمي توانند تشخيص دهند، چراكه از لحاظ ظاهري 

امكان پذير نيست. 
در زمينه كيفيت عطر و ادكلن نيز يكي از ويژگي هاي عطر خوب اين است كه 
رايحه اش يكنواخت باشد و بعد از استفاده تغيير ماهيت ندهد. همچنين براي 
آنكه عطر ديرتر كيفيت خود را از دســت بدهد، بايد شيشــه عطر را در محل 

خشك، خنك و به دور از تابش مستقيم نور خورشيد نگه داشت. 
همچنين براي ماندگاري بيشــتر بوي عطر، بهتر اســت عطر را روي نبض ها 

ازجمله مچ دست يا پشت گوش بزنيم. 

چطور عطرهاي تقلبي را تشخيص دهيم؟

قيمتهايميليونيدربازارعطروادكلن
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کشاورزي

يك مقام مســئول بــا بيــان اينكه 
عمليات اجرايي طرح هويت دار كردن 
سگ هاي كار به زودي در كشور آغاز 
مي شود، گفت: ســگ هاي فانتزي و 
ولگرد شامل اين طرح نيستند.  رئيس 
مركز اصالح نــژاد دام و بهبود توليدات دامــي وزارت جهاد 
كشــاورزي در گفتگو با مهر، با اشــاره به طرح شناسنامه دار 
كردن سگ كار با بيان اينكه ســگ ها در ۲ گروه دسته  بندي 
مي شوند، اظهار داشت: گروه نخست شامل سگ كار می شود،  
از جمله سگ چوپان، سگ زنده ياب، سگ محافظ و سگ هايي 
كه براي تشخيص برخي بيماري هاي خاص مانند سرطان از 

آنها استفاده مي شود. 

  تعريف نظام مشخص براي سگ هاي كار
محمدرضــا مالصالحي، گــروه دوم را شــامل ســگ هاي 
فانتزي و تفنني عنوان كــرد و افزود: ســگ هاي فانتزي در 
حوزه كار ما قــرار ندارند. اين مقام مســئول بــا بيان اينكه 
تاكنون هيــچ نظام مشــخصي در كشــور براي ســگ كار 
تعريف نشــده بود، اضافه كرد: براســاس قانــون هر حيواني 
در رده دام دســته بندي شــود، ما مكلف هســتيم براي آن 
برنامه ريزي و آنها را هويت دار كنيــم، بنابراين وزارت جهاد 
 كشــاورزي برنامه دارد كه سگ هاي كار كشــور را هويت دار 

كند. 
  جو منفي جامعه درباره سگ هاي تزئيني

مالصالحي با اشــاره به اينكه ما بخشــي داريم كه مسئوليت 
اين بخش هويت دار كردن دام هاي كشــور است، اضافه كرد: 
حيواناتي مانند اســب و ســگ كار با وجود اينكه از گوشت و 
شير آنها استفاده نمي شود، جز جمعيت دامي كشور محسوب 
مي شــوند، بخش مذكور كمتر از يك ســال است كارگروهي 
تشــكيل داده تا اين ســگ هاي كار را هويت دار كند. وي جو 
منفي حاكم بر جامعه عليه ســگ هاي فانتزي را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: گاهي سگ كار نيز مشمول همين موضوع و 
مورد غضب واقع مي شــود در صورتي كه اين سگ ها كاربري 

اقتصادي دارند. 

 پرورش سگ هاي كار تخصصي است
اين مقام مسئول با اشــاره به اينكه در كشور، جمعيت هالل 

احمر و نيــروي انتظامي مراكز خاص پــرورش و تربيت اين 
ســگ ها را دارند، ادامه داد: اين حيوانات ســگ هايي بسيار 
ارزشــمند و گران قيمت هســتند و برخي افراد در كشور به 
شــكل تخصصي به پرورش آنهــا مي پردازنــد، ضمن اينكه 
سيستم هاي حفاظتي دام  داري ها بدون وجود سگ كار دچار 
مشكل مي شود. مالصالحي تصريح كرد: سگ كار با سگ هايي 
كه در خيابان مشاهده مي شود، تفاوت بسياري دارد، پرورش 

آنها كاري بســيار فني و تخصصي است و افراد خاصي قادرند 
اين كار را انجام دهند. 

  صدور شناسنامه، در صورت اثبات كاري بودن سگ
وي خاطرنشان كرد: در همين راستا، كارگروهي با همكاري 
دســت اندركاران اين بخــش و مراكزي كــه در اين زمينه 
فعال هســتند، از جمله نيروي انتظامــي، هالل احمر و چند 

مركز بخش خصوصي كه به صــورت تخصصي در اين زمينه 
فعاليت مي كنند، تشكيل شــده است تا اين طرح به سرانجام 
برســد. رئيس مركز اصالح نژاد دام و بهبــود توليدات دامي 
وزارت جهاد كشــاورزي با بيان اينكه مقدمــات اجراي اين 
طرح در كشــور فراهم شــده اســت، گفت: عمليات اجرايي 
اين طرح بــه زودي آغاز خواهد شــد، ضمن اينكــه تنها در 
صورتي براي اين ســگ ها شناســنامه صادر خواهد شد كه 

ثابت شود سگ كار هســتند. مالصالحي با اشــاره به اينكه 
سگ هاي ولگرد شامل طرح ياد شــده نمي شوند، از احتمال 
خطرناك بودن اين حيوانات براي بهداشــت عمومي سخن 
گفت و اضافه كرد: مســئوليت اين ســگ ها بــا ارگان هاي 
ديگري اســت كه بايد آنهــا را جمع آوري كننــد و در حال 
 حاضر نيــز ســازمان هاي مربوطــه وظايف خــود را در اين 

زمينه انجام مي دهند. 

