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اخبار

افزایش  ۱۵درصدی قیمت دارو

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه ارز مورد نیاز برای تامین
دارو در نظر گرفته شده و نگرانی در این زمینه نداریم ،گفت:
افزایش قیمت دارو به غیر از افزایش سنواتی بین  ۱۰تا ۱۵
درصد نخواهیم داشت که البته با حمایت بیمهای فشاری بر
دوش مردم نخواهیم داشت.
سعید نمکی در نشست نوروزی با خبرنگاران در ارتباط
با وضعیت دارویی در سال آینده اظهارداشت :ارز مورد نیاز
برای تامین دارو در نظر گرفته شده و نگرانی در این زمینه
نداریم.
وی افزود :برای سال آینده همچنین برای داروی
بیماران خاص و صعب العالج مشکلی نداریم و در مورد
قیمت دارو ارز دارویی بر مبنای  ۴۲۰۰تومان باید محاسبه
شود و دولت و بانک مرکزی پذیرفته اند.
وزیر بهداشت ادامه داد :افزایش قیمت دارو به غیر
از افزایش سنواتی بین  ۱۰تا  ۱۵درصد نخواهیم داشت
که البته با حمایت بیمهای فشاری بر دوش مردم نخواهیم
داشت
نمکی در پاسخ به سوال دیگر در ارتباط با سهام
پاالیشگاه گفت :این پرونده قبل از ورود من مفتوح بود و
در سازمان برنامه و بودجه نیز از ارکان بودهایم که مجدد
با ورود من به وزارت بهداشت مجدد آن را وارد مرحله
رسیدگی کردیم .وی افزود :تیمی جدید در حال بررسی
این پرونده است که نتیجه قطعی که حاصل شود آن را
اعالم میکنیم و پا با پای قانون رسیدگی صورت می گیرد.
وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه ما جزو
افسردهترین جوامع جهان هستیم ،گفت :برنامههای فرحزا
در کشور ما کمتر از ماتم زا است و باید به نشاط مردم توجه
کنیم که این موضوع مورد توجه مقام معظم رهبری قرار
دارد .وی بیان داشت :شیوه نابخردانهای در بدنه مدیریت
کشور وجود دارد و مدیر زمانی که بر روی صندلی مدیریت
نشست از ویرانههای ایجاد شده توسط مدیر قبلی سخن
میگوید که مبنای من هیچ وقت اینچنین نیست و از
قدمهای برداشته شده قبلی تشکر میکنم.
نمکی از توسعه بخش سوختگی و روانپزشکی در
کشور خبر داد و بیان داست :هیچ جای دنیا ایزوله کردن
بیمار اختالل روان را جایز نمیدانند و ما نیز بر همین اصل
توجه داریم.

گردش مالی چند میلیاردی
در بازار چهارشنبهسوری!

