
رییس گروه ســامت هوا و تغییــر اقلیم وزارت 
بهداشــت با اشــاره به عدم کنترل منابع انتشار 
آلودگی در شهر تهران، گفت: علی رغم اینکه در 
مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا قید شده است 
که استفاده از سوخت های سنگین مجاز نیست، 
اما برخی صنایع از ســوخت های سنگین دارای 
گوگرد باال استفاده می کنند که در روزهای اخیر 
سبب افزایش ۳ تا ۵ برابری دی اکسید گوگرد در 

هوای تهران شده است.
عباس شاهسونی با اشاره به اینکه در سال جاری 
تاکنون ۲۳ جلسه شرایط اضطراری هوا در استان 
تهران برگزار شده اســت، گفت: این یعنی عما 
یک ماه از ســال ۱۴۰۱ وضعیت هوا در شرایط 
اضطرار بوده است و این درحالی است که در کل 
سال ۱۴۰۰ تنها ۱۲ جلسه اضطرار در شهر تهران 
برگزار شده بود. این جلسات به درخواست وزارت 

بهداشت انجام می شود.
وی با اشاره به اعام اخیر شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهــران مبنی بر افزایــش غلظت آالینده 
دی اکسیدگوگرد در هوای شهر تهران، بیان کرد: 

ما طی سال ها مشکل SO۲ یا همان دی اکسید 
گوکرد را داشــتیم که با توجه بــه حذف گوگرد 
از سوخت این مشــکل هم برطرف شد؛ اما طی 
روزهای گذشــته بویژه ۲۲ تا ۲۵ آذر افزایش ۳ 
تا ۵ برابری غلظت دی اکســید گوگرد در شــهر 
تهران را شاهد بودیم که این نشان می دهد برخی 
از صنایع اقدام به استفاده از سوخت های حاوی 

گوگرد کردند.
او ادامه داد: از تاریخ ۲۶ آذر به بعد میزان غلظت 
دی اکســید گوگرد مجــددا کاهــش یافت اما 
آثار روزهای پیشــین هنوز در هــوا وجود دارد. 
شاهســونی درباره عوارض تنفس دی اکســید 
گوگرد بر بدن انســان، تصریح کرد: SO۲ یکی 
از آالینده هایی است که سیستم فوقانی تنفسی 
را تحت تاثیر قرار داده و باعث ســرفه، عطسه و 
مشکات سیستم فوقانی تنفس می شود. مشکل 
دیگر این اســت که SO۲  می توانــد روی ذرات 
بچسبد و قسمت تحتانی تنفس را هم تحت تاثیر 

قرار داده و سبب تنگی تنفس شود.
وی با تاکید براینکه ســوزاندن هر ســوختی که 

گوگرد باال داشته باشد توسط صنایع و کارخانه ها 
مجاز نیســت، اظهار کــرد: در مصوبات کمیته 
اضطرار آلودگی هوا هم قید شده است که استفاده 
از سوخت های سنگین مجاز نیست ولی با توجه 
به محدودیت صنایع برخی از آنها از سوخت های 
ســنگین دارای گوگرد باال اســتفاده می کنند. 
سازمان محیط زیست باید بر این موضوع نظارت 
کند و جلوی اســتفاده از سوخت های سنگین را 

بگیرد.
رییس گروه ســامت هوا و تغییــر اقلیم وزارت 
بهداشــت درباره علت تداوم آلودگی هوا، گفت: 
در شــهری مانند تهران بــا ۹ میلیون جمعیت 
و تعداد زیــادی خودرو و موتورســیکلت مواجه 
هستیم درحالی که هیچ محدودیتی هم برای عدم 
استفاده از خودروهای فرسوده و آالینده دیزلی 
نداریم و تنها به تعطیلی هایی اکتفا می کنیم که 
مواجهه گروه آسیب پذیر با آلودگی هوا را کاهش 
دهد. در واقع بــرای منابع انتشــار آلودگی هوا 
هیچ اقدام اساســی صورت نگرفته است و منابع 

همچنان به تولید آالینده ها ادامه می دهند.

بر اساس نتایج یک مطالعه در ماه سپتامبر از ۲۰۰۰ 
مصرف کننده آمریکایی، از هر ۱۰ نفر شش نفر مواد 
غذایی که تاریخ مصرفشان نزدیک به پایان باشد را 
به دلیل مقرون به صرفه بودن می خرند و ۴۶ درصد 
گفتند، کا توجهی به تاریخ مصرف درج شده روی 

محصول نمی کنند.
پایگاه هیل نوشــت، هــر چند موضــوع خرید از 
فروشگاه های تخفیف دار چیز جدیدی نیست، در 
این گزارش یک آمار جالب توجه فاش شد؛ اینکه 
۱۶.۶ درصد از کســانی که رو به خرید جنس های 
تخفیف دار آورده اند، از ســال جاری میادی این 
کار را شروع کرده اند. پایگاه هیل در گزارش خود 
به رونق پیدا کردن خرید از فروشگاه های آمریکایی 
که مختص فروش جنسهای تاریخ مصرف گذشته 
یا نزدیک به تاریخ مصرف هستند، در سال جاری 
میادی اشــاره می کند. رون روخاس، مالک یک 
فروشــگاه اجناس تخفیف دار در شهر شیکاگوی 
 Continental ایالت ایلینوی به نام فروشــگاه
Less ۴ Sales Lots است که ۴۰ سال است به 
فروش یک چنین مواد غذایی می پردازد. با این حال 

فروشگاه او در همین اواخر به حدی از رونق رسیده 
که نیاز به توسعه پیدا کرده است.

روخاس بیان کرد:  در شــش تا هشت هفته اخیر 
ما مجبور به اضافه کــردن دو صندوق جدید برای 
مدیریت افزایش مراجعات شــدیم. گاهی اوقات 
شما شاهد صفی هستید که تا ۶۰ متر طول کشیده. 
به نظر من از ماه سپتامبر واقعا روند مراجعات بیشتر 
شده است. بر اساس این گزارش یک مطالعه اخیرا 
انجام شده از سوی پایگاه والت هاب نشان داده که 
۶۸ درصد آمریکایی ها معتقدنــد بزرگترین تاثیر 
تورم بر خریدهــای ماهانه آنها از ســوپرمارکتها 
بوده است. در فروشگاه روخاس حتی تخفیف ۹۰ 
درصدی هم پیدا می شود و او بخش کاالهای دارای 

بیشترین تخفیف را جدا سازی کرده است.
روخاس گفت: وقتی تاریــخ مصرف کاالیی نزدیک 
باشد و تخفیف هایی همچون پنجاه درصد یا بیشتر 
از قیمت عادی خورده باشــند من نامش را فروش 
فوق العاده می گــذارم. اما کاالهــای تاریخ مصرف 
گذشــته تخفیف هایی اعم از ۷۵ تا ۸۰ و ۹۰ درصد 
هم پیدا می کنند که ما کاالهایــی که به این نقطه 

می رســند را فروش احمقانه می خوانیم. بر اساس 
اعام وبسایت وزارت کشاورزی آمریکا، "اگر تاریخ 
مصرف محصولی حین نگهداری در خانه بگذرد، اگر 
محصول به درستی نگهداری شــده باشد تا زمانی 
که فسادش مشخص نشده، هنوز هم ایمن و سالم 
است." این وبسایت ادامه می دهد که "برای کاهش 
ضایعات مواد غذایی، مهم است که مصرف کنندگان 
بدانند که تاریخ های اعمال شــده برای مواد غذایی 
برای کیفیت هســتند و نه ایمنی.” روخاس گفت: 
"ما به دلیل حساسیت محصول آنها را به بازار عرضه 
نمی کنیم، اما قطعا خــوردن آنها قانونی و بی خطر 
است و ما همه چیزهایی را که در اینجا می فروشیم 
تضمین می کنیم و به ندرت اتفاق می افتد که چیزی 
برگردانده شود." روخاس می گوید، محدودیت هایی 
برای محصوالت تاریخ مصرف گذشته ای که فروشگاه 
او می فروشد، وجود دارد. روخاس گفت، به طور کلی، 
سعی می کند محدوده محصوالت به نحوی باشد که 
بین سه تا شش ماه از تاریخ مصرفشان گذشته باشد 
و فروشگاهش قطعا مواد غذایی همچون غذای بچه 

را نمی فروشد.

سرپرســت ســازمان ملــی زمین و مســکن 
از تصویــب ســاخت ۱۰ شــهرک جدیــد در 
۴ اســتان خبر داد. ارســان مالکی سرپرست 
ســازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: ساخت 
۱۰ شــهرک جدید در ۴ اســتان به مساحت ۸ 
هزار و ۱۵۰ هکتار به تصویب رســیده و در این 
 شــهرک ها ســاخت واحدهایی بــا طبقات کم 

در اولویت است.
وی افزود: از این ۱۰ شهرک، ۴ شهرک در استان 
فارس، ۴ شهرک در استان البرز، یک شهرک در 
آذربایجان غربی و یک شهرک هم در استان یزد 
ساخته می شود. به گفته سرپرست سازمان ملی 
زمین و مسکن، ساخت واحدهایی با طبقات کم 

در این شهرک ها در اولویت است.
وی افــزود: ۳۱ هزار هکتار الحــاق زمین تیز در 
دستور کارگروه های استانی قرار دارد که بر اساس 

قانون مهلت بررســی این زمین ها تنها یک ماه 
است و الزم است اســتان ها با سرعت بیشتری و 
در ظرف زمانی یک ماه بررســی این زمین ها را 
به اتمام برســانند تا تکلیف این ۳۱ هزار هکتار 

مشخص شود.
مالکی خاطر نشــان کرد: توافق با مالکین بخش 
خصوصی موضوع دیگری است که مورد تاکید ما 
قرار دارد. مالکین بخش خصوصی دارای اراضی 
در سطح شهرها یا چســبیده به محدوده شهرها 
هســتند و ما اعام آمادگی کرده ایم که اگر این 
اراضی درجه یک و دو کشــاوری نباشــند، طی 
فرایندی با توافق مالکین این اراضی را در اختیار 
طرح نهضت ملی مسکن قرار دهیم به طوری که 
هم مالک به ارزش افزوده ناشی از الحاق خواهد 
رسید و هم دولت برای تامین مسکن از این اراضی 

استفاده می کند.

به گفته مالکــی، آیین نامه آن نیز اباغ شــده و 
در حال حاضر اســتان ها این آمادگی را دارند که 
اگر منازل مسکونی که در اراضی دولتی ساخته 
شده اند دارای شرایط در نظر گرفته شده باشند، 
با قیمت مناسب و تخفیفات دولتی این اراضی را 

به مردم بفروشند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: یکی 
از شرایط این است که این افراد فاقد مسکن باشند 
و قبًا از دولت تســهیات مسکن دریافت نکرده 
باشند. همچنین شــرایطی برای ساخت و ساز 
نیز در نظر گرفته شده و باید بناهای ساخته شده 
مطابق با استاندارهای مورد نظر باشد. مالکی ادامه 
داد: در این شــرایط زمین را تا ۲۰۰ متر باقیمت 
دولتی و با اقساط و … به افراد تحویل می دهیم 
در غیر ایــن صورت نمی تواننــد زمین را قمیت 

دولتی خریداری کنند.

مسلم رحمانی از اجرای طرح پایش مصرف گاز 
دســتگاه های اجرایی و اماکن دولتی و عمومی 
کشــور با هدف مدیریت انرژی و رعایت الگوی 
مصرف خبر داد.  به گزارش شرکت ملی گاز ایران، 
مســلم رحمانی در این باره گفت: با فرارسیدن 
روزهای سرد سال و لزوم صرفه جویی مشترکان 
در مصرف گاز طبیعی، شــرکت های گاز استانی 
از ابتدای آذرمــاه، اقدام به پایــش مصرف همه 
ســازمان ها، ادارات و مراکز دولتی، عمومی و… 
کردند کــه در این ارتبــاط، از حــدود ۶۰ هزار 
پایش انجام شــده تاکنون، ۶۲۹ سازمان از ورود 
به داخل ســازمان ممانعت کردند که در صورت 
ادامه این روند، ضمن برخورد با دســتگاه مورد 
نظر، اسامی این دستگاه ها نیز اعام خواهد شد. 
وی ادامه داد: این طرح همســو با اجرایی کردن 
بخشنامه صادرشده از سوی نهادهای حاکمیتی 

باالدســت، وزارت نفــت و دســتورعمل های 
 اباغی از ســوی شــرکت ملی گاز ایران انجام 

شده است.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز 
ایران با اشاره به انجام بازدیدهای ادواری توسط 
تیم های کارشناسی این شرکت، از رعایت دمای 
۲۱ - ۱۸ درجــه در فضای داخلــی و دمای ۱۸ 
درجه در راهروها و فضاهای عمومی و سرپوشیده 
نام برد که در فرآیند بازدیدها مورد توجه و تأکید 

قرار می گیرد.
رحمانی تصریح کرد: در صورت مشاهده رعایت 
نکردن موارد مندرج در بخشنامه، اخطاریه برای 
اماکن زیر پوشش صادر خواهد شــد که بر این 
اساس، تاکنون به بیش از ۴۹۴۰ سازمان یا اداره 
اخطار قطع برای کاهش مصرف و تنظیم دمای 

رفاه در ساختمان )۲۱ - ۱۸( داده شده است.