اجراي طرح هويت دار كردن سگ   هاي كار در كشور

سگهايکارشناسنامهدارميشوند

معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي 
با بيان اينكه ميزان توليد شيرخام در 
كشور روند روبه افزايشی دارد، از ارائه 
بسته حمايتي توليد شيرخام و صنايع 
لبني به دولت خبر داد و گفت: ساالنه 
بيش از 8 ميليون تن شير توليد مي شود، هرچند تا رسيدن به 
ظرفيت كامل صنايع لبني فاصله زيادي داريم. حسن ركني با 
اشاره به اينكه ظرفيت صنايع لبني كشور تا 18 ميليون تن در 
سال مي رسد، افزود: اين صنايع بايد فناوري و تجهيزات خود 
را به روز كنند تا دامنه تنوع محصوالت لبني براي بازار داخلي 

و صادرات افزايش يابد. 

  تالش مي كنيم ســرانه مصرف لبنيات را افزايش 
دهيم

وي درباره روند صادرات شيرخشــك و محصــوالت لبني از 
540 هزار تن در ســال 9۲ به افزايش حدود 650 هزار تن در 
سال گذشــته، گفت: اين روند روبه رشد اســت، البته قيمت 
محصوالت لبني با توجه به تحوالت اقتصــادي اروپا كاهش 
يافتــه و توليدكنندگان بايد صادرات خــود را با رويكردهاي 
جديدي افزايــش دهند. وي تصريح كرد: در شــرايط جديد 
دولت مي تواند جايزه و مشوق هاي صادراتي براي تقويت قدرت 
رقابت پذيري محصوالت لبني در بازار منطقه اي در نظر بگيرد. 
ركني با بيان آنكه سرانه توليد شــير در كشور 106 كيلوگرم 
و سرانه مصرف 96 كيلوگرم است، افزود: تالش داريم سرانه 
مصرف شــير و فرآورده هاي لبني را افزايش دهيم كه ايجاد 
تنوع در محصوالت لبني مي تواند يكي از اين راهكارها باشد. 
معاون وزير جهادكشاورزي معتقد بود با وجودي كه براساس 
مصوبه ســال گذشــته قيمت خريد هر كيلوگرم شيرخام از 
دامداران 1440 تعيين شده بود كارخانه هاي لبني از اين نرخ 

استقبال نكردند. 

  حفظ منافع توليد كنندگان در بسته حمايتي
وي با اشاره به افزايش توليد شيرخام در سال 93 نسبت به سال 
9۲ و سال جاري و اينكه به زودي براي ساماندهي خريد شيرخام 
با اين قيمت طرحي در ستاد تنظيم بازار تهيه و به دولت ارائه 
مي شود، گفت: قصد داريم تمام زنجيره توليد تا مصرف داخلي و 
صادرات را يكپارچه ببينيم. وي افزود: در بسته حمايتي از توليد 
و صنايع شيرخام تصويب خواهد شــد و منافع توليدكنندگان 
شير و همچنين درخواســت هاي صنايع لبني مدنظر خواهد 
بود. وي اضافه كرد: توليدكنندگان محصوالت لبني براي خريد 
شيرخام 1440 توماني، موضوع افزايش قيمت محصوالت خود 
را مطرح مي كنند و دولت هم به نياز بخش مصرف كننده توجه 
دارد كه در اين بسته حمايتي به منافع تمام گروه ها اعم از توليد، 

فرآوري و مصرف كنندگان توجه خواهد شد. 

  دور ريختن شيرخام دروغ است
وي افزود: جزئيات اين موضوع پس از تصويب اطالع رساني خواهد شد 

و توليدكنندگان شيرخام و دامداران مشكلي از اين لحاظ نخواهند 
داشت. معاون وزير جهادكشاورزي با اشاره به اينكه هرگونه شايعه 

مبني بر دور ريختن شيرخام دروغ اســت، گفت: بخش دامپروري 
همانند ديگر صنايع و فعاليت ها با ورود توليدكنندگان جديد و خروج 

برخي از فعاالن مواجه است و خوشبختانه توليد شيرخام روند افزايشي 
دارد. وي همچنين از افزايش صادرات شيرخشك خبر داد و گفت: 

براي صادرات هم برنامه ريزي داريم و حمايت از بخش توليد مبتني 
بر حمايت دولت است. 

معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي خبرداد 

ارائهبستهحمايتيتوليدشيرخاموصنايعلبنيبهدولت
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اصناف

در بيشــتر واحدهاي صنعتي از پيچ 
و مهره ها براي ســوار كردن و اتصال 
قطعــات روي يكديگــر و نيز تنظيم 
دســتگاه هاي صنعتي يا برای انتقال 
حركت استفاده مي شــود. در كمتر 
دستگاهي از پيچ و مهره ها استفاده نمي شود و به همين دليل 
است كه اهميت آنها در صنعت بســيار زياد بوده و به جرات 
مي توان گفت اگر صنف پيچ و مهره نباشد، هيچ صنعتي شكل 