تا شب چهارشنبهسوری سال  ۹۷و استقبال از بهار
 ۹۸تنها چند روز باقی مانده است .بازار خرید و فروش
ابزار آتشبازی پایان سال نیز روزهای آخر اسفند را
بهخوبی داغ کرده است .اما ترقهبازی آخرین چهارشنبه
سال ایرانیان ،آنقدرها هم که بهنظر میرسد کمخرج
و ساده برگزار نمیشود .یک برآورد ساده از خریدهای
آتشبازی این شب ،نشان از گردش مالی میلیاردی در
بازار داغ آتش و دود دارد.
چهارشنبه آخر سال در تقویم ایرانیان بهعنوان
یک جشن ملی قلمداد میشود .از دیرباز این رسم
کهن با خواندن اشعار ویژه این شب و پریدن از روی
آتش برگزار میشد تا در کنار آن ،همه افراد جامعه
در سایه این پیوستگی فرهنگی در کنار هم شبهای
پایانی سال شمسی را جشن بگیرند .این جشن زیبا که
تا همین چندسال قبل ،با صدای خنده و شادی کودک
و بزرگسال همراه بود ،چند سالی است روی شادی را
به خود ندیده است .روند تبدیل این جشن ملی به یک
میدان جنگ تمامعیار خانوادهها را به پناهگاهها فرستاده
و اکنون تنها صدای بمب و نارنجک است که از کوچهها
و خیابانها به گوش میرسد .همچنین در پی افزایش
جمعیت و رشد آپارتماننشینی ،خانوادهها فضای
مستقل خود را از دست دادهاند و اکنون بدون برپایی
این مراسم ملی ،شب خود را پای تلویزیون میگذرانند.
اگرچه از دیدگاه جامعهشناسی و فرهنگشناسی ،آداب
و رسوم ملی به قهقرا میرود اما این تغییر هویتی یک
جشن ملی ،گردش مالی عجیبی را ایجاد کرده است.
اکنون با یک گردش کوتاه در خیابانها میتوان هرگونه
ابزار چهارشنبهسوری را اعم از قاچاق یا تولید داخل،
استاندارد یا غیراستاندارد را از دستفروشها و حتی
مغازهداران به قیمتهای متفاوتی خریداری کرد.
بهکارگیری فناوریهای جدید میتواند انجام امور
زندگی را آسانتر کند .از جمله این امور خرید کردن است.
اکنون برای خرید انواع و اقسام کاالهای مورد نیاز ،میتوان
با یک جستوجوی ساده در اینترنت به دهها سایت فروش
کاال دست یافت که حتی قدرت مقایسه را نیز در اختیار
شما قرار میدهند .از خودرو ،پوشاک و کیف و کفش
گرفته تا انواع مواد غذایی و آجیل و خشکبار شب عید.
شما حتی میتوانید سفره هفتسین و سبزه و سنبل را
نیز از طریق اینترنت خریداری کرده و درب منزل تحویل
بگیرید! این گسترش استفاده از فناوری ،حاال به فروش ابزار
چهارشنبهسوری هم رسیده است و در خوشبینانهترین
حالت ،میتوانید این ابزار را از سایت فروشگاههای مجاز با
توضیح کامل طریقه مصرف کاال ،تهیه کنید .یک گردش در
خیابانهای تهران و خیابان مولوی بهعنوان مرکزیت فروش
ابزار آخرین چهارشنبه سال و در کنار آن یک جستوجوی
ساده در برخی سایتهای فروش این کاالها ،بهطور متوسط
25هزار تومان هزینه برای یک خانوار دارد؛ بدین صورت که
اگر یک خانوار ایرانی تنها پنج قلم کاالی ساده و از هر کدام
هم یک عدد خریداری کند ،با حساب قیمت هر موشک
پنجهزار تومان ،فلشر سههزار تومان ،مشعل چهارهزار
تومان ،آبشار معمولی سههزار تومان و پرطرفدارترین کاالی
این شب یعنی یک بسته سیگارت 10هزار تومان ،هزینهای
معادل 25هزار تومان را پرداخت خواهد کرد .از سوی دیگر،
بر اساس اعالم مرکز آمار ،جامعه ایران از حدود 24میلیون
خانوار تشکیل شده است .اگر تعداد خانوارهای درگیر در
این جشن استحالهشده را تنها نیمیاز خانوارهای ایرانی
در نظر بگیریم ،بر این اساس 12میلیون خانوار ،چنین
خریدی خواهند داشت که با یک حساب و کتاب ساده
به رقم 300میلیارد تومان خواهیم رسید .باید توجه داشت
که این مبلغ تنها در خرید و فروش لوازم استاندارد صورت
میگیرد و ابزار دستساز را شامل نمیشود .حال میتوان
این رقم را با صفر تومان هزینه جشن چهارشنبهسوری که
در سالهای گذشته برگزار میشد مقایسه کرد؛ جشنی که
تنها هزینهاش چند تکه چوب خشک و یک کبریت بود!

قیمت شیرینی شب عید افزایش نمییابد

رئیس اتحادیه شیرینی فروشان و
قنادان با تاکید بر اینکه هیچگونه افزایش
قیمتی برای عرضه شیرینی در شب عید
اعمال نشده است ،گفت :شیرینیهای پر
فروش در شب عید براساس قیمت مصوب
عرضه میشود.
علی بهرهمند گفت :قنادان و
شیرینیپزان برای تامین شکر و روغن با
مشکالتی مواجه هستند و به دلیل گرانی و
همچنین کمبود مواد اولیه مورد نیاز خود
را به سختی تامین میکنند.
رئیس اتحادیه شیرینیفروشان و
قنادان افزود :کارخانجات و شرکتهای
تولید روغن ،این محصول را به صورت
مستقیم در اختیار قنادان قرار نمیدهند
و قنادان و شیرینیپزان به ناچار باید این
کاال را از بازار و یا از طریق دالالن خریداری
کنند.
رئیس اتحادیه شیرینیفروشان و
قنادان اظهار داشت :البته دولت برای
تامین بخشی از نیاز این صنف تمهیداتی
اندیشده است به طوری که شکر تنظیم