وی در پایــان با بیــان اینکه گاز حــدود ۵۰۰ 
ســازمان در پی اخطارهای صادرشده و به دلیل 
رعایــت نکردن بخشــنامه های اباغــی درباره 
مصرف بهینه گاز و تنظیم دمــای اداره با دمای 
رفاه قطع شده اســت، از همه اداره ها، سازمان ها 
و مراکــز دولتی و عمومی خواســت با روشــن 
کردن وســایل گرمایشی یک ســاعت پیش از 
آغاز کار و خاموش کردن آنها یک ســاعت پیش 
از پایان کار، خاموش کردن وســایل گرمایشی 
در روزهای تعطیــل برای ســاختمان هایی که 
سیستم حرارت مرکزی ندارند، همچنین انجام 
معاینه فنی، تعمیر وســایل گرمایشــی و دیگر 
اقدام های الزم به منظور افزایش بازدهی وسایل 
گازســوز مانند نصب ســامانه پایش هوشمند 
 موتورخانه ها، نسبت به صرفه جویی در مصرف گاز 

اهتمام ورزند.

رویترز به نقل از نمایندگان جمهوری چک اعام کرد که پس از 
هفته ها مذاکره، وزرای انرژی اتحادیه اروپا روز دوشنبه توافق 
کردند که سقف قیمت گاز عمده فروشــی را ۱۸۰ یورو در هر 
مگاوات ساعت )MWh( تعیین کنند. جمهوری چک اعام 
کرد که پس از هفته ها مذاکره، وزرای انرژی اتحادیه اروپا روز 
دوشنبه توافق کردند که سقف قیمت گاز عمده فروشی را ۱۸۰ 

یورو در هر مگاوات ساعت )MWh( تعیین کنند.
این گزارش می گوید این ســقف از ۱۵ فوریه اجرایی می شود. 

اگر قراردادهای آتی گاز طبیعی در بــورس TTF هلند از حد 
تعیین شده برای ســه روز تجاوز کند، این سقف اعمال خواهد 
شد. سندی که رویترز به آن استناد کرده است نشان می دهد 
که این ســقف در ابتدا برای معامات خــارج از بورس اعمال 
نخواهد شد. سه مقام اتحادیه اروپا که نامشان فاش نشده است 
در گفتگو با رویترز گفتند آلمان پیش از این نسبت به این طرح 

مردد بود ولی روز دوشنبه به حمایت از این طرح رای داد.
این در حالی بود که دولت آلمان در مورد تأثیر این ســقف بر 

توانایی اتحادیه اروپا برای جذب عرضه گاز در بازارهای رقابتی 
جهانی، ابراز نگرانی کرده بود. بر اســاس این گزارش، آلمان و 
برخی دیگر از اعضای اتحادیه اروپا به دنبال تدابیر بیشتر برای 
اطمینان از تعلیق مکانیسم سقف قیمت گاز در صورت داشتن 

پیامدهای منفی بودند.
بر اساس پیشنهاد اولیه ارائه شده توسط کمیسیون اروپا، سقف 
قیمت گاز زمانی ایجاد می شد که قیمت ها در بورس TTF به 
۲۷۵ یورو )۲۹۲ دالر( در هر مگاوات ســاعت برسد و به مدت 

دو هفته ۵۸ یورو باالتر از قیمت مرجع LNG باشد. با این حال، 
دولت چک، که در حال حاضر ریاست دوره ای این بلوک را بر 
عهده دارد، پیشنهاد کاهش سقف را به ۱۸۸ یورو در هر مگاوات 

ساعت داد.
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا برای یافتن زمینه مشــترک 
در مورد ســقف پیشــنهادی قیمت، هفته ها در تاش بودند. 
مکانیســم به اصطاح "اصاح بازار" توســط بروکسل در ماه 
نوامبر به عنوان اقدامی برای محافظت از مشاغل و خانواده های 

اروپایی در برابر "قیمت های بسیار باالی گاز" مطرح شد. برخی 
از کشــورها ابراز نگرانی کرده بودند که اجرای چنین اقدامی 
فقط نوسانات بازار را تشدید می کند، در حالی که برخی دیگر 
استدالل می کردند که سطح قیمت شناور بیش از حد باالست 
که نمی تواند موثر باشــد. روسیه بارها هشــدار داده است که 
در صورت تعیین ســقف قیمت، عرضه گاز به اتحادیه اروپا را 
به ســادگی متوقف خواهد کرد و به جــای آن، تحویل گاز به 

مشتریان آسیایی را انجام خواهد داد.

رونق فروش محصوالت تاریخ مصرف گذشته در آمریکاافزایش تا ۵ برابری دی اکسید گوگرد در هوای تهران

گاز حدود ۵۰۰ سازمان و مرکز دولتی و عمومی قطع شدساخت ۱۰ شهرک جدید در کشور

اعضای اتحادیه اروپا با سقف قیمت گاز موافقت کردند
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سخنگوی وزارت صمت اعالم کرد

کاهش هزار میلیارد تومانی 
ارزش معامالت بورس

نرخ سود بانکی 
چقدر زیاد می شود؟

واردات ٢۰۰ هزار 
خودرو ظرف ٦ ماه آینده

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

سایه تورم 
بر سر تولید

اتفاقی کــه در رابطه با افت 
جهش تولید افتــاده قابل 
پیش بینی بود. بارها بر حل 
مشکات تولید و رسیدگی 
به بنگاههای اقتصادی دارای مشکل تاکید داشتیم. 
اگر تولید درســت جلو نرود درآمدی خلق نمی 
شود که چرخ اقتصاد را بگرداند. امروز واحدهای 
تولیدی در فعالیت روزانه خود مانده اند چه برسد 
به اینکه بخواهیم از آنها انتظار درآمدهای صادراتی 
و ارزآوری داشته باشیم. با از دست رفتن بازارهای 
صادراتی ارز کمتری به کشور وارد شد. تحریم ها 

هم به این مشکات...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 
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ماجرای تغییر دامنه 
پرداخت یارها چیست؟

مالیات بر عایدی واقعی 
سرمایه وضع شود

فاصله دالر آزاد و نیمایی به بیش از 11 هزارتومان رسید

5 نرخی شدن   ارز در  بازار
صفحه2

صفحه2

افت  جهش  تولید
مرکز آمار: شتاب رشد تولید  ناخالص داخلی کم شد

اولین قدم برای ایجاد یک وب سایت و ورود به فضای 
کسب وکار دیجیتال ثبت یک دامنه یا دامین است 
اما تغییر دامنه، کســب و کارها را با چه مسائلی رو 
به رو می کند؟دامنه یا دامین در واقع همان آدرس 
اینترنتی است که شما با آن شناخته می شوید، این 
آدرس هرچقدر ساده تر و سرراست تر باشد بهتر است 
و کاربران بیشتری شمارا خواهند یافت. دامنه از دو 
بخش اصلی تشکیل شده است؛ نام دامنه و پسوند 
دامنه. نام دامنه را شما تعیین می کنید و درصورتی  
که این نام آزاد باشد می توانید آن را در اختیار بگیرید. 
پسوند دامنه هم بستگی به نوع کار شما و گاهی به 
کشوری که در آن هستید بستگی دارد. در همین 
رابطه شرکت شاپرک طی روزهای گذشته در نامه ای 

به پرداخت یارها اعام کرد...

در نشست چهل ویکم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران که با حضــور داود منظور، رئیس ســازمان 
امور مالیاتی کشور برگزار شد، عاوه بر مسائل روز 
اقتصاد کشور مانند نوســان های نرخ ارز و تورم، به 
سیاســت های مالیاتی و نواقصی که در اجرای این 
سیاست ها وجود دارد و اثری که بر عملکرد بنگاه ها 
می گذارد، بحث و بررسی صورت گرفت. نمایندگان 
بخش خصوصی در اتاق بازرگانی پایتخت در نشست 
آذر ماه خود میزبان رئیس سازمان امور مالیاتی بودند. 
این نشست که از ساعت ۷:۰۰ صبح روز سه شنبه ۲۹ 
آذر ماه در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی تهران 
با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت برگزار 

شد، به نقد و بررسی سیاست های...



اقتصاد2
ایران

نرخسودبانکیچقدرزیادمیشود؟
با توجه به احتمال بررســی افزایش نرخ سود بانکی 
در شــورای پول واعتبار، رئیس کل بانک مرکزی روز 
گذشته افزایش پنج درصدی سود بانکی را رد کرد اما 
مسئوالن بانکی افزایش سه تا پنج درصدی نرخ سود 
بانکی و رسیدن این سود به ۲۱ تا ۲۳ درصد را مناسب 
می دانند. به گزارش ایسنا، تغییرات سود بانکی یکی از 
موضوعات مهم بانکی است که این روزها گفته ها حاکی 
از افزایش این نرخ است و به اعتقاد کارشناسان با توجه 
به روند صعودی نرخ تورم و ارز در اقتصاد ایران، نرخ سود 
در شبکه بانکی نیز باید متناسب با آن ها افزایش یابد.  

در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی نیز در نشست 
خبری خود صحبت کرد و گفت کــه این بانک هم 
معتقد به اصالح نرخ سود است، اما این امر منوط به 
تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار است که پیگیر 
این موضوع هستیم. پس از این موضوع، صحبت هایی 
مبنی بر افزایش پنج درصدی سود بانکی مطرح شد 
که صالح آبادی این افزایش را رد و اعالم کرد که فعال 
هیچ نرخ مشخص جدیدی برای سود سپرده تعیین 
نشده و بر این اساس فعال نمی توان گمانه زنی ها مبنی 
بر افزایش پنج درصدی ســود بانکــی را تایید کرد 
اما گزارش های غیررســمی موافقت شورای پول و 

اعتبار با افزایش سود بانکی را مطرح می کند. 
در این بین، پیگیری ها از مسئوالن بانکی حاکی از آن 
است که آن ها نیز با افزایش سود بانکی موافق هستند 
اما می گویند تاکنون شــورای پول و اعتبار و بانک 

مرکزی نظر آن ها را در این رابطه جویا نشده است. 
طبق این گزارش، براساس آخرین مصوبه شورای پول و 
اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شــده و در حال 
حاضر، نرخ سود علی الحساب ســپرده های سرمایه 

گذاری به شرح زیر تعیین شده است:
۱( سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد
۲( سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد

۳( ســپرده ســرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش 
ماهه: ۱۴ درصد

۴( سپرده سرمایه گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد
۵( سپرده سرمایه گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد

سخنگوی وزارت صمت اعالم کرد
واردات٢٠٠هزارخودروظرف

٦ماهآینده
ســخنگوی وزارت صنعت، معــدن و تجارت از 
برنامه ریزی این وزارتخانه برای واردات ۲۰۰ هزار 
دستگاه خودرو ظرف شش ماه آینده خبر داد. طبق 
اعالم امید قالیباف به ایسنا، برای واردات ۲۰۰ هزار 
دستگاه خودرو ظرف شش ماه آینده برنامه ریزی 
شده است که در سه ماهه باقیمانده تا پایان امسال 
۱۰۰ هزار دستگاه و به همین تعداد هم در سه ماهه 
ابتدایی سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین 
می شود. سخنگوی وزارت صمت اعالم کرد: تحویل 
خودروها در دو بازه سه و شش ماهه خواهد بود و 
از این رو ممکن است متقاضیان زمانی که از بورس 
کاال خرید می کنند، سه تا شش ماه پس از زمان 
خرید، خودروی آن ها تحویل داده شود. البته این 
زمان با توجه به ساخت خودرو، حمل آن تا رسیدن 
به کشور و طی مســیر فرآیند واردات و ترخیص، 
طبیعی است. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد از خودروهای وارداتی 
امســال، بصورت تحویل فوری به فروش خواهد 
رسید، در رابطه با نحوه تامین ارز واردات خودرو 
اظهار کرد: در آیین نامه واردات خودرو روش های 
مختلفی برای تامین ارز قید شده که در مجموع 
ظرفیت های خوبی را ایجاد کرده است؛ اما نکته 
مهم این است که تامین ارز از منشاء خارج کشور 
خواهد بود.  قالیباف ضمن تاکید بر تبعیت قیمت 
خودرو از نرخ ارز، گفت: آنچه شاهد آن هستیم، 
افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد است و قیمت 
شرکت های خودروساز افزایش نیافته است. وزارت 
صمت برای تنظیم بازار خودرو برنامه های متعددی 

دارد که به زودی اعالم خواهد شد.
گفتنی اســت که هفتــه گذشته، ســیدرضا 
فاطمی امین )وزیر صنعت، معــدن و تجارت( از 
واردات اولین محموله خودروهــای وارداتی در 
هفته جاری )هفته پایانی آذر ماه( خبر داد و با بیان 
اینکه از میان ۴۰۰ مجموعه ی درخواست دهنده 
برای واردات، ۲۷ مورد دارای حداقل شرایط بوده 
و البته تنها چهار مجموعه ثبت ســفارش خود را 
کامل کرده  و تایید نهایی برای واردات شــده اند، 
گفت: خودروهای یک مجموعه هفته پایانی آذر 
وارد گمرک می شــود تا امور مربوط به ترخیص 
را طی کنــد؛ اما بر اســاس آخرین پیگیری های 
ایسنا از گمرک، این ســازمان اعالم کرده است 
 کــه تا این لحظه هیــچ خودرویی وارد کشــور

 نشــده اســت. این موضــوع از ســوی وزارت 
 صنعت، معــدن و تجارت در دســت بررســی

 و پیگیری است.