نمي گيرد. 
ماشــين هاي ابزار، انواع گيره ها، وســايل نقليه، ابزار و ادوات 
جنگي، كشــتي ها، هواپيماها، ســاختمان هاي فلزي، ميز و 
صندلي، ماشين هاي چاپ و ريســندگي و بافندگي، صنايع 
نفت و گاز و پتروشيمي، لوازم خانگي و... در فهرست صنايعي 
هســتند كه پيچ و مهره از ملزومات اوليه آنها براي فعاليت و 

ادامه كار است. 
رئيس اتحاديه پيچ و مهره فروشــان تهــران در اين باره و به 
مناسبت آغاز هفته صنعت و معدن با اشاره به اهميت و نقش 
اساســي اين صنف در ديگر صنايع در گفتگو با »كسب وكار« 
گفت: اين اتحاديه در ســال 85 تاسيس شــد. قبل از اين ما 
زيرنظر اتحاديه ابزار فروشان بوديم، در اين سال با توجه به ماده 
قانوني نظام صنفي مبني بر اينكه اگر اعضای تعداد هر صنف 
به 300  نفر برسد، مي توانند اتحاديه تشكيل دهند اين مهم 
تحقق يافت و در حال حاضر اين اتحاديه 650 عضو جوازدار و 
داراي پروانه فعاليت و 200 واحد در حال دريافت جواز دارد. 

نورالدين مهري افزود: اين 200 اتحاديه براي دريافت پروانه 
موظف به حل مشكالت ملكي خود هســتند و تا به امروز بر 
اساس گزارش هاي رســيده به اتحاديه مشكل 150 واحد در 

حال حل شدن است. 
رئيس اتحاديه پيچ و مهــره با توجه به اهميــت پيچ و مهره 
كه الزمه هر صنعتي اســت گفت: به طور مثال يك خودرو از 
120 نوع پيــچ و مهره و موتور خودرو از 70نــوع پيچ و مهره 
تشكيل شــده اســت همچنين نزديك به 7000 نوع پيچ و 
مهــره در قالب ها، اندازه ها و شــكل هاي مختلــف داريم كه 
از عروسك ســازي و عينك ســازي گرفته تا هواپيماسازی و 
خودروسازي و شركت هاي نفتي با انواع مختلف كاربرد دارند و 
اگر پيچ و مهره نباشد صنعتي هم شكل نمي گيرد اما متاسفانه 

جايگاه واقعي اين صنعت شناخته شده نيست. 

به گفته مهري، اين صنف در 3 مركز ميدان قزوين، شادآباد و 
حسن آباد متمركز اســت و به صورت رقابتي فعاليت مي كنند 
و حتي 10 درصد ســود بازرگاني تعيين شده را نيز مي توانند 

دريافت كنند. 
رئيس اتحاديه پيچ و مهره فروشان تهران با اشاره به اينكه اين 
واحدهاي صنفي در حقيقت به صورت بورس پيچ و مهره فعال 
هستند، افزود: در تمام دنيا براي هر 45 نفر يك واحد صنفي 
وجود دارد اما در ايران براي هر 13 نفر يك صنف داريم و اين 
كار باعث پايين آمدن درصد سود آنها مي شود و از طرف ديگر 

بحث ماليات هاي باال مطرح است. 
مهري درباره مشــكالت مالياتي اين صنف طي چندين سال 
اخير اظهار داشت: طي نشستي كه تمام اتحاديه ها با معاونت 
ماليات هاي مستقيم داشتند، عنوان شد كه روساي اتحاديه ها 
مي توانند مشكل مالياتي خود را اطالع دهند تا رسيدگي شود 
اما بعد از تماس هاي مكرري كه با مســئول ماليات مستقيم 
داشتم، وی هيچ گونه پاسخي به خواسته ما نداد ولي به لطف 
تفاهم اتاق اصناف و صحبت هاي تاثيرگذار آقاي فاضلي اميد 

به رفع مشكالت مالياتي اصناف وجود دارد. 
وي در ادامه اظهار داشــت: به دليل بــازار رقابتي اين صنف، 
قيمت ها بسيار پايين و واقعي است در حقيقت پيچ و مهره اي 
كه مي فروشيم از پالستيك هم ارزان تر است زيرا هر كيلو پيچ 
و مهره فوالدي در بازار 5800 تومــان و آهني 3800 تومان 
است در صورتي  كه پالســتيك كيلويي 8000 تومان است. 
رئيس اتحاديه پيچ و مهره همچنين افزود: متاســفم كه بايد 

بگويم 75 درصد از كاالهاي اين صنف وارداتي است. 
به گفته مهري، 90 درصد واردات اين محصوالت از كشور چين 
و 10 درصد از تايوان است. اين در حاليست كه در حدود 10 
سال پيش نزديك به 117كارخانه پيچ و مهره توليدي داشتيم 
كه به دليل عدم دسترسي به مواد اوليه و واردات سنگين از كره 
امكان رقابت در اين بازار نبود و اكنون اين 117 مراكز توليد به 

15 كارخانه توليدي تبديل شده است. 
وي گفت: راهكارهايي را براي توليد داخلي و رونق بازار كسب 
و كار در اين صنــف ارائه كرده ايم. بايد نظــارت دولتي روي 
توليدكنندگان باشد. چنانچه توليدكنندگان داخلي بتوانند 
بازار پيچ و مهره ايــران را تامين كنند، اعضــاي اين اتحاديه 

هيچ وقت از كشورهاي خارجي خريد نخواهند كرد. 
وي ادامــه داد: در جهــت بهبــود بــازار پيــچ و مهــره 