بازاری به قیمت هر کیلو گرم  ۳هزار تومان
به این واحدهای صنفی تعلق میگیرد.
وی با بیان اینکه  ۱۵۰۰تن شکر
تنظیم بازاری برای قنادان تهرانی تخصیص
یافته است ،گفت :این مقدار شکر از طریق
شرکت تعاونی صنف قنادان توزیع و به هر
واحد قنادی دارای جواز کسب  ۲تن تعلق
میگیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد؛

آغاز توزیع میوه تنظیم بازار شب عید در  ۳۰۰۰مرکز

شیرزاد گفت :میوه های تنظیم بازار در  ۳۰۰۰مرکز عمده ،در تمامی کالنشهرها
و دور افتادهترین مناطق شهری ،با قیمت مصوب کمیتههای تنظیم بازار استانهای
مختلف آغاز شده است.
آغاز توزیع میوه تنظیم بازار شب عید در  ۳۰۰۰مرکزبه گزارش گروه اقتصادی
باشگاه خبرنگاران جوان ،به نقل از روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی،
حسین شیرزاد مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار کرد :براساس ابالغیه
وزیر جهاد کشاورزی و پس از سه ماه تالش بی وقفه توسط حدود  ۲۲۰۰نفر از
کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان مباشر اصلی در تأمین و
ذخیرهسازی میوه تنظیم بازار شب عید ،از امروز شنبه عرضه بالغ بر  ۳۰هزار تن سیب
درختی و  ۴۰هزار تن پرتقال شمال (تامسون) و جنوب (والنسیا) با قیمت ،کیفیت و
کمیت مناسب و با هدایت و رهبری شبکه بزرگ تعاون روستایی کشور در نزدیک به
 ۳۰۰۰مرکز عمده ،در تمامی کالنشهرها و دور افتادهترین مناطق شهری ،با قیمت
مصوب کمیتههای تنظیم بازار استانهای مختلف آغاز شده است.

سال نو نزدیک است ،اهل خانه دست
به تمیز کردن نقاطی از خانه میزنند که
در طول سال استفاده نمیشود ،خانهها
بوی پودر شستشو و الکل میدهد ،خاک
گلدانها زیر و رو و تازه میشود ،آنهایی
که باغچه دارند ،خاک را کلنگ میزنند،
هنوز بهار نرسیده شکوفههای زردآلو باز
شده و درختها صدای زنبورمیدهند.
در کنار اینها مسائلی است که
از زیبایی و شور و شوق فصل جدید
میکاهد ،باید برای کودکان خانواده
لباس جدید خرید ،خانه را از نظر مواد
غذایی مجهز کرد چون در روزهای
تعطیل سال نو هر لحظه ممکن است
یکی از راه برسد .امسال خریدهای سال
نو از هر سال سختتر شده است ،لباس
و کیف و کفش به یک طرف ،قیمت مواد
غذایی رشد قابل توجهی داشت .قیمت
آجیل آنقدر باال رفت که اواسط اسفند
رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل
تهران از توقف روند صعودی قیمتها در
این بازار خبر داد ،اما زمان برای تثبیت
دیر بود و دیگر مردم نمیتوانند مانند
سالهای گذشته البته نه پارسال یا سال
پیش از آن ،سال نویی مانند آنچه ۲۰
سال پیش اتفاق میافتاد داشته باشند.
از طرفی رئیس اتحادیه قنادان تهران با
بیان اینکه شیرینی جزو اقالم پرمصرف
خانوارهای ایرانی به شمار میرود،
گفته بود :با توجه به افزایش قیمتها
و پایین آمدن توان اقتصادی خانوادهها،
باوجود مشکالت فراوانی که صنف ما
با آن مواجه است ،ترجیح داده ایم به
مناسبت نوروز قیمت اجناس خود را
افزایش ندهیم .با این وجود قشر بزرگی
از مردم توانایی خرید همان شیرینی را
هم ندارند.
شیرینی فروشی که از سالهای
کودکی شیرینی سال نو محل را میپخت،
مغازه بزرگی در خیابان جمهوری که
کارش گرفته بود و نان فانتزی فروشی
هم کنار مغازه قدیمی باز کرده بود،
چندسالی است که خودش شیرینی
مخصوص سال نو نمیپزد .شیرینیهایی
کوچک رنگارنگ در سینیهایی با اشکال
و اندازههای مختلف از جایی دیگر برای
مغازهاش خریداری میشود که طعم و
بویی صنعتی دارد و آن مزه عید از بین
رفته است .علی پیرمردی که این روزها
کار را به پسرانش سپرده میگوید :ما
نمیتوانستیم شیرینی با این قیمت
بپزیم ،هر جور حساب کردیم قیمتی
باالتر از این سینیها داشت .چند سالی
خواستیم که همان روند قدیمی را ادامه
دهیم اما عمال نشد .یکی از پسرهای
فروشنده شیرینیپزی کسی بود که
برای نخستین بار ایده خرید شیرینی
از بیرون را داد .او میگوید :باید کاری
کنیم که شیرینیپزی بتواند خرج خود
و خانواده ما را تامین کند ،با این روش
تعداد کارگرانی که در آشپزخانه کار
میکنند هم کمتر شده است یعنی ما از
چند جهت صرفهجویی کردهایم .بخشی