اخبار

در نشست چهل ویکم هیات 
نماینــدگان اتــاق بازرگانی 
تهران که با حضور داود منظور، 
رئیس ســازمان امور مالیاتی 
کشور برگزار شــد، عالوه بر 
مســائل روز اقتصاد کشور مانند نوســان های نرخ ارز و 
تورم، به سیاســت های مالیاتی و نواقصی که در اجرای 
این سیاست ها وجود دارد و اثری که بر عملکرد بنگاه ها 
می گذارد، بحث و بررسی صورت گرفت. نمایندگان بخش 
خصوصی در اتاق بازرگانی پایتخت در نشســت آذر ماه 
خود میزبان رئیس سازمان امور مالیاتی بودند. این نشست 
که از ساعت ۷:۰۰ صبح روز سه شنبه ۲9 آذر ماه در محل 
سالن جلسات اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان 
بخش خصوصی و دولت برگزار شــد، به نقد و بررســی 
سیاست های مالیاتی و روش های اجرایی آن اختصاص 
یافت. داود منظور کــه به همراه تعــدادی از معاونان و 
مدیرانش در سازمان امور مالیاتی، مهمان ویژه این نشست 
بود، عالوه بر تشریح عملکرد این سازمان به پرسش های 

اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز پاسخ داد.
مسعود خوانســاری مهمترین بحث روز اقتصاد ایران را 
نوسان ها و بی ثباتی قیمت ارز عنوان کرد و گفت: در کمتر 
از ســه ماه گذشــته حدود ۳۰ درصد انواع ارزها افزایش 
قیمت داشته اند که در واقع به معنای کاهش ارزش پول 
ملی ماست. در این مدت کمتر کسی از مسووالن به علت 
این موضوع پرداخته است. از طرفی به خاطر افزایش نرخ 
ارز شاهد بی ثباتی بسیار زیاد در دیگر بازارها و کل اقتصاد 
کشور هستیم. رئیس کل بانک مرکزی هم که متولی این 
ماجراست بعد از ماه ها سکوت هفته گذشته در صحبتی 
عجیب به جای اینکه علل افزایش قیمت ارز را تشــریح 
کنند، عنوان کردند که ما قیمت ارز را در کشور قیمت ارز 
نیمایی  می دانیم و قیمت ارز در بازار آزاد را قبول نداریم. این 
موضوع بسیار عجیب است زیرا برفرض که رئیس کل بانک 
مرکزی قیمت ارز آزاد را قبول نداشته باشد اما آنچه در بازار 
آزاد رخ می دهد روی کسب وکارها و زندگی مردم اثرگذار 
است. او افزود: اواخر سال گذشته قیمت ارز ۲۸ هزار تومان 
بود و امروز نزدیک ۴۰ هزار تومان است. از دو روش ساده 
 می توان به قیمت حدودی دالر رســید؛ اولین راه در نظر 
گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی است. در این مدت 
تورم کشــور نزدیک ۴۸ درصد داشته و تورم کشور چین 
که بیشترین مبادالت تجاری را با آن داشته ایم و به عنوان 
کشــور هدف تجارت ما مطرح بوده ۴ درصد برآورد شده 
است. تفاضل این دو عدد ۴۴  می شود که اگر آن را در ۲۸ 

هزار تومان ضرب کنیم به قیمت ارز  می رسیم. روش دوم 
رسیدن به قیمت ارز در نظر گرفتن رشد نقدینگی است. 
رشد نقدینگی در ماه های گذشته بسیار سرسام آور بوده و 
علت اصلی آن کسری بودجه و پمپاژ پولی است که از طریق 
بانک مرکزی یا نظام بانکی صورت  می گیرد و کسری که 
ایجاد  می شود طبیعتا باعث افزایش رشد قیمت ارز  می شود. 
رئیس اتاق تهران در ادامه به چندنرخی بودن قیمت ارز در 
کشور و چالش های آن پرداخت و گفت: خود بانک مرکزی 
در حال حاضر حداقل ۴ نرخ ارز را اعالم  می کند؛ ارز نیمایی، 
ارز توافقی، ارز بازار متشکل و ارز سنایی که با در نظر گرفتن 
ارز بازار آزاد در واقع ما شاهد ۵ نوع نرخ ارز در کشور هستیم 
که هر روز قیمت  می خورد و این نشان  می دهد قیمت ارز 
نیمایی، قیمت واقعی ارز نیست. در ابتدای امسال بحث 
برسر این بود که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود که 
کار بسیار درستی بود و انجام شد؛ اما نکته مهم این بود که 
در نهایت در کشور یک قیمت ارز داشته باشیم و در واقع 
ارز تک نرخی شود که اتفاق نیفتاد و امروز شاهد حداقل ۵ 
نرخ ارز هستیم. چند نرخی بودن ارز در سال های گذشته 
لطمه های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده و اگر این شرایط 
همچنان ادامه پیدا کند وضعیت خوبی را نمی توانیم برای 

اقتصاد پیش بینی کنیم.
او در ادامه به مشکالتی که صادرکنندگان و کسب وکارها 
به دلیل نوسان های و شرایط ارزی با آن رو به رو هستند، 
اشاره کرد و گفت: اجبار صادرکننده به اینکه ارز خود را در 
سامانه نیما عرضه کند باعث زیان صادرکنندگان  می شود 
زیرا صادرکننده کاال را با قیمت بازار که مبنای عمده آن 
ارز آزاد و قیمت روز است، خریداری و صادر  می کند و از 
آن طرف مجبور است که ارز خودش را بعد از فروش کاال 
در بازارجهانی با قیمت کمتری در نیما عرضه کند که این 
اتفاق طبیعتاً دلسردی و کاهش صادرات را دنبال خواهد 

داشت. همچنین اعمال سیاســت نادرست و تکراری در 
پایین نگهداشــتن نرخ ارز حاصل از صادرات در سامانه 
نیما به شــکل گیری تقاضای کاذب برای واردکننده ها 
و تولیدکننده ها منجر  می شــود و به دلیل جذاب بودن 
نرخ ارز نیمایی که حدودا امروز بیــن ۲۰ تا ۲۵ درصد با 
نرخ واقعی تفاوت دارد باعث افزایش تقاضا برای واردات 
 می شود و سوءاستفاده در بیش اظهاری را موجب  می شود. 
سومین معضل ایجاد رانت است؛ با توجه به فاصله نرخ ارز 
نیمایی و ارز توافقی، رانتی همچون رانت عرضه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی شکل خواهد گرفت که حتما این رانت و یارانه سر 
ســفره مردم نخواهد رفت، همان طور که تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی نتوانست انتظارات سیاستگذاران را برآورده 
کند و در نهایت رانت بسیار بزرگی ایجاد کرد. اگر تالش 
کنیم نرخ ارز نیمایی، ارز توافقی و بازار آزاد به هم نزدیک 
شوند حتما تعادلی را بین نرخ ها شاهد خواهیم بود و به طور 
قطع هم عرضه بیشتر خواهد شد و تقاضای کاذب از بازار 
حذف  می شود. رئیس اتاق تهران با بیان اینکه دولت باید از 
افزایش صادرات حمایت کند نه اینکه حا می  واردات باشد، 
گفت: به جای ارائه یارانه به واردات از صادرات غیرنفتی به 
صورت واقعی حمایت شود؛ همان طور که در تمام کشورها 
از صادرات حمایت  می کنند و یارانه اختصاص  می دهند اما 
ما برعکس ارز ارزان را در اختیار واردکننده قرار  می دهیم و 

حامی واردات هستیم و به واردات یارانه  می دهیم.

انتقال کمیته ارزی به بانک مرکزی موجب 
افت صادرات می شود

مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت هایش به 
مصوبه جدید هیات وزیران یعنی آیین نامه اجرایی قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشاره کرد و گفت: برابر یکی از 
بندهای این مصوبه؛ متاسفانه کمیته اقدام ارزی از وزارت 

صمت به بانــک مرکزی انتقال پیــدا می کند که باعث 
افت شدید صادرات خواهد شد. به نظر  می رسد با انتقال 
کمیته ارزی به عنوان محلی برای رسیدگی مستقیم به 
پرونده های صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهد ارزی و 
بازگشت ارز صادراتی به بانک مرکزی، بیم آن وجود دارد 
که مجدد سیاست های تجاری تحت تاثیر برخی تصمیات 
غلط حوزه ارزی قرار گیرد و من تعجب  می کنم چرا وزارت 
صمت با این مصوبه مخالف نکرد و تالشــی نداشت که 

جلوی آن را بگیرد.
او در ادامه به گزارش صندوق بین المللی پول درباره جذب 
سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: تا سال ۲۰۲۱ 
)سال گذشته میالدی( ۱۰ کشور جهان حدود ۴۰ هزار 
میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی جذب کردند که در 
مقام اول آمریکا با جذب ۵ هزار میلیــارد دالر قرار دارد و 
دومین کشور هلند است که اگرچه کشور بسیار کوچکی 
است اما ۴.۳ هزار میلیارد دالر ســرمایه گذاری خارجی 
جذب کرده است. سومین کشور چین با جذب ۳.۵ هزار 
میلیارد دالر اســت و بعد از آن به ترتیــب لوکزامبورگ، 
انگلســتان، هنگ کنگ، ســنگاپور، ایرلند و آلمان قرار 
گرفته اند. نکته مهم این است که کشــور ما با وجود نیاز 
اساســی که بخش های مولد خصوصا صنعــت نفت به 
جذب سرمایه گذاری دارد، سهم بسیار ناچیزی در جذب 
سرمایه گذاری خارجی داشته است. طبق گزارش بانک 
مرکزی در دوره ۱۰ ساله ۱۳9۱ تا ۱۴۰۰ ساالنه به صورت 
متوســط حدود ۱۰ میلیارد دالر خروج سرمایه از کشور 
داشته ایم؛ یعنی نه تنها جذب سرمایه نکردیم بلکه بخش 

قابل توجهی از سرمایه های خودمان را هم از دست دادیم.
رئیس اتاق تهران در بخش نهایی صحبت هایش به مساله 
نقدینگی واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: این روزها 
کمبود نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی، مخصوصاً واحدهای کوچک و متوسط به شدت 
تولید این واحدها را با مشکل مواجه کرده است که دالیل 
آن شــامل حداقل چهار مولفه اصلی است: نخست تورم 
حدود ۴۰ درصــدی و عدم ثبات نــرخ ارز که مانند یک 
چرخه مخرب، قیمت مواد اولیه تولید را افزایش  می دهد؛ 
دوم قیمت گذاری دستوری برخی از کاالهای تولیدی که 
اجازه نمی دهد سازوکارهای اقتصادی فرآیند طبیعی خود 
را طی کند؛ سوم بانک ها به علت تورم باال و تحمل تسهیالت 
تکلیفی که هر سال حجم آن افزایش پیدا  می کند، انگیزه ای 
برای تامین مالی بنگاه ها ندارند و حتی در صورت وجود 
انگیزه و عالقه، منابع کافی جهت حمایت از کسب وکارهای 
کوچک و متوسط را ندارند به طوری که برابر گزارش وزارت 
صمت تا پایان تیرماه ســال جاری کمتر از ۸ درصد کل 

تقاضای وام این صنایع پذیرفته شده است.