كشــور و براي جلوگيــري از تــورم و گراني از مســئوالن 
 ذيربــط تقاضــا داريم تا ايــن مشــكل را به نحــو مطلوبي 

موردتوجه قرار دهند. 
در اين ميان برخي از توليدكنندگان با خريد پيچ و مهره هاي 
چيني از بــازار يا وارد كــردن آن و تعويــض كارت هاي اين 
اجناس با كارتن هــاي كارخانه اقدام به فــروش آنها كرده و 

از نام توليد داخلي سوءاســتفاده مي كنند.  مهري همچنين 
افزود: برخي از اين كارخانه هاي توليدي هم شيطنت مي كنند 
و تمام توليدات خــود را به صورت انبوه و بــا قيمت باالتر به 
كارخانه هاي خودروســازي مي فروشــند به نحوي كه همين 
پيچ هايي كه با قيمت كيلويي 5800 مي فروشيم آنها كيلويي 
12000 تومان به خودروســازان مي فروشــند كــه به دليل 

 حمايت دولت كارخانه هاي خودروسازي نيز مجبورند از آنها 
خريد كنند. 

به گفته اتحاديه پيچ و مهره فروشان تهران، توليدكنندگان به 
بازار ايران جنس نمي دهند و 70هزار تن در ســال 89 پيچ و 
مهره در كشور مصرف شده كه از اين مقدار تنها 20 هزار تن 

سهم بازار داخلي بوده است. 

 انتقاد  از عدم نظارت  دولت بر بازار توليد پيچ و مهره

قيمت پيچ و مهره از پالستيك هم ارزان تر است

سوق دادن نيروي كار كشور به سمت توليد 
داخلي و الزام ادارات، سازمان هاي دولتي و 
خانواده هاي ايراني براي مصرف محصوالت 

توليد داخل درحال حاضر ضرورت دارد. 
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان شوفاژ، 
تهويه مطبوع و لوازم جانبي در اين باره و در گفتگو با »كسب و كار« 
گفت: اكنون هدف توليدكنندگان ايراني بايد صادرات باشــد كه از 

ملزومات آن توليد كيفي است. 
محمدباقر معتمد اظهار كرد: توليد محصــوالت با كيفيت نياز امروز 
جامعه ايراني است و توليد كنندگان بايد اين امر را محور فعاليت هاي 

توليدي خود قراردهند. 
وي رونق كشور را در گرو توليد ملي دانسته و بيان كرد: كيفيت بايد 
در محصوالت ايراني حرف اول باشــد تا بتــوان به صادرات محصول 

كمك كند. 
معتمد افزايش سطح اشتغال در كشور را منوط به رونق توليد داخلي 
دانست و تاكيد كرد: آرزوي ما تحقق ايراني متحد و پيشرفته است كه 

اين نيز با رونق توليد ملي محقق خواهد شد. 
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان شوفاژ، تهويه مطبوع و لوازم جانبي 
با بيان اين مطلب كه مردم ايران سزاوار آن هستند كه از محصوالت با 
كيفيت داخلي بهره مند شوند، تصريح كرد: توليد كنندگان توجه داشته 
باشند كه قول و وعده اي كه به مصرف كننده مي دهند اعتماد آنان به 

محصوالت داخلي را افزايش دهد. 

توان پایين شركت هاي ایراني درمقایسه با رقباي خارجي
محمدباقر معتمد با بيان اينكه در زمينه  اسپيلت و كولرگازي نتوانستيم 
در ايران توليداتي داشته باشيم، گفت: يكي از داليل اين موضوع توان 
پايين شركت هاي ايراني در مقايسه با رقباي خارجي خود در اين حوزه 
است چون قيمت توليدات خارجي در مقايسه با ساخت داخلي بسيار 
كمتر است و طبيعي است كه خريداران نيز به سمت توليدات خارجي 

تمايل مي يابند. 
معتمد در ادامه وضعيت كنوني بازار را خــوب ارزيابي كرد و و درباره 
قيمت هاي انواع كولرگازي كه اين روزها بيشــترين خريدار را دارد، 
گفت: كولرهاي گازي در تابستان امسال با اندكي افزايش قيمت روبه رو 
شد و اين افزايش به دليل مسائلي چون افزايش قيمت انرژي، دستمزد 
كارگران، حمل ونقل و ديگر هزينه هاي جاري در اين بخش بود.  وي 
همچنين اظهار داشــت: پيش از هرگونه افزايش قيمت بدون شك 
مكاتباتي در اين زمينه با اتاق اصناف داشتيم و ميزان درصد افزايش 

قيمت را كه 4 تا 5 درصد بود به اتاق گزارش كرديم. 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهويه مطبوع بـا اشـاره بـه 
كاهش استفاده از كولر آبي در كشور نيز گفت: در تهران تا 4 يا 5 سال 
ديگر، كولر آبي قابل استفاده نخواهد بود. چراكه با تـوجـه بـه شرايط 
آب و هوايي ايران و به ويژه تهران و از سوي ديگر بـروز پـديـده بحران 
آب، استفاده از كولرهاي آبي به هيچ وجه به صرفه نيست.  البته كولرهاي 
گازي و اسپيلت ها هم مشكالتي مثل مصرف زياد برق را به همراه دارند. 