بهرهمند همچنین در مورد وضعیت
فروش آجیل و خشکبار گفت :وضعیت
فروش آجیل و خشکبار اصال خوب نیست
و مردم در این زمینه تقریبا خرید ندارند.
رئیس اتحادیه شیرینی فروشان و
قنادان گفت :اغلب خریدهای مردم در
بخش شیرینی در سه روز پایانی سال انجام
میشود بنابراین درباره وضعیت فروش این

محصول فعال نمیتوان اظهار نظر کرد.
وی افزود :از سوی اتحادیه قیمت
شیرینیهای پر فروش مصوب شده و
شیرینیفروشیها اجازه افزایش قیمت
ندارند.
وی قیمت هر کیلوگرم شیرینی در
قنادی درجه یک را بدین ترتیب اعالم
کرد و گفت :کیک یزدی  ۱۵هزار تومان،
شیرینیتر  ۲۶هزار تومان ،دانمارکی۲۱ ،
هزار تومان ،زبان  ۲۱هزار و  ۵۰۰تومان،
پاپیونی  ۲۱هزار و  ،۵۰۰برنجی  ۲۱هزار و
 ۵۰۰تومان قیمتگذاری شدهاند.
بهرهمند قیمت هر کیلوگرم از
شیرینیها مذکور را در قنادیهای درجه
 ۲بدین ترتیب اعالم کرد :هر کیلو گرم
شیرینی در قنادی درجه  ۲نسبت به
قنادی درجه یک  ۲هزار تومان پایینتر
است و بدین ترتیب قیمت کیک یزدی
 ۱۳هزار تومان ،شیرینیتر  ۲۴هزار تومان،
دانمارکی  ۱۹هزار تومان ،زبان  ۱۹هزار و
 ۵۰۰تومان ،پایونی  ۱۹هزار و  ۵۰۰تومان،
برنجی  ۱۹هزار و  ۵۰۰تومان است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور:

جزییات ورود ۵۰هزار راس دام زنده به کشور

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت :نخستین کشتی حامل ۵۰هزار
راس دام زنده در بندر چابهار تخلیه شد .حمید ورناصری با اعالم این خبر افزود :واردات
دام زنده از کشور رومانی اینبار با کشتی و باهدف تنظیم بازار ایام نوروز انجام می شود .وی
ادامه داد :در روزهای آینده تعداد بیشتری کشتیهای انتقال دام زنده را به کشور انجام می
دهند .ورناصری گوسفند رومانی جزء بهترین نژادهای گوسفند دانست .مدیرعامل شرکت
پشتیبانی امور دام کشور تاکید کرد :تا پایان سال  ۹۷میزان واردات دام توسط کشتی به ۹۰
هزار راس خواهد رسید .ورناصری در پایان گفت :واردات دام زنده تا زمانی که قیمت گوشت
قرمز در بازار متعادل شود ادامه خواهد داشت .استاندار سیستان و بلوچستان گفت :برای
واردت  600راس گوسفند و گوشت برنامه ریزی به کشور برنامه ریزی شده است .احمدعلی
موهبتی در جمع خبرنگاران بابیان اینکه تخلیه  50هزار راس دام زنده که شب گذشته وارد
بندر چابهار شده آغاز گردیده است ،افزود :قرار بر این است که هر روز  10هزار راس دام
کشتار و گوشت آن روانه بازار شود .وی ادامه داد 10 :درصد گوشت دام های وارداتی در
استان مصرف و  80درصد به سایر استان ها ارسال خواهد شد.