درچهلویکمیننشستهیاتنمایندگاناتاقبازرگانیتهرانمطرحشد 

مالیات بر عایدی واقعی سرمایه وضع شود

فاصلــه دالر آزاد و نیمایی بــه بیش از 11 
هزارتومان رسید

5نرخیشدنارزدربازار
امروز معامالت بــازار آزاد، بــا دالر ۳9 هزار و ۸۰۰ 
تومانی آغاز شد. نرخی که البته از نظر بانک مرکزی 
مردود است و به واسطه تخصیص ارز نیمایی با قیمت 
حدود ۱۱ هزار تومان کمتر بــه واردات، نمی تواند 
مبنای محاسبات باشد. به گزارش اتاق ایران ناآرامی 
در بازار ارز همچنان ادامه دارد. در معامالت امروز بازار 
ارز، تا لحظه تنظیم این گزارش قیمت فروش دالر در 
بازار آزاد به ۳9 هزار و ۸۰۰ تومان رسیده و در سامانه 
سنا نیز قیمت هر دالر ۳۰ هزار و ۳۵۱ تومان ثبت 
شده است. همچنین دالر در سامانه نیما ۲۸ هزار و 
۸۳9 تومان فروخته می شود و قیمت فروش دالر در 
بازار متشکل ارزی ۳۶ هزار و ۲۶۰ تومان ثبت شده 
که هم زمان صرافی ها ایــن دالر را با نرخ توافقی به 

قیمت ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان می فروشند.
چند نرخی شدن بازار ارز در حالی است که دولت 
از سال ها پیش برای یکسان ســازی نرخ ارز خیز 
برداشته بود و امســال نیز با حذف ارز ترجیحی، 
انتظار می رفت در مســیر کاهــش فاصله نرخ ها 
و حذف ارز چند قیمتی گام برداشــته شود؛ که 
البته نه تنها چنین اتفاقــی رخ نداد بلکه یک نرخ 
دیگر با عنوان توافقی نیز به ادبیات بازار ارز کشور 

افزوده شد.
فاصله نرخ ها در بازار ارز باعث شده است باوجود 
حذف ارز ترجیحی بر مبنای دالر ۴۲۰۰ تومانی، 
همچنان احتمال توزیع رانت باال باشد؛ چراکه در 
شرایط فعلی، تفاوت نرخ ارز نیما به عنوان مبنای 
ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان و تأمین ارز واردات 
با نرخ بازار متشکل حدود ۶۵۰۰ تومان با نرخ بازار 

آزاد حدود ۱۱ هزار تومان اختالف دارد.
در ۸ ماهه امسال، ارزش تجارت خارجی کشور ۱۰ 
درصد افزایش به رقم ۶9 میلیارد و ۴۸۴ میلیون 
دالر رســیده که از این میزان ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ 
میلیون دالر به واردات و ۳۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون 

دالر به صادرات اختصاص داشته است.
رئیس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان این 
اتاق چند نرخی بودن قیمت ارز در کشور و چالش 
های آن پرداخت و گفت:» خود بانک مرکزی در 
حال حاضر حداقل ۴ نرخ ارز را اعالم می کند؛ ارز 
نیمایی، ارز توافقی، ارز بازار متشکل و ارز سنایی 
که با در نظر گرفتن ارز بازار آزاد در واقع ما شاهد ۵ 
نوع نرخ ارز در کشور هستیم که هر روز قیمت می 
خورد و این نشان می دهد قیمت ارز نیمایی، قیمت 
واقعی ارز نیست. در ابتدای امسال بحث برسر این 
بود که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف بشود و در 
نهایت با حذف آن کار بسیار درستی انجام شد؛ نکته 
مهم این بود که در هر حال در کشور یک قیمت ارز 
داشته باشیم و در واقع ارز تک نرخی شود که اتفاق 
نیفتاد و امروز شاهد حداقل ۵ نرخ ارز هستیم. چند 
نرخی بودن ارز در سال های گذشته لطمات زیادی 
را به اقتصاد ایران زده و اگر این شــرایط همچنان 
ادامه پیدا کند وضعیت خوبی را نمی توانیم برای 

اقتصاد پیش بینی کنیم.«

بورس قرمز شد، شاخص از مرز روانی پائین آمد
نمادهایاثرگذارروزگذشته

روز گذشته شاخص کل ســطح یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار واحد را از دســت داد، مرز مهمی کــه آن را مرز 
روانی بــازار می دانند. بــه گــزارش اقتصادنیوز، در 
معامالت روز سه شنبه بیست و نهم آذر ماه، شاخص 
کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۸ هزار 
و ۸۱۳ واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۴9۲ 
هزار و 9۵ واحد رسید.  شاخص هم وزن بورس نیز با 
کاهش 9۰۶ واحدی در سطح ۴۴۲ هزار و ۳9۸ واحدی 
ایستاد. همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( 
۱۱ واحد پائین آمد و در ســطح ۱9 هزار و ۶۳ واحد 
قرار گرفت.  روز گذشته نماد »فوالد« بیشترین اثر 
کاهنده را بر شاخص داشــت و پس از آن، نمادهای 
»شستا« و »فملی« بیشترین تأثیر را در افت شاخص 
کل بورس داشــتند و در مقابل نمادهای »پترول«، 
»دانا« و »ورنا« بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
کل داشــتند. در فرابورس نیز نمادهای »شگویا«، 
»شــراز« و »فغدیر« بیشــترین تأثیر کاهشی را بر 
شاخص کل فرابورس داشتند و »زاگرس«، »غصینو« 
و »پارتا« بیشــترین تأثیر افزایشــی را بر شــاخص 
داشتند. در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس 
خگستر صدرنشین است و خودرو و شستا در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، گدنا و 
فرابورس پرتراکنش  ترین نمادها هستند. بازار سهام به 
رقم ۱۲ هزار و 9۰9 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویــه ۴ هزار و ۴۸۶ 
میلیارد تومان بود که ۳۵ درصد از ارزش کل معامالت 
بازار سرمایه را تشکیل می دهد.   روز گذشته ارزش 
معامالت خرد سهام با کاهش ۱۸ درصدی نسبت به 
روز کاری قبل به رقم ۵ هزار و ۵ میلیارد تومان رسید. 
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بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد تولید ناخالص 
داخلی با نفت از ۵.۶ درصد در ۶ ماهه اول سال گذشته 
به ۳.۳ درصد در ۶ ماهه اول امسال و رشد تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت در همان بــازه از ۳.۸ درصد به ۳.۴ 

درصد رسیده است.
بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز 
آمار ایران، محصول ناخالص داخلی)GDP( به قیمت 
ثابت سال ۱۳9۰ در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ رشد 

تولید ناخالص داخلی با نفت ۳.۳ درصد  و بدون نفت 
۳.۴ درصد بوده اســت که حاکی از نزولی شدن روند 
رشــد تولید ناخالص داخلی در این مدت اســت. چه 
آنکه در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد تولید ناخالص 

داخلی با نفــت ۵.۶ درصد و بدون نفــت ۳.۸ درصد 
بوده اســت. بر این اســاس در شــش ماهه اول سال 
۱۴۰۱رشته فعالیت های گروه کشاورزی رشد منفی 
۲.۲، گروه صنایع و معادن ۵ درصد )شامل : استخراج 

نفت خام و گاز طبیعی ۳.۲، سایر معادن صفر، صنعت 
۴.9، انــرژی ۱۲.9 و ســاختمان ۱.۶- درصد( و گروه 
خدمات ۲.۶ درصد رشد داشــته است. در جدول زیر 
رشــد تولید ناخالص داخلی در گــروه های مختلف 
و در بازه های زمانی گوناگون قابل مشــاهده اســت. 
اطالعات این جدول نشــان میدهد که تقریبا در همه 
 گروه ها رشد تولید ناخلص داخلی در ۶ ماهه اول امسال

 نزولی شده است.

سخنگوی اقتصادی ضمن اعالم اینکه باتوجه به تغییر 
مدیریتی در تیم ارزی بانک مرکزی امیدواریم ثبات به 
بازار ارز برگردد، گفت: موتور ایجاد تورم و کاهش ارزش 
پول ملی در حال کنترل است و همچنین هیئت وزیران 
با افزایش میانگین ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در سال 
آینده موافقت کرده است. به گزارش ایسنا، سیداحسان 
خاندوزی امروز در نشست خبری خود با اشاره به اقدامات 
بانک مرکزی برای کنترل تورم اظهــار کرد: این بانک 
تدابیری داشت تا در راســتای کمیته رصد تورم پایش 
خلق پول شــبکه بانکی را انجام می دهد و همچنین 
سیاست های محرک رشــد اقتصادی با روندی خوبی 
پیش می رود. مجموعا همه بخش های صنعت، معدن و 
تجارت و غیره رشد ۳.۴ درصدی را در تابستان رقم زدند.
وی افزود: در الیحه بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت 
شفاف سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای 
مولدسازی حرکت و تالش کردیم که اتکا به درآمد نفتی 
چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راه ها از جمله 

منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد.

بیش از ۸۰ درصــد از منابع عمومی بودجه 
امسال محقق شده است

وی با تاکید بر این که دولت در یکسال و نیم گذشته تالش 
کرده تا اقتصاد کشور را به ریل انضباطی بازگرداند، یادآور شد: 
رهاشدگی در برخی سیاست های پیشین موجب شده بود که 
موتورهای خلق تورم چه در عرصه پولی و بانکی کشور و چه 
در عرصه بی انضباطی های مالی دولت بسیار جدی فعال باشد؛ 
بنابراین امر انضباط بخشی نیازمند یک حرکت تحول گرایانه 
برخالف مسیر و جریانی بود که سال های قبل وجود داشت. 
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اسناد مهم پولی و مالی 
دولت اعم از الیحه بودجه و سیاست هایی که در حوزه پولی و 
بانکی تصویب می شود، باید کمک کننده به انضباط اقتصادی 
باشد تا بتوان به منابع پایدار تکیه کرد. گزارش عملکرد هشت 
ماهه امسال نشــان می دهد که ۸۰.۵ درصد منابع عمومی 
بودجه امسال محقق شده است و این درصد تحقق نسبت 

به مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد افزایش نشان می دهد.

تغییر در تیم مدیریت ارزی منجر به برگشت 
ثبات در بازار می شود

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازار ارز کشور 

تصریح کرد: نوســانات ارزی که در آبان و آذر شاهد آن 
بودیم با بنیان های بازار ارز کشور یعنی منابع و مصارف 
آن و با بنیان های اقتصادی کشور ما هیچ سازگار نیست 
و آقای رئیسی و ستاد اقتصادی دولت هم به طور جد از 
بانک مرکزی خواسته اند که این بی ثباتی ها را مهار کند و 
بانک مرکزی هم ایده مدیریت ارزی خودش را و هم تیم 
مدیریت ارزی خود را نیازمند تغییر می دید که انجام شد و 
امیدواریم با این تغییرات شاهد موفقیت در برگشت ثبات 

در بازار ارز باشیم.

کسی آمارها را دستکاری نمی کند
وزیر اقتصاد اظهار کرد: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 
اختالفاتی در نحوه محاســبه دارند اما همان آمار بانک 
مرکزی را مبنا قرار دهیم که همچنان معاون اقتصادی 
و اعضای اداره  مربوطه اش همان بزرگوارانی هستند که 
در دولت قبل همین مسئولیت را داشته اند، پس کسی 
فکر نکند که به شکل سیاسی کســی آمده و آمارها را 

دستکاری می کند.

شاخص تورم تولیدکننده نصف شده است
خاندوزی افزود: من در پیشگاه مردم ایران صادقانه عرض 
می کنم که همان اداره  و همان معاونتی که گزارش تورم را 
در دولت قبل تهیه می کرد همان تیم گزارش تورم امروز 
را تهیه می کند و اعداد و ارقام گزارش  شده آنان حاکی 
از این است که از شهریور ســال گذشته شاخص تورم 
مصرف کننده ۵9 درصد بوده این میزان در پایان آبان ماه 
به ۳9 درصد رسیده است. شاخص تورم تولیدکننده از 

حدود ۸۰ درصد به ۳۷ درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: در عین حال که چنین آمارهایی حکایت 
از کاهش های قابل توجه دارد، ما با تعجب با مجموعه ای 
از رســانه ها و برخی آقایان نخبگان مواجه هستیم که 
می گویند شما گفته بودید اگر هیچ کاری هم نشود تورم 
۱۰ درصد کاهش می یابد. ما اصاًل شرایط فعلی تورمی 
کشور را نه تایید می کنیم و نه راضی هستیم و نه دولت از 
وضعیت نوسانات ارزی رضایت دارد و نه از افزایش قیمت 

در حوزه کاالهای اساسی و مسکن که مهمترین فشار را 
بر طبقات متوسط مردم می آورد.

ســخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: امــا حداقل از 
توقع کارشناسی، تخصصی، حرفه ای و انصاف و با مردم 
صادقانه حرف زدن و امیدهــای جامعه ایران را مأیوس 
نکردن از اهل علم و اهل خبر انتظار می رود تا به اخالق 
حرفه ای پایبند باشند تا دولتی که اراده کرده هم کنترل 
نقدینگی در بانک ها صورت گیرد و هم هزینه تراشــی 
نکند و اصالحات اساسی در اقتصاد انجام دهد در مسیر 

خود موفق باشد.

امیدواریم بانک مرکزی هرچه سریع تر بر 
نوسانات ۲ ماه اخیر بازار ارز غلبه کند

وی در پاسخ به پرسش ایســنا درباره اینکه چرا بانک 
مرکزی اقدام موثری برای کنترل بــازار ارز انجام نداد؟ 
اظهار کرد: ما در ستاد اقتصادی دولت با کنارهم گذاشتن 
شاخص ها به این نتیجه رسیدیم که بخش اعظمی از نیاز 
تجاری در واردات و صادرات که نیازهای حواله کشــور 
است و از طریق سامانه نیما صورت می گیرد، نیازهایی 
است که همین امروز منابع کافی برای عرضه در نیما و 
برای پوشش تقاضای واردکنندگان را دارد و بانک مرکزی 

می تواند این مسئله را مدیریت کند.
خاندوزی افزود: درصد بسیار کمی از نیازهای غیررسمی 
تحت عنوان تقاضای واردات کاالی قاچاق یا درخواست 
خروج سرمایه از کشور مطرح است و در بازار غیررسمی 
مطرح است. متاسفانه موج القای ناامنی که در شهریور و 
مهرماه در فضای خیابانی کشور وجود داشت، در آبان ماه 

و آذرماه به ناامنی فضای اقتصادی کشیده شد.
وزیر اقتصاد یادآور شــد: وقتی رسماً ایران اینترنشنال 
دیشب و پریشــب برنامه می گذارد و درباره بانک و ارز 
می گوید، مشخص است که این تالطم ها با بنیان های 
اقتصادی سازگار نیســت و نقطه شــروع آن ناشی از 
جریاناتی است که مردم را به این سمت سوق می دهند که 
»ارز از کشور خارج کنید« یا »منابع مالی خود را به ریال 

و ارز نقد تبدیل کنید«.