ضرورت آموزش دماي آسایش به مصرف كنندگان
به گفته وي بايد به مردم آموخت كه دماي آســايش در تابستان 25 
درجه و در زمستان 20 درجه اســت كه اگر اين نكته رعايت شود به 

اقتصاد و به سالمتي مردم، آسيبي وارد نمي شود.  بايد توليد كنندگان 
داخلي تالش كنند تا كولرهاي گازي با مصرف كمتر بـرق را به بازار 
ارائه كنند. آنچه از بازار كولر انتظار مي رود استفاده هرچـه بيشتر مردم 
از كولرهاي گازي در آينده اي نه چندان دور اســت. چراكه اگر كشور 
با مشكل كم آبي مواجه شود، اين كولرها خواه ناخواه كـنـار گذاشته 
مي شوند اما با روي كار آمدن هرچه بيشتر كولرهاي گازي، مصرف برق 

نيز به ميزان چشمگيري بيش از حد مجاز خـواهـد شـد. 
معتمد در ادامه درباره معضل قاچاق و تاثير آن بر بازار اين صنف اظهار 

داشت: در صنف ما تقريبا مقوله قاچاق بي معناست. همين طور در بازار 
كولر كه امروز مشتريان زيادي دارد ما امسال كاهش ميزان قاچاق اين 

كاال در بازار را داريم. 
مردم براي خريد چنين كاالهايي كه قيمت به نسبـت بـااليـي دارنـد 

خواهان برگ ضمانتنامه و خدمات پس ازفروش هستند. 
به گفته وي، بـه هـمـيـــن دليل واحدهاي صنفي در صورت ارائه 
كاالهاي قاچاق، بـا اسـتـقـبـــال خريداران مواجه نمي شوند و در 
نتيجه كاال روي دست فروشنده بـاقـي مي ماند. او دليل ديگر كاهش 

قاچاق را در كاهش هزينه هاي واردات اين كاال و همچنين رقابتي تر 
شدن بازار مي داند. 

وي با اشاره به كاهش انگيزه قاچاق در كشور بيان مي كند: بـه دلـيـل 
اينكه نبود خدمات پس ازفروش و ضمانت ها براي مشتريـان مشـكـل 

ايجاد مي كند، انگيزه افراد براي خريد اين كاالها نيز كمتر شده است. 
از سوي ديگر، با رقابتي شدن بازار، قاچاق كاال توجيه اقتصادي نـدارد 
و واردكننده ها محصول را با قيمت مناسب و از مبادي قانونـي بـه بـازار 

عرضه مي كنند. 

هشدار به واحدهاي صنفي غيرمجاز
رئيــس اتحاديه فروشــندگان لــوازم شــوفاژ و تهويــه مطبوع به 
تعــداد واحدهاي صنفــي مجــاز در اتحاديه اشــاره كــرده و آنها 
را حــدود 700 واحد عنوان مي كنــد. درباره واحدهــاي غيرمجاز 
 هم بايد گفت آنها را شناســايي كرده و هشــدار داده ايم. واحدهاي 
واجــد شــرايط، براي ثبــت خواهنــد آمــد و همچنــان درحال 
 بررســي بــراي يافتــن واحدهــاي غيرمجــاز هســتيم تــا آنها

 را ساماندهي كنيم. 

 رئيس سابق اتحاديه صنف فروشندگان شوفاژ، تهويه مطبوع و لوازم جانبي با اشاره به قيمت باالی کاالها:

مردم کولر قاچاق نمی خرند
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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

۱- تکلیف خود را روشن کنید
استيو برگل می گويد: بيشتر آدم ها بعد از شكست از 
جنبه طنز به آن نگاه می كنند. آنها می دانند كه چه 
زمانی با اتفاقات به طور جدی برخورد كنند. هنگام 
برخورد با موانع، اغلب ما از شكست می ترسيم كه 
همين باعث بدتر شدن وضعيت می شود؛ زيرا چيزی 
وجود دارد كه مانع از بهترين عملكرد ما می  گردد؛ 

پس نمی توانيم بگوييم كه شكست خورديم.
»من می ميرم اگر تو المپيک برنده نشوم.« اين مردن 
به خاطر دادگاهی است كه قرار است تشكيل شود؟ 
يا از روی خجالت و شرمندگی است؟ اين جا منظور 
از مردن، مردن واقعی نيست، بلكه فشاری است كه 
در اثر استرس ايجاد می شود. ما احساس می كنيم با 
اين حس به دنيا آمده ايم، ولی اگر طرز فكر خود را 
تغيير دهيم و موضوع را برای خودمان روشن كنيم، 
می بينيم اين طور نيست. اين حس فقط در لحظه 
شكست ايجاد می شود و با گذشت زمان تبديل به 

يک داستان سرگرم كننده می گردد.

2- عمل کنید
شكست انسی است برای دوباره شروع كردن و تغيير 

دادن شرايط؛ پس چرا نشسته ايد؟
انسان ها شكست نمی خورند بلكه تنها تالش كردن 

شان را متوقف می سازند.

3- به یک گروه ملحق شوید
»ميسری« شركتش را بسيار دوســت دارد. فقط 
نگاهی كوتاه به تعداد افراد رو به رشد سايتش اين 
را نشــان می دهد. حداقل حــدود  15ميليون نفر 
عضو گروه فيسبوک هستند. وقتی مونتزيال سيلون 
هنری، موســس گروه فيســبوک، برای اولين بار 
شركتش را افتتاح كرد، گروهش را گروه بازگشت 
به زندگی ناميد. بعد از ايجاد مشكل در قسمت نرم 
افزاری، در كار شــركت اختالل به وجود آمد و تازه 
دردها و سرزنش ها شروع شد. هنری می گويد: دنبال 
كسی می گشتيم كه او را سرزنش كنيم. اشتباه از 
طرف چه كسی می توانست باشد؟ كاركنان حس 
می كردند خانه شان را از دست داده اند. سپس اتفاق 
جديدی افتاد. آنها خواستند خود را از اين مخمصه 
نجات دهنــد، بنابراين تصميم گرفتنــد روی اين 

موضوع تمركز كنند و شــروع كردند به كم كردن 
خرج های اضافی شركت و طرح يک استراتژی برای 
شرايط سخت، كه بهتر است اين طرح را »شكست 

خوش بينانه« بناميم.