خرید سالنو کام مردم را تلخ کرد
ازمردم توانایی خرید شیرینی با قیمت
باال را ندارند ،آنهایی هم که میتوانند
شیرینیهای بهتری بخرند ،از مغازه ما
خرید نمیکردند .نزدیک خیابان بهشتی
یکی از شعبههای شیرینی فروشی
بزرگی مشغول رسیدگی به مشتریان
است ،تعداد قابل توجهی در حال بررسی
شیرینیها هستند .اینجا امتحان کردن
مزه شیرینی آزاد است ،چند نیروی
جوان و خوش صحبت مشتریها را
دعوت میکنند که از نمونهها امتحان
کنند .صاحب این شیرینی فروشی
میگوید:همه شیرینیها تولید آشپزخانه
خودمان است .قیمت شکر خیلی گران
شده و حتی آرد هم گرانتر از قبل
است مخصوصا اگر بخواهید از آرد خوب
استفاده کنید .شرط دوام در بازار کنونی
داشتن روابط خوب با فروشندگان مواد
اولیه است ،برخی از همکارانم شکر پیدا
نمیکردند اما ما هیچ وقت با این مشکل
مواجه نشدیم .این فروشنده میگوید
که تغییرات بازار نتوانسته در کیفیت
شیرینیهایی که میفروشند تغییری
ایجاد کند و همین مساله است که
باعث شده مشتریهای قدیمی از این
شیرینی فروشی خرید کنند .او میگوید:
شیرینهای ما به استانهای مختلف
ایران فرستاده میشود ،اما شما گول این
تعداد مشتری را نخورید ،میزان فروش
هر سال کمتر میشد و امسال وضعیت
بدتر از سالهای گذشته است.
تحویل شیرینی سال نو به خانه
گروه دیگری که این روزها دست
به کار پخت و پز زده اند بیکاران در
عرصههای مختلف هستند .از خبرنگار
و عکاس تا کارمند اداره ،همچنین
افرادی که خود در طول سال کالسهای
شیرینیپزی برگزار میکنند ،در این ماه
دست به پخت و فروش شیرینیهای
مخصوص سال نو میزنند .سارا چند
سالی است که از شرکت خصوصی
که  12سال در آن کار میکرد بیرون
آمده ،این سالها کارهای مختلفی مانند
فروش زیورآالت ،واردات لباس و دوختن
مانتو و پیراهن در مزون را امتحان کرد
اما آخر متوجه شد که عالقه اصلیاش
در خمیر و پخت شیرینی است .سارا
برای اینکه سابقه بیمهاش خراب نشود،
خودش را بیمه کرده و امیدوار است
تا چند سال دیگر بتواند از مزایای
بازنشستگی استفاده کند .او از افرادی
است که برای شیرینی سال نو از دو
ماه قبل سفارش میگیرد و کسی
نمیتواند انتظار داشته باشد که نزدیک
سال جدید او سفارش قبول کند .سارا
میگوید :بعضی از مواد اولیه که در
پخت شیرینی استفاده میکنم مانند
کره و شکالت حتما باید خارجی باشند
تا بتوانم مزه ثابت شیرینیهایم را حفظ
کنم .سارا دو فر کوچک در خانه دارد
و با همانها همه سفارشها را تهیه
میکند .او میگوید :تعداد سفارشها
کم شده چون مثال برای پخت شیرینی