وی تأکید کرد: وظیفه ملی همه ما این اســت که انتظارات 
کاذب ایجاد نشود و همه ببینند که نقدینگی و موتورهای 
کنترل تورم مدیریت می شوند. امیدواریم بانک مرکزی هم 
هرچه سریع تر بر این نوسانات دو ماه اخیر بازار ارز غلبه کند.

کاهش ۸۰ درصدی استفاده از تنخواه بودجه 
وی همچنین با اشاره به وضعیت شاخص های اقتصادی 
دولت در سال جاری ادامه داد: میزان تحقق منابع نفتی 
و میعانات گازی نیز در این مدت نسبت به زمان مشابه 
پارسال ۳۶۰ درصد افزایش داشــته است و این میزان 
در بخش مالیــات و گمرک و ســایر درآمدهای جاری 
دولت نیز ۶۷ درصد رشد نشــان می دهد. در این مدت 
واگذاری شرکت های دولتی ۳۲ برابر بیشتر از آن چیزی 
بوده کــه در ســال ۱۴۰۰ روی داد و همچنین میزان 
استفاده از تنخواه بودجه هم در هشت ماهه امسال کمتر 
از هشــت هزار میلیارد تومان بوده است که کاهش ۸۰ 

درصدی نسبت با پارسال نشان می دهد.
وزیر اقتصادی افزود: در تابستان امسال رشد اقتصادی 
در بخش صنعت ۷/۸ درصد، در بخش معدن ۳/۷ درصد، 
نفت ۴/۱۰درصد، خدمات ۴/۲ درصد رشد و در بخش 
کشاورزی ۸/۰ درصد رســید. مسیر رشد نقدینگی در 
کشور نشان می دهد که رشد آن از ابتدای دولت سیزدهم 
تاکنون سیر نزولی خود را بدون توقف ادامه داده است به 
طوری که از نرخ رشد تورم از ۸/۴۲ درصد در مهر سال 
گذشته به ۳/۳۴ درصد در مهر ۱/۱۴ کاهش یافته است.

موتور ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی در 
حال کنترل است

وی تاکید کرد: این امر نشان می دهد که موتور اصلی ایجاد 
تورم و کاهش ارزش پول ملی در حال کنترل است و برخالف 
فضاسازی هایی که در برخی شبکه های اجتماعی صورت 
می گیرد حتی در حوزه سیاســت های ارزی هم وضعیت 
درآمدهای ارزی دولت به دلیل رشد میزان کّمی صادرات 
نفت در مهر و آبان ماه که به بیش از یک میلیون بشکه در 
روز رسیده و حتی نسبت به تابستان هم بیشتر بوده، نسبت 
به دولت گذشته بهتر است.مذاکرات برای استفاده از منابع 
ارزی بلوکه شده هم در جریان است که با ثمر رسیدن آن ها 
می توان سیاست های بانک مرکزی با دست بازی و گشایش 

بیشتری سیاست های خود را دنبال کند.

مرکزآمار:شتابرشدتولیدناخالصداخلیکمشد

افت  جهش  تولید

سخنگویاقتصادیدولتاعالمکرد

ثبات به بازار ارز برمی گردد
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مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار 
۸۰ درصد کشــت گندم آبی و ۹۲ درصد کشت 
گندم دیم محقق شــده اســت. علیقلی ایمانی 
گفت: بنابــر آخرین آمار تاکنــون یک میلیون و 
۷۵۰ هزار هکتار گندم در اراضی آبی و ۳ میلیون 
و ۷۵۰ هزار هکتار اراضی دیم کشت شده است. 
به گفته او، ۸۰ درصد کشــت گندم آبی  و حدود 
۹۲ درصد کشــت گندم دیم محقق شده است 
که امیدواریــم در روزهای باقی مانــده تا پایان 
 فصل کشــت، ســطح زیر کشــت به ۶ میلیون 

هکتار برسد.

ایمانی با بیان اینکه بخش اعظم اراضی آبی سبز 
اســت، گفت: با توجه به بارندگی های مناســب 
در ابتدای فصل، وضعیت ســبزینگی اراضی دیم 
مناســب اســت که امیدواریم بنابر پیش بینی 
سازمان هواشناسی، در ماه های آتی هم بارندگی 
ها نرمال و بیش از نرمال باشد تا برای سال آینده 
در تامین گندم نان کشور بی نیاز از واردات شویم.

مدیرعامل بنیاد ملــی گندمکاران درباره آخرین 
وضعیت کشت قراردادی گفت: با توجه به تاخیر 
در اعالم کشــت قراردادی، تاکنون حدود ۳۵۰ 
هزارهکتار کشت قراردادی محقق شده که انتظار 

می رود تا پایان فصل کشت به عدد خوبی برسیم.
او با بیان اینکه مشــکل خاصــی در تامین کود 
اوره نداریم، گفت: وزارت جهاد به ازای هرهکتار 
۳۰۰ کیلو کــود اوره تحویل مــی دهد که براین 
اســاس در تامین کود اوره مشکلی نداریم، اما در 
خصوص کودهای فسفاته و پتاسه بدلیل وارداتی 
بودن، توزیع مناسبی نداشته است.ایمانی گفت: 
با توجه به آنکــه در مصرف کودهای فســفاته و 
پتاسه نســبت به قبل جلوتر هســتیم، بنابراین 
 پیش بینی می شود که در  افزایش عملکرد تولید 

اثر بگذارد.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران 
آجیل و خشکبار، شیرینی، میوه و تره بار، 
گل و گیاه را کاالهای مشمول فروش ویژه 

ده روزه شب یلدا اعالم کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف 
ایران، بهنام نیک منش، معاون بازرسی 
و نظارت اتاق اصناف ایــران درباره طرح 
فروش فوق العــاده از ۲۶ آذر الی ۵ دی 
۱۴۰۱  ویژه شــب یلدا گفت: با توجه به 
تجربیات ارزشمندی که صنوف در بخش 
فروش فوق العاده و تخفیفــات ویژه در 
سالیان گذشته داشته اند، در سال جاری 
هم در آستانه شب یلدا به منظور تکریم 
مشــتریان و حفظ آرامش و حس مثبت 

و خــوب از لحاظ ارائه قیمــت و کیفیت 
مناسب در فروش کاالها و خدمات توسط 
صنوف، طرح فروش فوق العاده شب یلدا 
را اتاق اصناف ایران در دســتور کار قرار 

داده است.
وی افزود: این طرح با رویکرد حمایت از 
تولید، عرضه محصــوالت ایرانی و رونق 
بازار و همچنین تشــویق مشــتریان و 
خریداران با حضور در واحدهای صنفی 
مجاز و دارای پروانه کســب در سراســر 
کشور اجرا می شود. به گفته نیک منش، 
کاالهای مشــمول این طرح هــم اعم از 
آجیل و خشکبار، شیرینی، میوه، تره بار 
و گل و گیاه هســتند و البته سایر رسته 

های صنفی هم می توانند مشارکت کنند.
معاون بازرســی و نظارت اتــاق اصناف 
ایران افزود: نظارت بــر عملکرد صنوف 
مشــمول این شــب یلدا بعهــده خود 
اتحادیه های صنفی و بازرسان اتاق های 
اصناف سراسر کشور اســت و مشتریان 
ناراضی هــم می توانند بــا تلفن ۱۲۴ یا 
اتحادیه مربوطه تماس بگیرند.بازرسان 
ما در دو شــیفت در آماده باش هستند. 
پیشــتر رئیس اتاق اصنــاف ایران گفته 
بــود: اصنــاف مرتبط با شــب یلــدا از 
۲۶ آذر الــی ۵ دی ۱۴۰۱  محصــوالت 
 خود را بــا تخفیف به مشــتریان عرضه 

می کنند.

نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران گفت: هر مسئله ای 
که به هزینه های تولید و همچنین نظام توزیع مبلغی 
اضافه کند، عاملی بر ایجاد تورم در بازار خواهد بود؛ 
چه کرایه حمل بار باشد و چه مالیات های صنفی، چرا 
که یک کاال تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد، 
مراحل مختلفی را طی می کند و هزینه هر بخش 

به نوبه خود بر بهای کاالها تاثیرگذار است.
علیرضا حســنی اظهار کــرد: در توضیــح تاثیر 
چندبرابری فشار هزینه ها بر نرخ کاالی تمام شده 
می توان به رشد ۵۷ درصدی پایه حقوق کارگری 
در امسال اشــاره کرد؛ این افزایش هزینه تنها در 

بحث تولید اثرگذار نبوده و بهای نظام توزیع و نیروی 
انسانی دخیل در روند ورود کاال به بازار نیز گران تر 
خواهد شد، بنابراین محصولی که در نهایت به دست 
مشتری می رســد، بیش از مبلغی که انتظار داریم 

رشد قیمتی خواهد داشت.
حسنی در ادامه صحبت های خود تصمیمات دولتی 
را از عوامل مهم ســیر صعودی نرخ نهایی کاالها و 
محصوالت در بازار مصرف عنوان کرد و توضیح داد: 
از ابتدای امسال، تمامی هزینه های مربوط به تولید 
و نظام توزیع چندبرابر شد. رشد ۵۷ درصدی حقوق 
کارگر، افزایش میزان مالیــات اصناف و واحدهای 

تولیدی، سیر صعودی هزینه های مربوط به بیمه های 
تامین اجتماعی و در نهایت افزایش کرایه حمل ونقل 
عمومی و باری از مســائل مهمی است که امسال 
اجرایی شــد، به فشــار هزینه های تولید و توزیع 

افزوده است.
وی در رابطه با تاثیر افزایش کرایه حمل ونقل بر بازار 
نیز گفت: باید تاکید کرد کاالها در تمامی فرآیند 
تولید و توزیع خود، نیاز به جابه جایی و استفاده از 
ناوگان حمل ونقل دارنــد، بنابراین افزایش هزینه 
در این بخش، طی چندین نوبت بر نرخ کاالها تاثیر 

خواهد داشت.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان مســکن استان 
تهران گفت: با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 
و تســهیل گری و پرهیز از اعالم قیمت دستوری مسکن 
می توان زمینه ســاز تســریع در روند ســاخت مسکن 
باشــیم. شــهاب ســعادت نژاد  گفت: چند دلیل مهم 
درتعویق ساخت مســکن نهضت ملی وجود دارد یکی از 
آنها نبود منابع مالی مشــخص و تزریق بــه موقع آنها به 
پروژه ها است. مورد مهم دیگر بحث زمین های مناسب 
برای اجرای این پــروژه بخصوص در شــهر های بزرگ 
اســت و تا کنون دولت نتوانســته زمین های مناســبی 
 که دارای امکانات الزم باشــد را در اختیار ســازندگان

 قراردهد.
به گفته  عضو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان مسکن 
اســتان تهران عامــل بازدارنده مهم دیگر تورم بســیار 

باال در مصالح  ســاختمانی اســت و عدد اعالمی بسیار 
کمی برای ساخت مســکن در نظر گرفته شده است در 
حالی که با این اعداد نمی شــود حتی سفت کاری یک 
ساختمان چند طبقه را به صورت استاندارد کامل انجام 
داد. ســعادت نژاد می گوید: برای حل این مسائل دولت 
باید کار را به دســت بخش خصوصی و سازندگان دارای 
صالحیت واگذار کند و فقط تسهیل گری و ارائه زمین های 
مناســب را انجام دهد تا بتــوان پروژه هــا را به صورت 
 مشارکتی انجام داد و از اعالم قیمت های دستوری با این

 تورم باال اجتناب کند.
او گفت: یکــی از موارد مهمی که اخیرا اعالم می شــود 
اعطا زمین به مردم برای ســاخت خانه هــای ویالیی و 
یک طبقه اســت که معلوم نیســت این حجم زمین به 
ویژه  در شــهر های بزرگ از کجا قرار است تامین شود. 