4- احساس گناه کنید ولی خجالت نکشید
ريچارد رابينز، روانشــناس دانشــگاه كاليفرنيا در 
دويس می گويد: فرق بين گناه و خجالت، دليل اصلی 
شكست است. گناه می گويد اين چيزی است كه من 
انجام داده ام. ولی حس خجالت می گويد شكست 
اتفاق افتاد، چون من اين طوری هستم. در اين صورت 
شما انتظار شكســت را داريد و تالشی برای رد آن 
نمی كنيد. اما چرخه يادگيری نيز شكسته می شود و 
كمكی به شما نمی كند. به جای اين تفكر كه شكست 
به خاطر من است، فكر كنيم من آدم خوبی هستم كه 
كار اشتباهی انجام داده ام و از آن می توانم ياد بگيرم. 
اگر فرضيه شــما در مورد شكست اين باشد كه آن 
اشتباه من بود، اين امكان وجود دارد كه آن شكست 
را بررسی كنيد و ببينيد چه چيزهايی از طرف شما 

درست نبود كه اين اتفاق منفی افتاد. از طرف ديگر، 
اگر فكر كنيد كه هرگز ربطی به من نداشت، باز شما 
را آشفته می كند؛ زيرا بايد بدانيد كه خودتان چكار 

می توانيد بكنيد و چه می آموزيد.

5- نپرســید که دنیا چکار می تواند برایتان 
انجام دهد

اين شما هستيد كه آزاديد هر كاری كه دوست داريد 
برای معنادار كــردن زندگی تان بكنيد. اگر مجبور 
نيستيد كه پول در آوريد، پس فكر كنيد كه چطور 

می توانيد به ديگران سرويس بدهيد؟
مدير فروش شركت راديويی ارگان، به طرز ناباورانه ای 
از شركت اخراج شد، ولی با جستجو برای كار جديد 
به اين نتيجه رسيد كه اخراجش يک هديه بود. او 
هميشه در اين فكر بود كه چطور می تواند سرويس 
خوبی بدهد، تا اينكه كار خوب و جديدی پيدا كرد. 
او چند ماه بعد به عنوان داوطلب در يک پرورشگاه به 
نام مركز بين المللی رويا مشغول كار شد. سفر كردن، 
ساده زيستن و انجام كارهای خوب و خالصانه برای 
كسانی كه به او نياز داشتند، باعث شد كه بهترين ها 

برايش اتفاق بيفتد.

5 روش برای رویارویی بهتر با شکست

روابط عمومي
نگاه

10 نكته كاربردی در مورد چك
ج - پس  از اخذ دستور مقام  قضايی ، به  حوزه  
انتظامی  مربوطــه  مراجعه  كرده  و برحســب  
رويه  معمول ، با كسب  دســتور فرمانده  حوزه  
انتظامی  يا جانشين  وی اخطاريه  3 روزه  كه  به  
اخطار حسن  نيت  معروف  است  در معيت  مامور 

نيروی انتظامی  به  متهم  ابالغ  می شود.
 درصورتــی  كه  متهــم )صــادر كننده چک 
بي محل(  در ظرف  3 روز پس  از ابالغ  اخطاريه  
مذكور در بند 3، رضايت  شاكی  را جلب  كرده  
اســت  يا ترتيب  پرداخت  وجه  چک  را بدهد با 
اعالم  رضايت  شاكی  يا ارائه  الشه  چک  توسط 
وی  پرونده  مختومه  می شــود، واال درصورت  
عدم حضور در موعد مقرر، با دستور مقام  قضايی  
نسبت  به  جلب  متهم  اقدام  و پرونده  با گزارش  
نيروی  انتظامی  و به  همــراه  طرفين  به  حوزه  
قضايی  مربوطه ارســال  و پس  از تعيين  شعبه  
رسيدگی  كننده توسط رياست  حوزه  قضايی  و 
يامعاونين  آنها، پرونده  در جريان  رسيدگی  قرار 
می گيرد. )اين  اقدامات  نيز درصورتی كه  متهم  
متواری  باشد انجام  می گيرد( در ضمن  می توان  
درصورتی  كه  متهم  متواری  بــوده    و احتمال 
خروج وی  از كشور برود، از دادگاه  درخواست  

ممنوع  الخروج  كردن  وی را  از كشور كرد.
7. اگر بعد از صدور حكم قطعی، شاكی گذشت 
كند يا محكوم به ترتيب باال موجبات پرداخت 
وجه چک را فراهم كنــد اجرای حكم متوقف 

می شود.
8. برخــی گمان می كنند بــرای وصول وجه 
چک از طريق دادگاه، فقط بايد شكايت كيفری 
كنند. در حالی كه حتی اگر اين شــكايت به 
نتيجه برســد، دادگاه تنها حكــم به مجازات 
حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار 
نظر نمی كند. هم دربــاره چک های كيفری و 
هم چک های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی 
حكم به پرداخت مبلغ چــک در وجه دارنده 
چک را صادر خواهد كــرد كه دارنده به عنوان 
خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تكميل 
و با پرداخت هزينه دادرســی از طريق ابطال 
تمبر و ساير تشــريفات قانونی، آن را تحويل 

دفتر دادگاه كند.
ادامه دارد...