نخودچی باید از آرد خوبی که مخلوط
دو نوع آرد نخودچی است استفاده کنم.
قیمت هر کدام نسبت به سال گذشته
از دو برابر هم بیشتر شده ،برای همین
فقط آشنایانی که میدانند من قیمتها
را برای سود بیشتر باال نبرده ام سفارش
میدهند .معصومه کارشناسی ارشدش را
در مالزی دریافت کرد و قصد داشت تا با
همسرش در این کشور زندگی کنند ،او
مادر یک پسر است و در تهران شیرینی
خانگی تهیه میکند .بعد از فارغ
التحصیلی معصومه نتوانست در مالزی
کار پیدا کند ،شوهرش هم نتوانست به
تنهایی هزینه خانواده سه نفری را تامین
کند ،این شد که او با پسرش برگشته تا
زمانی که اوضاع بهتر شود و بتوانند مثل
قدیم کنار هم باشند .معصومه میگوید:
دو سال در یک فروشگاه نان فانتزی کار
کردم و اینگونه طرز پخت انواع نان را
آموختم .بعد یک دوره یکساله شیرینی
پزی رفتم و االن در فضای مجازی
شیرینیهایم را میفروشم .سالهای
گذشته کار بهتر بود و ما سرویس
رایگان تحویل در منزل داشتیم اما االن
وجود چنین سرویسی برای ما هزینه بر
است و شاید بعد از عید دیگر این روند
را ادامه ندهیم .معصومه در تالش است
که با حفظ کیفیت ،قیمتی نزدیک به
قیمت شیرینی فروشیها داشته باشد،
او میگوید :به هیچ وجه نمیتوان به
قیمت آنها نزدیک شد ،آنها مواد اولیه
خود را از مکانهای مشخصی میخرند
که در قیمت کل و نهایی شیرینی تاثیر
چشمگیری دارد.
کاش دولت به بازنشستگان آجیل
میداد
با افزایش چشمگیر قیمت آجیل،
این خوراکی که یکی از مواد غذایی
مورد استفاده برای پذیرایی از مهمانان
سال نو بود ،از میزهای دیدار سال نو
رخت بست و رفت .قیمت انواع آجیل
در فروشگاههای شهر حتی از آنچه در
بازار به فروش میرسد هم باالتر است.
در یکی از آجیل فروشیها خانوادهای
مشغول پرس و جو برای قیمتها
هستند و با شنیدن قیمت هر کدام
از انواع آجیل شوک میشوند .از آنها
میپرسم مگر قبل از خرید قیمتها را
در اخبار ندیده بودند؟ مینا مادر این
خانواده است ،میگوید :این فروشگاه را
یکی از دوستانم معرفی کرد البته دوستم
آجیل مخلوط خریده بود و درباره قیمت
آن به ما توضیح داده بود اما همسرم
از کیفیت مخلوط راضی نیست و قیمت
پسته ،بادام هندی ،فندق و بادام واقعا
بیشتر از چیزی است که بتوانیم بخریم.
در بازار بزرگ تهران کوچهای وجود
دارد که در آن چندین آجیل فروشی
سالهاست فعالیت میکنند .همواره با
نزدیک شدن سال جدید راه رفتن در
این کوچه سخت میشد .جلوی برخی
از آجیل فروشیها که قیمت و کیفیت
خوبی داشتند ،مردم صف میکشیدند

اما امسال اینطور نبود .بازار آهنگران
کوچهای است که آجیل فروشان در آن
قرار گرفته اند .این کوچه از هر سال
خلوتتر بود به راحتی میتوان داخل
مغازهها را نگاه کرد .از چندین صف فقط
جلوی یک آجیل فروشی صف تشکیل
شده است و کیسههای مردم مثل قبل
سنگین نیست .مردی در صف آجیل
فروشی ایستاده ،او میگوید که بیش از
 10سال است از این مغازه آجیل سال
نو را میخرد .او درباره اینکه امسال
چه نوع آجیلی خواهد خرید میگوید:
در خانه با همسرم برنامهریزی کردیم،
من حقوق بازنشستگی میگیرم و توان
خریدمان محدود است ،یک کیلو و نیم
آجیل مخلوط میخریم .او ایدهای دارد
و میگوید :به کارمندان آجیل و عیدی
میدهند ،کاش میشد به بازنشستگان
هم سبد عید میدادند تا ما هم بتوانیم
از سال نو لذت ببریم.
کیسههای خریدی که هر سال
کوچکتر میشوند
به نظر نمیرسد تعداد خانوادههای
زیادی امسال از مهمانان خود با آجیل
پذیرایی کنند .وقتی از جو بازار و
فروشگاههای شیرینی و آجیل فروشی
خارج میشوید میتوانید به وضعیت
اکثریت مردم نگاه بهتری داشته باشید.
در مترو و بی.آر.تی مردم از گران بودن
کلیه اجناس گله دارند .گویی امسال
نوروز با خود بیشتر نگرانی به همراه
آورد تا شادی .نگرانی حفظ آبرو.
مردی حدودا  60ساله در مترو سرش
را در یقه پیراهن فرو برده و غرق در
افکارش است .او بازنشسته است و این
روزها تاکسیرانی هم میکند تا بتواند
به خرجهای خانه کمک کرده باشد،
میگوید :با این قیمتها نمیتوان آجیل
خرید ،همان بهتر است که شیرینی
آبرومندانهای داشته باشیم تا با چای
از مهمان خود پذیرایی کنیم .در مترو
امام میتوان افرادی را پیدا کرد که از
بازار برگشتهاند .مانند قدیم دستشان پر
نیست اما خریدهایی انجام شده است.
زنی که چند کیسه در دست دارد،
میگوید :پیش از این همراه فرزندانم
برای خرید به بازار میرفتیم اما امسال
همه مشغول کار اند و این کار را به
من سپردهاند .نمیتوانیم زیاد خرید
کنیم .هر کدام از بچههایم گفتند که
به چه چیزی نیاز دارند و من همانها
را خریدم .او به قسمتی که آجیل
میفروشند هم رفته بود اما بنابر تصمیم
خانواده قرار شده است که امسال چنین
خریدی نداشته باشند.