حاال اگر زمینی هم باشــد، تاسیســات و لوله کشی آب، 
برق و گاز و ایجــاد امنیت و امکانات بــرای این واحدها 
جای تامل دارد. عضو هیات مدیره انجمن انبوه ســازان 
استان تهران افزود: در صورتی که اراضی مورد نیاز برای 
ویالسازی تامین شــود جای این سوال اســت که آیا ما 
می توانیم  تمامی این اراضی و طبیعــت رادر یک دوره 
برای ساختمان ســازی از بین ببریم .به گفته او؛ در تمام 
دنیا ســاختمان ســازی به روش بلند مرتبه سازی و بر 
روی کمترین اراضی انجام می شــود، حال چگونه ما می 
خواهیم حجم بسیار زیادی زمین را به ساخت خانه های 
ویالیی اختصاص دهیم در حالی که رســاندن امکانات و 
خدمات زیرســاختی به این اراضی  و نگهداری این گونه 
 خانه هزینه های بسیاری دارد که بسیاری از مردم توان

 آن را ندارند.

در سالهای اخیر تاکید زیادی بر تولید 
داخلی و رونق آن شده است. اما تولید 
همچنان با مشکالت عدیده ای روبرو 
بوده و افت جهش تولید به دلیل همین 
مشــکالت رقم خورده است. در نیمه 
نخست ســال جاری شاهد افت بی ســابقه جهش تولید بوده 
ایم. افت جهش تولید در حالی رقم خورده که نیاز اصلی رشد 
اقتصادی به ارتقای تولید و رشــد صادرات است. متاسفانه به 
دلیل عدم توجه به تولید، کاالهای داخلی بازارهای صادراتی 

را از دست دادند. 

از این بدتر اینکــه بازارهــای داخلی و مشــتریان در داخل 
کشــور نیز قید خرید از تولید را به دلیل افزایش قیمت تمام 
شــده کاالها زده اند. یعنی بــازار داخلی تولید نیز از دســت 
رفته اســت. رشــد اقتصادی ایران در ســه ماه دوم امسال و 
شش ماه نخست ســال جاری نشــان می دهد جهش تولید 
در کشــور در مقایســه با ســال قبل پایین تر بوده است. این 
رقم ۱.۹ واحد درصد کمتر از تابســتان ســال گذشته و ۲.۳ 
 واحــد درصد پایین تر از نیمه نخســت ســال قبــل به ثبت 

رسیده است.
رشد اقتصادی شــش ماهه نخســت ایران برابر با ۳.۳ درصد 
بوده و با حــذف ارزش نفت این رشــد معادل بــا ۳.۴ درصد 
به ثبت رســیده اســت. مرکز آمار ایران وضعیــت اقتصادی 

کشور در شــش ماهه نخســت امســال را منتشــر کرده و 
تفکیک وضعیت اقتصــادی در بخش های مختلف نشــان از 
باال و پایین ســرعت تولید در این قســمت ها داشــته است. 
طبــق داده هــای مرکز آمــار ایــران، رشــدتولید ناخالص 
داخلی کشــور در شــش ماه نخســت امســال برابر با ۳.۳ 
 درصد بوده و نســبت به ســال قبل ۲.۳ واحــد درصد کمتر 

شده است.
به گزارش اکوایران، طبق بررسی های آماری، رشد اقتصادی 
ایران در بخش کشارورزی برابر با منفی ۲.۲ درصدبوده و سرعت 
افت آن از فصل بهار بیشتر شــده است. با این حال در مقایسه 
با موقعیت مشابه خود در سال گذشته مشاهده می شود ، ۲.۳ 
واحد درصد از افت تولید ایران در این بخش کم شده است. یعنی 

در سال گذشته افت تولید دربخش کشاورزی تقریبا دو برابر 
رقم فعلی بوده است.

داده هــای این مرکز رشــد تولیــد را در دو بخــش دیگر به 
صورت کلی بیان کرده و طی آن مشــاهده می شود، سرعت 
افزایش تولیــد در بخش صنایع و معادن هــم ارز با فصل اول 
بوده و تغییری نداشــته اســت. این رقم برابر با ۵ درصد رقم 
خورده اســت. در گروه خدمات هم رشــد اقتصــادی ایران 
 برابر بــا ۲.۶ درصد بــوده و در مقایســه با ســال قبل کمتر 

شده است.
در نهایت مشــاهدات آماری از وضعیت تولید ایران در شش 
ماه نخست امسال نشان می دهد ســرعت رشد اقتصاد کشور 
در مقایسه با سال قبل کمتر شده اســت. بررسی های آماری 

از وضعیت اقتصادی کشــور در ســه ماهه دوم امسال نشان 
می دهد گروه کشــاورزی افتــی ۳ درصدی را در تابســتان 
امســال ثبت کرده است. یعنی تولیدات کشــاورزی ایران در 
سه ماه دوم امسال نســبت به تابستان ســال قبل به قیمت 
های ثابت ۳ درصد کمتر شــده اســت. گروه صنایع و معادن 
نیز در این بازه رشــدی ۵ درصدی داشــته و در نهایت گروه 
خدمات درکشــور رشــد تولیدی برابــر با ۱.۴ درصــد را به 
ثبت رســانده اســت. در نهایت رشد اقتصادی ســه ماه دوم 
امســال در بخش کل برابر بــا ۲.۵ درصد بــوده و تقریبا ۱.۹ 
واحد درصد از ســال قبل پایین تر بوده اســت. این رشد در 
 بخش بدون نفــت کمتر بــوده و برابر بــا ۲.۱ درصد به ثبت 

رسیده است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

جهش تولید در نیمه نخست 1401 کاهش پیدا کرد

سیگنال  تورم  به  افت  جهش  تولید 

۹۲ درصد کشت گندم دیم محقق شد

۱۰ روز فروش فوق العاده اقالم یلدایی

هزینه های تولید و نظام توزیع چندبرابر شده است

اعالم قیمت دستوری روند ساخت مسکن را کند می کند

سایه تورم بر سر تولید
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

اتفاقی که در رابطه با افت جهش تولید افتاده قابل پیش بینی بود. بارها بر حل مشکالت تولید و رسیدگی به بنگاههای اقتصادی 
دارای مشکل تاکید داشتیم. اگر تولید درست جلو نرود درآمدی خلق نمی شود که چرخ اقتصاد را بگرداند. امروز واحدهای 
تولیدی در فعالیت روزانه خود مانده اند چه برسد به اینکه بخواهیم از آنها انتظار درآمدهای صادراتی و ارزآوری داشته باشیم. 

با از دست رفتن بازارهای صادراتی ارز کمتری به کشور وارد شد. تحریم ها هم به این مشکالت دامن زدند. 
نهاده های تولید گرانتر شد و از همه مهم تر نرخ ارز باال تیر نهایی را به تولید شکلیک کرد. واردات مواد اولیه و تکنولوژی  هزینه 
زیادی را به واحدهای تولیدی وارد کرد. در این بین بسیاری از این واحدها به دلیل عدم توانایی در مدیریت هزینه ها، از چرخه 
فعالیت خارج شدند. این در حالی است که امید تولید به احیای برجام نیز نقش بر آب شد. سرمایه گذاری خارجی به کمترین 

میزان خود رسید و تولید به دلیل کمبود سرمایه در گردش، مشکالت بسیاری را متحمل شد. 
تورم هم ضربات وارده به تولید را تکمیل کرد. مهار تورم باید در دستور کار قرار می گرفت. هزینه تولید چرا تغییر مي کند؟ به 
خاطر نرخ ارز و مواد اولیه. البته قیمت مواد اولیه هم به نــرخ ارز ربط پیدا مي  کند. پس مي توان گفت، اگر مدیریت اقتصادي 
بتواند ثبات در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه ایجاد کند،  تورمي ایجاد نمي شود یا حداقل قابل پیش بیني خواهد شد. مدیریت بازار 
ارز نیز باید از سوی مسووالن در اولویت قرار می گرفت. این اقدامات انجام نشد و تولید متحمل زیان های بیشتری شد. آمارها 

حاکی است تولید اصال پیشرفتی نداشته است. آمار رسمی نشان دهنده رشد منفی تولید است.
غفلت از تولید از دو جنبه به اقتصاد لطمه وارد کرده است. عدم رغبت بانک ها به ارائه تسهیالت به تولیدکنندگان، حجم تولیدات 
کشور را به شدت کاهش داد. در نتیجه هم زمان با کاهش تولید کاال، شاهد تشدید واردات و افزایش قیمت ها هستیم. دوم اینکه 
تسهیالت بانکی به سمت بازار واسطه و سوداگری و رانت جویی هدایت شد. این نکته هم قابل ذکر است که هرگز با اجبار، پول ها 
به سمت تولید هدایت نشده اند که این بار هم با دستور چنین اتفاقی رخ دهد. هیچ گاه بانک ها زیر بار دستور نمی روند و به دلیل 

ضعف نظارت بانک مرکزی راه دور زدن قانون را پیدا می کنند.
در مجموع باید گفت اگر شرایط داخلی و خارجی تغییری نکند، آینده اقتصاد ایران نیز به همین نحو خواهد بود. برای بهبود 
اقتصاد ایران از یک طرف باید درجهت متعادل شدن شاخص های اصلی تالش شود و در این زمینه از بین بردن بستر فعالیت 
دالالن و سوداگران از اهمیت باالیی برخوردار است. مدیریت اقتصادی برای رفع مشکالت داخلی به مراتب باید هوشمندتر 

باشد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف تهران متولي 
مدیریت و نظارت نمایشگاه هاي فرش دســتباف را اتحادیه 
برشمرد و تاکید کرد: کار را باید به دست کاردان سپرد. متولي 
اصلي فرش دستباف قطعاً اتحادیه فرش دستباف است و الغیر؛ 
منتهي این هنر صنعت کشور که زماني ارج و قربي به وسعت 
جهان داشت اکنون در مظلومیت بي حساب و کتابي قرار گرفته 
است. مسعود سپهرزاد گفت: فرش که زماني کاالي سرمایه اي 
براي افراد محسوب مي شد حاال در اثر بي توجهي مسئوالني 
که اساساً هیچ مسئولیتي را برعهده نگرفتند آنچنان مظلوم و 

مغموم شده است که دیگراني که هیچ تبحر و تخصصي ندارند 
باید بیایند و برایش نمایشــگاه بگذارند و آبرویش را به تاراج 
ببرند. ســپهرزاد با اعتراض به عملکرد مرکز ملي فرش ایران 
بیان داشت: مسئوالن مرکز ملي فرش ایران چطور به برگزاري 
نمایشگاه هاي مختلف مبادرت مي کنند؟ شرکت کنندگان و 
اجاره کنندگان غرفه ها را نیز از کســاني مي گذارند که مجوز 
فروش فرش ندارند و از اتحادیه نیســتند. این افراد تعهدي به 
متقاضیان در برابر فروش فرش ها ندارند. پاسخگوي مشتري 
نیستند و نام و نشــاني ندارند تا در صورت شکایت خریدار به 

آنها مراجعه شــود. وي تاکید کرد: وزارت صمت مي داند که 
متخصصان فرش دستباف باید از اتحادیه مجوز داشته باشند 
و اینکه هر کس قانونمند باشد یعني کشورش را دوست دارد 
و بر این مبنا تاکید و تالش مي کنیم تا نمایشــگاه تنها تحت 
مدیریت و نظارت اتحادیه قرار گیرد. ســپهرزاد تصریح کرد: 
باید مسئوالن از فرش دستباف که پرچم کشور را به اهتزاز در 
مي آورد تمام قد دفاع کنند. باید از محرومیت هایي که در دو 
دهه اخیر متهم شده حمایت کنند. فرش ایران را فقط ایراني 
مي شناســد و مي تواند به دنیا بار دیگر شناسایي کند نه هیچ 

خارجي و غیر دیگري. وي با ابراز تاسف گفت: زماني صادرات 
فرش ایران به دنیا ساالنه بیش از ۲ میلیارد دالر بود؛ اما با بي 
مســئولیتي مدیران وقت در نیمه دوم دهه ۷۰ رفته رفته این 
جایگاه فراموش شد و اکنون ســاالنه تنها ۵۷ میلیون دالر که 
 به قدر توان تنها یک تاجر صادر کننده فرش اســت به خارج 

صادرات داریم.
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران تصریح کرد: 
چگونه است که مي توان زعفران و پسته ایراني را بي نام و نشان 
به خارج ارسال کرد تا آنها با درج نام و نشان خودشان آن را به 

دنیا معرفي کنند. دل هر ایراني بــه درد مي آید وقتي زعفران 
کشورش را در کشــورهاي خارجي با نام دیگري مي بیند، اما 
فرش ایراني را نمي توانند گله اي و یا فله اي به دیگر کشورها 
ببرند براي همین اســت که صرف ندارد تالش کنند تا فرش 
ایراني جایگاه خود را در خارج مجدداً به دست آورد. وي تاکید 
کرد: فرش ایراني را باید به جایــگاه متعالي اش بر گردانند که 
آبروي ایران است. فرش ایراني باید ارزآوري براي کشور داشته 
باشد. دولت در این زمینه با تبلیغات و حمایت گسترده مي تواند 

فرش را به جایگاهش برگرداند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن گفت: قیمت تمام شده هر 
کیلو تخم مرغ برای مرغداران ۴۹ هزار تومان است که در حال حاضر با 
۱۰ هزار تومان کمتر آن را به بازار عرضه می کنند. محمد مرادی با بیان 
اینکه تحت قالب سامانه سماسط)سامانه مدیریت اطالعات صنعت 
طیور( اطالعات جامعی از وضعیت تولید داریم، گفت: در این سامانه 
می توانیم به صورت برخط میزان تخم مرغ تولید شده، شهر و روستا و 

واحد تولیدی، میزان تلفات و... را رصد کنیم.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه امسال سال پرفرازو نشیبی داشتیم و به 
بخش های مختلف کشور شوک وارد شد خوشبختانه در بخش مرغ 

تخمگذار اتفاقی رخ نداده و حتی توانستیم ۵ درصد بیشتر از برنامه 
تعیین شده تولید کنیم. مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با 
اشاره به اینکه هیچ کمبودی تا پایان سال نداریم و شرایط پایدار است، 
گفت: پیش بینی می شود که تا پایان سال میزان تولید تخم مرغ در 
کشور در سال ۱۴۰۱ به عدد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد. این 
در حالیست که سال گذشته یک میلیون و ۱۲۰ هزار تن تخم مرغ 

در کشور تولید شد.