حقوق کسب و کار آموزش

گوش دادن منتقدانه بر ادراک شنونده كه چگونه پيام 
را درک و آن را ارزيابي مي كند، متمركز است. 

يک شــنونده منتقد، نكات مثبت و منفي يک پيام 
را ارزيابي مي كند و بعد تصميــم مي گيرد كه آنها را 
بپذيرد يا رد كند.  شناخت راه هاي تشويق همچنين 
آشنايي با فرايند منطق و استدالل، شنونده منتقد را 
قادر مي سازد درباره ويژگي هاي مثبت پيام هايي كه 
دريافت مي كند، قضاوت كند. در زمان قضاوت بايد به 

موارد زير توجه كرد: 
شخصيت گوينده: اعتبار گوينده از شان، موقعيتي كه 
دارد )نظير يک ورزشكار مشهور بودن( از تخصص، 
قابل اعتماد بودن و خوش اخالقي نشــات مي گيرد. 
شنونده منتقد بايد بداند كه اين اعتبار تا چه حد بر 

شيوه درک و تجزيه وتحليل پيام تاثير مي گذارد. 
داده ها و بحث هاي گوينده: آيا گوينده پيام به بحثي 
منطقي مي پردازد كه مبناي آن داده هاي صحيح و 

روشن است؟
جاذبه هاي انگيزشي گوينده: گوينده چگونه شنونده 
را مجذوب پيام خود مي كند؟ از چه جاذبه هايي براي 
جلب توجه شنونده استفاده مي كند تا او را به پاسخ 

دادن وادار كند؟
تصورات گوينده: آيا گوينده، صحت و حقيقت چيزي 
را قبل از اثبات آن مي پذيرد؟ مثال صرف اينكه كسي 
بگويد »كامال معلوم است كه...«، دليل بر صحت يک 

گمان و تصور نيست. 
آنچه گفته نشده است: در بعضي موارد، گوينده پيام 

به جاي اينكه صريحا عقيده خود را بگويد به صورت 
تلويحي آن را بيان مي كند، بنابراين شنونده مجبور 
است معاني پنهاني را كشف كند تا بتواند پيام را براي 
خود روشن كند. »حتما مي دانيد منظورم چيست؟« 
جمله اي است كه شنونده بايد نسبت به آن هوشيار 

باشد. شما واقعا درباره آنچه گفته شده چه مي دانيد ؟ 
شــنونده منتقد بايد از ايــن عوامل آگاه باشــد و 
ويژگي هاي مثبت يک پيام را ارزيابي كند و در برابر 

پيام هاي تبليغاتي، ديدي منتقدانه داشته باشد. 

گوش دادن منتقدانه

هماهنگ شدن با محيط يا هماهنگ كردن محيط؟
اگر قورباغه اي را به همراه مقداري از آبي كــه در آن زندگي مي كند در ظرفي 
بريزيد و آب را به آرامي و به تدريج گرم كنيد خواهيد ديد كه قورباغه به گرم شدن 
تدريجی آب عكس العملي نشان نمي دهد تا آنكه آب جوش مي آيد و قورباغه 
مي ميرد. دليل اين رفتار اين است كه قورباغه يک حيوان خونسرد است و دماي 
بدن خود را با تغييرات تدريجي دماي محيط تطبيق مي دهد. اگر قورباغه ديگري 
را بگيريد و در ظرف آبي كه اختالف دماي قابل مالحظه اي با دماي بدن قورباغه 
دارد، بيندازيد خواهيد ديد كه به سرعت به بيرون مي جهد چرا كه نمي تواند اين 
تغيير دما را تحمل كند. مديراني كه به محيط و تغييرات آن توجه ندارند مانند 
قورباغه عمل خواهند كرد. اين مديران روند و تغييرات تدريجي را شناســايي 
نمي كنند و بنابراين در زمان الزم استراتژي مناسب را اتخاذ نمي كنند زيرا خود 
را براي آن شرايط تغيير كرده، آماده نكرده اند.از طرف ديگر اين مديران ظرفيت 
تحمل خيلي از تغييرات محيطي ناگهاني را ندارند و بنابراين به آن تغييرات به 
درستي عكس العمل نشان نمي دهند.به بيان ديگر اين مديران استراتژيک عمل 

نمي كنند و از فرصت ها و تهديدها به درستي بهره نمي برند.