خبر کوتاه

چهارگامبرایآغازکسبوکارهایخانگی

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت مشاغل
خانگی با تشریح مراحل راهاندازی مشاغل خانگی ،فرایند
صدور مجوز برای این نوع کسب و کارها را اعالم کرد.
مشاغل خانگی امروزه به عنوان یکی از راهکارهای
مهم برای اشتغالزایی و ایجاد درآمد محسوب میشوند.
یکی از مزایای کسب و کارهای خانگی ،ایجاد شغل رسمی
در «محل سکونت» و حذف هزینههای مربوط به محل
راهاندازی کسب و کار خانوادگی است.
هر چند مشاغل خانگی در اذهان به چند شغل خاص
محدود میشود ،اما دامنه فعالیت در این نوع مشاغل
گسترده است به طوری که در حال حاضر  ۳۲۳رشته
فعالیت در قالب پنج دسته بندی تعریف شده است.
بر این اساس ۱۳۴ ،رشته در گروه فعالیتهای
«فرهنگی و هنری» ۶۶ ،رشته در گروه فعالیتهای
«تولیدات دامی ،شیالت ،صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
و تولیدات گیاهی» ۵۹ ،رشته در گروه فعالیتهای «صنعت
و خدمات» ۵۳ ،رشته در گروه فعالیتهای «صنایع
دستی» و  ۱۱رشته در گروه فعالیتهای «فرش دستباف
و رشتههای مرتبط» تعریف شده و متقاضیان میتوانند
متناسب با ایده ،توانایی و طرح خود ،تقاضای دریافت مجوز
مشاغل خانگی را ارائه دهند.
گام اول :ثبت نام در سامانه مشاغل خانگی
در همین زمینه مهناز امامدادی رئیس ستاد دبیرخانه
حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی  ،درباره مراحل
راهاندازی مشاغل خانگی و نحوه درخواست متقاضیان
گفت :متقاضیان راه اندازی این مشاغل باید در مرحله اول
تقاضای خود را در سامانه مشاغل خانگی وزارت کار به نشانی
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ثبت کنند .وی با تاکید بر اینکه افراد حتماً به فهرست
مشاغل خانگی مراجعه کنند و متناسب با مهارت و طرح
خود نسبت به ثبت نام اقدام کنند ،گفت :همچنین متقاضیان
هر یک از رشتهها میتوانند جزئیات اطالعات ،شرایط ،ابزار
مورد نیاز و ویژگیهای سکونت برای هر یک از رشتههای
مدنظر در کسب و کارهای خانگی را از طریق فرم اطالعات
مشاغل خانگی مطالعه کنند .رئیس ستاد دبیرخانه حمایت
و ساماندهی مشاغل خانگی افزود :ویژگیهای رشتههای
مرتبط با صنایع دستی در گروه فعالیتهای مرتبط با
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری،
رشتههای «فرش دستباف و صنایع مرتبط» و رشتههای
«صنعتی و خدماتی» در گروه فعالیتهای مرتبط با وزارت
صنعت ،معدن و تجارت« ،رشتههای کشاورزی» در گروه
فعالیتهای مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و رشتههای
فعالیتهای فرهنگی و هنری در گروه فعالیتهای مرتبط با
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قابل مشاهده است.
گام دوم :تعیین نوع شیوه فعالیت
امامدادی ادامه داد :در مشاغل خانگی متقاضیان
به سه شیوه مستقل ،تحت پوشش و پشتیبان میتوانند
فعالیت کنند که باید یکی از این روشها را در فرایند ثبت
نام انتخاب کنند .نخست اینکه متقاضی به صورت خویش
فرما و مستقل تمایل به فعالیت در مشاغل خانگی دارد که
تحت عنوان «متقاضیان مستقل» شناخته میشود و باید
فرم ثبت نام مربوط به این نوع فعالیت را تکمیل کند.
وی تصریح کرد :شیوه دیگر شیوهای است که فرد
دارای مهارت است اما در فرایند فعالیت این مشاغل از