وی در بخش دیگری از صحبت های در پاسخ به اینکه چرا با وجود 
اینکه آمار تولید و مصرف در کشور وجود دارد گفته می شود تا پایان 
سال حدود ۶۰ هزار تن تخم مرغ مازاد خواهیم داشت؟ گفت: همیشه 
در برنامه ریزی ها به گونه ای عمل می کنیم که بیشتر از نیاز کشور 
تولید شود و ســوپاپ اطمینانی وجود داشته باشد که اگر خسارت 
و تلفاتی ایجاد شــد کمبودی نداشته باشــیم. گاهی این تخم مرغ 
ها به ســرعت وارد بازار می شــوند اما گاهی روند جذب آن به بازار 

تدریجی خواهد بود. به گفته وی ســرانه مصرف تخم مرغ در کشور 
باالی ۱۴ کیلو است. ســرانه مصرف ما نسبت به کشورهای توسعه 
یافته پایین و نسبت به میانگین دنیا باال است. مرادی همچنین در 
خصوص قیمت تخم مرغ نیز گفت: قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ 
درب مرغداری ها حدود ۴۹ هزار تومان است. بعد از مردمی سازی 
یارانه هــای تولیدکنندگان همراه دولت شــدند و دولت نیز قیمت 
۳۵ هزار تومان را به ازای هر کیلو بــرای تخم مرغ به صورت موقت 

تعیین کرد. قرار بود این قیمت شــهریورماه اصالح شــود و واقعی 
ســازی صورت بگیرد که متاســفانه این اتفاق نیفتاد.  وی تصریح 
کرد: امروز تخم مرغ درب مرغداری ها با قیمت ۳۹ تا ۴۰ هزار تومان 
خرید فروش می شود که ۱۰ هزار تومان کمتر از قیمت تمام شده 
است. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه تولید تخم مرغ خطی 
و مصرف سینوســی اســت، افزود: معتقدیم قیمت گذاری بر روی 
محصوالتی که مصارف سینوســی دارند و مصــرف با تغییر فصل 
 افزایش یا کاهش می یابد، اقدام درستی نیست و باید براساس عرضه

 وتقاضا باشد.

کاهش صادرات فرش ایران به ساالنه ۵۷ میلیون دالر

ضرر ۱۰ هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ
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محدودیتدوپلتفرمخارجیبرداشتهمیشود؟
عضو شــورای عالی فضای مجازی گفت: نهادهای امنیتی به محض اینکه 
احســاس کنند شــرایط امنیتی به حالت معمولی و عادی خود برگشــته 
 اســت می توانند تصمیــم بگیرند کــه قطعــی پلت فرم هــای خارجی 

همیشگی نباشد.
رضا تقی پور در یک گفت وگوی تلویزیونی در پاســخ به سوالی درباره اینکه 
آیا محدودیت استفاده از دو پلت فرم خارجی موقتی است و این پیام رسان ها 
دوباره وصل می شوند، اظهار کرد: خواهشی که دارم این است که این موارد 
را از یکدیگر تفکیک کنیم. مواقعی است که زمان جنگ است و همانطور که 
می دانید فعالیت های اقتصادی شکل دیگری پیدا می کند و فعالیت های روزمره 
شکل عادی را ندارد. این نماینده مجلس افزود: این تصمیم فعلی را شورای 
امنیت کشور گرفته اســت ولی تصمیمات راهبردی مانند اینکه باید شبکه 
ملی اطالعات درست شود، داخلی ها باید توسعه پیدا کنند و این شبکه باید 
مستقل باشد، اتفاقا بسیاری از پاسخ هایی که کاربران عزیز دادند، همان الزامات 
شبکه ملی اطالعات بود؛ مثال گفته اند باید امن و فراگیر باشد و همه کاربرها را 
پاسخ بدهد. عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سوال مجری درباره 
اینکه چون الزامات هنوز کامال مهیا نیست، پس قطعی و محدودیتی که برروی 
پلت فرم های خارجی گذاشته شده فعال نباید همیشگی باشد، گفت: این امر 
بستگی به تصمیم نهادهای امنیتی دارد و به محض اینکه احساس کنند که 
شرایط امنیتی به حالت معمولی و عادی برگشته، می توانند تصمیم بگیرند که 

این اتفاق هم رخ دهد.

وزیر ارتباطات خبرداد:
تالشبرایاجرایدقیقآییننامهحمایتازکسبوکارها

وزیر ارتباطات به صاحبان کسب و کارهای فعال در فضای مجازی و کاربران آنها 
اطمینان داد که این وزارتخانه و سایر دستگاه های دارای تکلیف در این طرح، 
تمام تالش خود را در اجرای هرچه بهتر و دقیق تر این آیین نامه به کار خواهند 
بست. سامانه و مرکز تماس ۱۶۴۹ به منظور ایجاد ارتباط با کسب وکارهای 
اقتصاد دیجیتال و اطالع رسانی از آخرین مصوبات و بخشنامه های دستگاه های 
ذی ربط در چارچوب آیین نامه حمایت از ســکوها و کسب وکارهای اقتصاد 

دیجیتال  ۲۷ آذر رونمایی شد.
محمد خوانساری-رئیس سازمان فناوری اطالعات- در این مراسم رونمایی با 
اشاره به راه اندازی سامانه و مرکز تماس ۱۶۴۹ گفته بود: این سامانه قرار است 
که از یک سو بیان گر ظرفیت های موجود در سکوهای داخلی باشد و از سوی 
دیگر منعکس کننده بازخورد کسب وکارها از دستگاه ها و سکوها و رفع چالش 
در قالب پنجره واحد. امیدواریم با ظرفیتی که ایجاد شده و با ارتباط نزدیکی 
که بین دستگاه های اجرایی، سکوها و کسب وکارهای حوزه فضای مجازی 
ایجاد می شود، فضا برای مردم و کسب کارها حوزه اقتصاد دیجیتال آسان تر 

و امیدبخش تر شود.
سامانه ۱۶۴۹ عالوه بر این که به عنوان پایگاه الکترونیکی آئین نامه حمایت 
از سکوها و کســب و کارهای اقتصاد دیجیتال مصوب کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتال به اطالع رسانی اخبار می پردازد، در قالب یک مرکز تماس با همین 
شماره، آمادگی ارائه خدمات و پیگیری درخواست سکوها و کسب و کارها را 

نیز دارد.
در همین رابطه عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با انتشار 
پستی در یک پیام رسان داخلی درباره این سامانه و مرکز تماس اظهار کرد: 
در ادامه اجرایی شدن مصوبات آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد 
دیجیتال ســایت و مرکز تماس مربوط به این طرح به عنــوان پل ارتباطی 
میان صاحبان سکوهای مشمول، صاحبان کســب و کارهای فعال بر بستر 
 سکوهای مشمول و کاربران مراجعه کننده به این سکوها با دولت راه اندازی 

شده است.
 از این پس فعــاالن این حــوزه می توانند بــا مراجعه به پایــگاه اینترنتی 
www.۱۶۴۹.ir و یا تماس با شــماره ۱۶۴۹ از آخریــن اطالعات مربوط به 
سکوهای مشمول اجرای این طرح و حمایت های مختلفی که تکالیف دستگاه 
های اجرایی است مطللع شــوند. عالوه بر این، در سامانه مذکور امکان ثبت 
شکایات کاربران از سکوهای مشــمول حمایت و یا حتی شکایت سکوها از 
دستگاه های اجرایی دارای تکلیف که در فرآیند اجرایی شدن مصوبه حمایت 
از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کوتاهی کرده اند، پیش بینی شده است؛ 
البته باید توجه داشــت که اطالعات و محتوای این سامانه به تدریج و با طی 
شــدن فرایند اجرایی طرح حمایت از کســب و کارهای اقتصاد دیجیتال، 
 غنی تر شده و انشــاهلل در آینده نزدیک به مرجع تخصصی این حوزه تبدیل 

خواهد شد.
به صاحبان کسب و کارهای فعال در فضای مجازی و کاربران آنها اطمینان 
خواهم داد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سایر دستگاه های دارای تکلیف 
در این طرح، تمام تالش خود را در اجرای هرچه بهتر و دقیق تر این آیین نامه 

به کار خواهند بست.

معاونت علمی اعالم کرد؛
۴۸کشورمشتریمحصوالتنانوفناورانهایرانی

بر اساس اعالم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ۴۸ کشور مشتریان 
محصوالت نانوفناورانه ایران ساخت هستند. به گزارش معاونت علمی، فناوری 
و اقتصاد دانش بنیان، توسعه بازار فناوری نانو جز اهداف اصلی برنامه توسعه 
فناوری نانوی ایران است. گســترش صادرات این محصوالت، راه یافتن به 
بازارهای خارجی و کشــف بازارهای جدید به تنوع ســبد صادراتی کشور و 

پایداری شرکت های فعال در حوزه فناوری نانو، کمک می کند.
صنعت نانو یکی از حوزه های فناورانه ای است که در ایران روند رشد و توسعه 
خود را به خوبی طی کرده و سال ها است محصوالت تولیدی در این زمینه هم 
پای بازار جهانی تولید و عرضه می شوند؛ به همین دلیل ورود این محصوالت 
باکیفیت ایران ساخت به جهان و دیگر کشورها یک ضرورت و هدف مهم است 

که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان آن را دنبال می کند.
ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست 
جمهوری نیز برای ورود این محصــوالت به بازار جهانی بــه دنبال اجرای 
برنامه هایی است که ذیل کریدور فناوری تا بازار عملیاتی شده و به توسعه بازار 

محصوالت نانو کمک کرده است.
بر اساس آمار ارائه شده توسط ستاد در سال ۱۴۰۰ شرکت های فناوری نانو 
موفق به صادرات محصوالت این فناوری به ارزش ۶۲ میلیون دالر شده اند.

همچنین پس از سال ۱۳۹۸ حجم صادرات فناوری نانو و محصوالت مبتنی 
بر این فناوری روند صعودی گرفته و صادرات این محصوالت در سال ۱۴۰۰ 

نسبت به سال قبل از آن ۵۳ درصد رشد کرده است.
شــرکت های تولیدی فناوری نانو در ســال ۱۴۰۰، محصــوالت خود را به 
۴۸ کشــور صادر کرده اند. ترکیــه و عراق مهم تریــن میزبانان محصوالت 
نانوفناورانه ایران ساخت هســتند که شــرکت های دانش بنیان باالی ۱۰ 
میلیون دالر صادرات به این دو کشــور را ثبت کرده اند. دیگر مشتریان این 
 محصوالت هم شامل روسیه، هند، قزاقستان، آمریکا، انگلستان، مغولستان،

 پاکستان و غیره می شود.