داستانک

كشف نيازهاي مشتري، نخستين گام در فروش
شرايط خوب پيش مي رود. مي دانيم در كجا 
قرار داريم و اينكه سرمربي از ما مي خواهد 
چطور بازي كنيم. ما در مســير خوبي قرار 
داريم و از اين مساله راضي هستيم. درباره 
اينكه چه احساسي به »پيگريني« دارم، به 
نظر مي رسد كه او درباره آن چه مي خواهد 
كامال مصمم است و اين، كار را براي بازيكنان 
راحت تر مي كند. )جو هارت درباره مانوئل پيگريني، سرمربي منچستر سيتي( 
مديران معموال برنامه ريزي براي كسب و كار را از دفتر خودشان  آغاز مي كنند. 
اين كار في نفسه چندان هم بد نيست و اتفاقا مي تواند گام موثري براي توسعه 
شايستگي هاي كسب و كار براي رقابت پذيري در بازار و در برابر رقبا باشد اما 
مشكل از جايي شروع مي شود كه اين برنامه ها در همان اتاق مديريت باقي 

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

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

فعلي كسب و كار و البته از مقصد نهايي خبر دارند؟
3- چطور مي خواهيم به  جايي كه مي خواهيم برسيم؟ امروزه مشخص شده 
براي موفقيت، اجراي درست برنامه ها اهميتي كمتر از برنامه ريزي درست ندارد. 
بهترين استراتژي دنيا هم در نهايت بايد براي اجرا شدن به دست كاركنانمان 

سپرده شود. اما آيا آنها مي دانند چه كار مي كنند و چرا؟
4- از همه مهم تر: آيا واقعا مي دانيد و مي خواهيد كه به آنجا برسيد؟ رويابيني 
يک چيز است و تالش براي رسيدن به رويا چيز ديگر. تالش كردن نياز به انگيزه 

دروني دارد. آيا به انگيزش كاركنان تان فكر مي كنيد؟
آيا پاسخ اين سواالت را خودتان به صورت دقيق مي دانيد و آيا اين پاسخ ها را 
به  صورت شفاف به ديگران منتقل كرده ايد؟ مساله اين است! اين چيزي است 

كه ما در تفكر استراتژيک به دنبال آن هستيم.

مديريت انرژي به  جاي زمان
همه دنبال اين هستيم كه بهترين بهره را از 
زمان ببريم و دنبال تكنيک ها و روش هايي 
مي گرديم كه زمان و كارها را به خوبي مديريت 
كنيم. حداقل كاري هم كه مي توانيم انجام 
دهيم اين است كارهايي كه بايد انجام شوند 
را بنويسيم، اولويت بندي كنيم و انجام دهيم. 
در بهترين حالت در پايان روز حجم زيادي كار 
انجام داده ايم و در حالي كه حتي توان سرپا ايستادن نداريم به خانه برمي گرديم. 
با توجه به اينكه نوع كار در حال حاضر تغيير كرده و نيازها در زمينه هاي مختلف 
افزايش پيدا كرده و رو به افزايش هم است، رشد حجم كاري اتفاق عجيبي نيست 
اما هرچقدر بيشتر درگير كار مي شويم، بيشتر خسته مي شويم و بيشتر خودمان 
و خانواده مان را فراموش مي كنيم و بيشتر نگران زمان مي شويم. چراكه زمان منبع 
محدودي است و هرچقدر بيشتر خسته مي شويم و انرژي صرف مي كنيم، كارايي 
كمتري خواهيم داشت اما كماكان اصرار مي كنيم كه كار را ادامه دهيم و حس 

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

در زمان خستگي مي توانيم دوباره انرژي خودمان را برگردانيم. 
انرژي هر كس از 4منبع جسم، ذهن، احساسات و روح )روان( تامين مي شود. با 
تمرين ها و كارهاي مشخصي مي توان سطح انرژي را باال برد و آن را بازيابي كرد. 
كارهاي به ظاهر ساده اما در باطن مشكلي مثل زود خوابيدن، تغذيه سالم، ورزش 
و انجام فعاليت هاي معنوي مي تواند اين سطح انرژي را افزايش دهد. در اين شرايط 
مي توان زمان طوالني را كار كرد اما دچار خستگي مفرط نشد.  يادتان باشد توجه 
به سالمت جسمي قبل از اينكه وظيفه سازمان در قبال كاركنانش باشد، وظيفه 

خود شما در قبال خودتان است. 

آگاهي

مهارت

واژه روابط عمومي، نخستين بار در شركت راه آهن 
اياالت متحده آمريكا در سال 1894 استفاده شد. 
بعدها همزمان با رسوايي فســاد ماموران مقامات 
دولتي آمريكا در سال 1906 »اي وي لي« كارمند 
شــركت راه آهن و خبرنگار اقتصادي، خطاب به 
مردم و روزنامه ها بيانيه اي صادر كرد كه بخشــي 

از آن به اين شرح اســت: »دفتر مطبوعات ما يک 
دفتر سري نيست. همه كارهاي ما آشكار و علني 
صورت مي گيرد هدف ما اين است كه اخبار موثق 
و معتبر در اختيار مــردم بگذاريم. كار ما تبليغات 
تجاري نيست و اگر شما تشخيص داديد كه بعضي 
از كارهاي ما جنبه تبليغات تجاري دارد از به كار 

بردن آن در روزنامه خودداري كنيد.  هر مطلبي كه 
براي شما مي فرستيم از روي كمال دقت و صحت 
تنظيم مي شود و هر گاه طالب جزئيات و تفصيالت 
بيشتر باشــيد، خواسته شــما را برآورده خواهيم 
كرد.  هر ســردبيري كه بخواهد در نوشته هاي ما 
تحقيق كند ما با گشاده رويي به او كمک خواهيم 

كرد.  خالصه كار ما اين است كه اطالعات صحيح 
و دقيقي درباره موسســه خودمان كه براي مردم 
و مطبوعات داراي ارزش هســتند، در اختيار آنها 
بگذاريم و همچنين طرز فكر مردم را براي موسسه 
 خود روشــن كنيم. « اين بيانيه اولين سنگ بناي 

روابط عمومي نوين بود.