جمله تأمین مواد اولیه یا ورود به بازار ممکن است با
مشکالتی مواجه باشد و نیاز داشته باشد تحت پوشش فرد
دیگری فعالیت کند .این گروه از متقاضیان باید فرم ثبت
نام در مشاغل خانگی به شیوه «تحت پوشش» را تکمیل
کنند .رئیس دبیرخانه ستاد حمایت و ساماندهی مشاغل
خانگی گفت :گروه سوم نیز افرادی هستند که توان و قدرت
مدیریت و اجرای فرایند تولید و راه اندازی مشاغل خانگی
را دارند و میتوانند در شغل مورد نظر چند نفر را تحت
حمایت و مدیریت مشغول به کار کنند .در واقع این افراد
توانایی راه اندازی کسب و کارهای خانگی به عنوان کارفرما
را دارند .این گروه از افراد تحت عنوان «پشتیبان» باید
تقاضای خود را در سامانه مشاغل خانگی ثبت کنند.
گام سوم :تکمیل فرم ثبت نام و دریافت پیامک
امامدادی با بیان اینکه در فرم ثبت نام عالوه بر تکمیل
مشخصات فردی افراد ،متقاضیان باید خالصهای از طرح
مورد نظر را ارائه دهند ،تاکید کرد :نکتهای که حتماً باید
متقاضیان توجه کنند این است که ثبت نام متقاضی زمانی
به پایان میرسد که پیامک «ثبت نام شما تکمیل شد» را
دریافت کنند.
وی افزود :با توجه به زمان بر بودن فرایند ثبت نام و
فراهم شدن امکان ثبت اطالعات در چند روز ،از همان ابتدا
کد رهگیری به متقاضیان داده میشود تا در هر زمان که
ادامه ثبت نام را به زمان دیگری موکول کردند امکان طی
ادامه ثبت نام برای آنها وجود داشته باشد ،اما بسیاری از
افراد پس از دریافت کد رهگیری ،آن را به منزله پایان ثبت
نام تلقی میکنند در صورتی که کد رهگیری فقط به منظور
ورود مجدد به سامانه و طی فرایند تکمیل ثبت نام است.
بنابراین زمانی فرایند ثبت نام نهایی میشود که پیامکی
مبنی بر تکمیل ثبت نام را دریافت کنند.
گام چهارم :بررسی طرح متقاضی
این مقام مسئول در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
درباره زمان دریافت مجوز کسب و کار خانگی گفت :پس
از تکمیل ثبت نام ،طرح مربوطه به دستگاه اجرایی مرتبط
با طرح متقاضی ارسال میشود و پس از بررسی ،نتیجهی
رد ،اصالح یا تأیید طرح به متقاضی از طریق پیامک اطالع
رسانی میشود.
وی گفت :گاهی ایرادات طرح متقاضیان قابل اصالح
نیست و طرح رد میشود اما در مواقعی که طرح نیاز به
اصالح داشته باشد در صورت دریافت پیامک ،اشخاص با کد
رهگیری که دریافت کردند ،میتوانند وارد سامانه شوند و
اصالحات الزم را انجام دهند.
امامدادی ادامه داد :پس از تأیید طرح متقاضی
در دستگاه اجرایی ،طرح به اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان محل سکونت متقاضی ارسال میشود و در
صورت تأیید نهایی در اداره کل مربوطه برای صدور مجوز
به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ارائه خواهد شد.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت مشاغل
خانگی تاکید کرد :البته برخی از رشتهها ستاره دار هستند
که به دلیل حساسیت نیازمند به تاییدیههای دستگاه
دیگری هستند؛ به عنوان مثال در حوزه مشاغل مربوط
به مواد غذایی که تحت عنوان رشتههای ستاره دار از آنها
یاد میشوند ،عالوه بر بررسی طرح در دستگاه اجرایی ،از
دانشگاه علوم پزشکی یا ادارات کل استان نیز استعالم
صورت میگیرد و پس از تأیید استعالم طرح به اداره کل
کار استان و پس از آن برای صدور مجوز به وزارت کار
ارائه میشود.