اخبار

کارشناســان این حوزه اعتقاد 
دارنــد فیلترینــگ منجر به 
ناامیدی و بی اعتمادی شــده 
و تبعاتی جبــران ناپذیر دارد. 
چند فعال و کارشناسان حوزه 
فناوری اعالم کردند بسته حمایتی دولت در شرایط فعلی 
کارگشا نیست. به باور آن ها فیلترینگ منجر به ناامیدی و 
بی اعتمادی شده و زندگی مردم را مختل کرده است. آن ها 
تأکید دارند کسب وکارها به وام و نه فالوئر نیازی ندارند و 

اینترنت آزاد برایشان حیاتی تر است.
پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شــریف به مناسبت 
هفته پژوهش، نشستی با موضوع »بررسی بسته حمایتی 
دولت از پلتفرم هــا و کســب وکارهای اینترنتی« برگزار 
کرد. این بسته حمایتی اوایل آبان ماه امسال توسط وزیر 
ارتباطات رونمایی شد و قرار است از کسب وکارهایی که به 

پلتفرم های بومی مهاجرت می کنند، حمایت کند.
فعالین دانشــگاهی، نمایندگان دولت و بخش خصوصی 
با حضور در این نشســت نقطه نظرات خود را درباره این 
بســته حمایتی مطرح کردند. »حامد منکرسی«، معاون 
سیاست گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطالعات 
در این نشســت تأکید کرد آیین نامــه حمایتی کارگروه 
اقتصاد دیجیتال قرار نیســت همه دردها را شفا دهد. او 
همچنین قطع اینترنت در بازه زمانی عصر را از ابتکارات 
و پیشــنهادات وزارت ارتباطات عنوان کــرد تا کمتر به 

کسب وکارها و مردم خسارت وارد شود.
»رضا شیرازی مفرد«، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی 
کارفرمایی کسب وکارهای اینترنتی با بیان اینکه فیلترینگ 
منجر به ناامیدی و بی اعتمادی به حکومت می شود، تبعات 
آن را جبران ناپذیر دانست. به اعتقاد او کسب وکارها به وام 
و فالوئر نیاز ندارند بلکه اینترنــت آزاد برای آن ها حیاتی 

است.
»محمد کشوری«، کارشــناس فناوری اطالعات و مدیر 
عامل گروه طیف با انتقاد از اقدامات سلبی سیاست گذار 
در حوزه محتوایی و شبکه اینترنت، اعالم کرد با آیین نامه 
حمایتی اخیر هیچ اتفاق مهمی رخ نخواهد داد. »جمال 

اکبرزاده جهرمــی«، عضو هیئت علمی دانشــکده علوم 
ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی تهران نیز تأکید دارد 
پلتفرم ها در حال تبدیل شدن به زیرساخت هستند و فیلتر 

آن ها، زندگی روزمره مردم را دچار مشکل می کند.
در ادامه خالصه ای از ســخنان حاضرین در این رویداد را 
مرور خواهیم کرد. منکرســی در ابتدای سخنان خود به 
برنامه ها و اقدام های حمایتــی وزارت ارتباطات در قبال 
اکوسیســتم فناوری اطالعات و ارتباطات اشــاره کرد و 
گفت: یکی از ابتکارات دولت سیزدهم، تشکیل کارگروه 
اقتصاد دیجیتال بود که نشــان دهنده اهمیت و اولویتی 
اســت که دولت ببرای این حوزه قائل است. ما در جریان 
مشکالت هستیم و وزارت ارتباطات با نهادهای حاکمیتی 
و باالدستی در حال تعامل است. دغدغه های فعاالن بخش 

خصوصی را شنیده ایم و آنها را انعکاس داده ایم.
به گفتــه وی قطع اینترنت در بازه های زمانی مشــخص 
طی ماه های اخیر، ابتکار و پیشنهاد وزارت ارتباطات بود 
تا صدمات و آسیب ها کاهش پیدا کند: »اگر اختالل های 
اخیر اینترنت را با اتفاقاتی که در آبان ۱۳۹۸ رخ داد مقایسه 
کنید، می بینید که در آن زمان دسترسی ما به طور کامل به 
اینترنت قطع می شد. دسترسی به برخی اپلیکیشن های 
داخلی نیز در آن زمان به راحتــی امکان پذیر نبود، اما در 
دوره جدید ســعی بر این بود اتفاقات به حداقل برســد و 
دسترســی ها تنها زمانی که در بحث امنیــت تأثیرگذار 

است، قطع شود.«
منکرسی همچنین با اشاره به قطع سرویس های پیامک 
انبوه، گفت با پادرمیانی وزارت ارتباطات ســعی شــد تا 
کمترین آسیب به کسب وکارهای این حوزه وارد و از قطع 

کامل سرویس ها جلوگیری شود.
وی در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درباره بسته حمایتی 
دولت گفت: »ایین آیین نامه قرار نیســت همه دردها را 
شفا دهد و تمامی مشکالت این حوزه رفع شود. براساس 
آمارها، از کل کاربــران ایرانی اینســتاگرام تنها ۵۰۰ تا 
۶۰۰هزار کاربر مشــغول به فعالیت اقتصادی هستند که 
سهم اندکی از کل کاربران است بنابراین با این آیین نامه 

دغدغه سایر کاربران پوشش داده نمی شود.«
نماینده وزارت ارتباطات با اشــاره بــه بحث »عدم اعتماد 
کاربران به پلتفرم های داخلی« اظهار داشت بدین منظور 
الیحه حفاظت از داده های شخصی در دستور کار قرار گرفته 

تا به افزایش اعتماد کاربران و سرمایه گذاری ها در این حوزه 
کمک شود. شیرازی مفرد مهم ترین اثر فیلترینگ را ایجاد 
حس ناامیدی و بی اعتمادی به حکومت دانســت و گفت 
تبعات این موضوع جبران ناپذیر اســت: »نامه ای از سوی 
شاپرک به پرداخت یارها ارســال شده تا دامنه “com.” را 
با “ir.” جایگزین کنند و مردم از این نامه برداشت کرده اند 
که هدفشان قطع اینترنت است. این ها یک فشار روانی روی 

مردم و فعاالن این حوزه ایجاد می کند.«
او آمارهای اعالمی از تعداد کاربران پیام رسان های داخلی 
را عجیب خواند و گفت: »روبیکا از ۷۰ میلیون یوزر سخن 
گفته که آنقدر عدد عجیبی است که باورپذیری آن سخت 

است و نمی دانم این آمارها چگونه اعالم می شود.«
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی کارفرمایــی 
کســب وکارهای اینترنتــی گفــت اینترنــت آزاد برای 
کسب وکارهای آنالین مهم تر از وام و فالوئر است: حمایت 
خوب اســت، اما دولت باید زیرســاختی برای استفاده 
راحت تر و ارزان تر از اینترنت فراهم کند. متأسفانه قیمت 
اینترنت در دولت جدید افزایش قابل توجهی داشــت و 
تعرفه باید طوری باشــد که همه مردم بتوانند از اینترنت 
استفاده کنند. همچنین فالوئر خریدنی و دادنی نیست، 
مثاًل بگویید به یک کسب وکاری انقدر فالوئر می دهیم پس 
داریم حمایت می کنیم درست نیست. فالوئر یعنی فردی 
که به یک کسب وکاری اعتماد دارد و با میل و عالقه خود 

آن را دنبال می کند. افراد اعتمادی به بســترهای داخلی 
ندارند و وقتی این بی اعتمادی وجود دارد، دولت هر چقدر 

هم هزینه کند موفق نخواهد بود.
او در ادامه به برگزاری جلسه ای در مرکز پژوهش ها اشاره 
کرد و گفت در آن جلسه یک فرد، طرحی را مطرح کرده 
که اینترنت برای مردم قطع شــود، اما برای کسب وکارها 
وصل باشد. »جمال اکبرزاده جهرمی«، عضو هیئت علمی 
دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی با بیان 
اینکه پلتفرم ها در حال تبدیل شدن به زیرساخت هستند 
اعتقاد دارد فیلتــر آن ها، زندگی روزمره مــردم را دچار 

مشکل می کند.
به گفته وی با دولتی روبه رو هستیم که سیاست حداکثری 
در حوزه فرهنگ دارند، در مخاصمــه دائم با بلوک غرب 
اســت و در مقابل پلتفرم های موجود نیز اکثــراً غربی و 
آمریکایی هســتند که طبق قوانین این کشورها فعالیت 
می کنند: پلتفرم ها با توجه به سلف رگولیشن قادر هستند 
به صورت یکجانبه تصمیماتــی را اتخاذ کنند که مصالح 
دیگر کشورها را تهدید کند. مثال دو شرکت اپل و گوگل 
که هردو آمریکایی هستند درباره اپلیکیشن های ایرانی، 
سیاست های نسبتاً متناقضی دارند که به خط مشی خود 
کمپانی باز می گــردد. حال نمی توان انتظار داشــت که 
حاکمیت جمهوری اسالمی نیز نســبت به این پلتفرم ها 

بی تفاوت باشد.
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حفاظت از داده های شخصی در پلتفرهای داخلی
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شرکت سازنده گوشی چینی شیائومی، اخراج کارکنان 
در واحدهای متعدد تلفن هوشمند و خدمات اینترنتی 
خود را آغاز کرد تا نیروی کار خــود را حدود ۱۵ درصد 
تعدیل کند. روزنامه هنگ کنگی "ساوت چاینا مورنینگ 
پست" در گزارشی به پست های ارسال شده در شبکه های 

اجتماعی چینی اشاره کرد و نوشت: پلت فرم های شبکه 
اجتماعی چین از جمله ویبو، شیائوهونگشــو و میامی 
از پســت هایی درباره اخراج کارمندان توسط شیائومی، 
لبریز شده است. شــیائومی تا ۳۰ ســپتامبر، ۳۵ هزار 
و ۳۱۴ کارمند داشــت که بیش از ۳۲ هــزار نفر آنها در 

سرزمین اصلی چین هستند و تصمیم اخیر این شرکت 
شامل حال هزاران کارمندی می شود که بسیاری از آنها 
در زمان آغاز استخدام در دسامبر گذشته، به این شرکت 
پیوسته بودند. بر اســاس گزارش رویترز، شیائومی در 
نوامبر، کاهش ۹.۷ درصدی درآمدش در سه ماهه سوم را 

گزارش کرد که ناشی از محدودیت های کووید در چین 
و افت تقاضای مصرفی بود. درآمد این شرکت از فروش 
تلفن های هوشــمند که حدود ۶۰ درصد از کل فروش 
را تشکیل می دهد، بر مبنای ســال به سال، ۱۱ درصد 

سقوط کرده بود.

دادگاه تجاری پاریس اپل را بــه دلیل تحمیل بندهای 
تجاری سواستفاده جویانه به توسعه دهندگان برنامه های 
فرانسوی برای دسترسی به اپ استور، یک میلیون یورو 
)۱.۰۶ میلیون دالر( جریمه کرد. براســاس رای دادگاه 
نیازی نیست به اپل دستور داده شــود بندهای تجاری 
اپ اســتور را اصالح کند زیرا پس از اجرایی شدن قانون 
بازارهای دیجیتال )DMA( در اتحادیه اروپا، این شرکت 

آمریکایی مجبور به تغییر آنها خواهد شد.
البته ارزش اپــل در بازار حدود ۲.۱ هــزار میلیارد دالر 
تخمین زده می شود و چنین جریمه ای در مقابل درآمد 

سرشار شــرکت مبلغی ناچیز به حساب می آید. اما باید 
توجه داشت جریمه وضع شده توســط دادگاه پاریس 
نشــانه دیگری از افزایش فشــار حقوقی بر اپل است تا 

مقررات اپ استور را آزادتر کند.
ســخنگوی اپل در این باره اعالم کرد شرکت آمریکایی 
رای دادگاه را بررسی می کند و به بازارهای پویا ورقابتی 

معتقد است که نوآوری در آن بتواند شکوفا شود. وی در 
ادامه افزود: ما از طرق اپ اســتور به توســعه دهندگان 
برنامه فرانسوی کمک کرده ایم اشتیاق و خالقیت خود 
را با کاربران سراسر جهان به اشتراک بگذارند و همزمان 

محیطی ایمن و معتبر برای مشتریان ایجاد کردیم.
این درحالی است که پس از تصویب قانون جدید اتحادیه 

اروپا که »دروازه بانان فضای آنالیــن« را هدف گرفته، 
اپل با فشارهای آنتی تراست زیادتری روبرو شده است. 
منظور از دروازه بانان فضای آنالین شرکت هایی است که 
موسسات دیجیتال کوچکتر نمی توانند از پلتفرم ها و نرم 

افزارهای آنها اجتناب کنند.
به طور خاص قانون بازارهــای دیجیتال)DMA( اپل و 
گوگل را مجبور می کند در دستگاه های iOS و اندروید 
خود فضایی به فروشــگاه های اپ طرف ثالث اختصاص 
دهند. قانون مذکور از یکم نوامبر ۲۰۲۲ میالدی اجرایی 

شده است.

اخراج هزاران کارمند در شیائومی آغاز شد

بهدلیلسوءاستفادهازبازاراپ؛

فرانسه اپل را یک میلیون یورو جریمه کرد

فناوری و 
اطالعات

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران 
با بیان اینکه افزایش نرخ ارز ، باعث افزایش قیمــت جزئی در برخی موبایل ها 
شده، اما دولت وعده دادند که هفته آینده نرخ ارز ریزش خواهد داشت، گفت: 
در روزهای اخیر به دلیل این افزایش جزئی قیمت، شاهد کاهش فروش تلفن 

همراه بودیم .
در هفته های اخیر نرخ ارز سیر صعودی داشته و این موضوع بر قیمت بازارهایی 
مثل خودرو، طال و مسکن اثرگذار بوده است. بازار موبایل هم که یک کاالی کامال 
وارداتی است از این قاعده مستثنی نیست. هر چند رئیس اتحادیه فروشندگان 
موبایل می گوید افزایش قیمت در این بازار جزئی بوده است. محمدرضا رمضان با 

بیان اینکه قیمت برخی کاالها از جمله موبایل مستقیم با ارز ارتباط دارد، اظهار 
کرد: به همین دلیل فروشندگان معموالً تا ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح منتظر قیمت 

ارز می مانند.
وی در پاسخ به اینکه افزایش نرخ ارز چه تاثیر روی قیمت موبایل داشته ؟ تصریح 
کرد: افزایش نرخ، باعث افزایش قیمت جزئی در برخی موبایل ها شده، اما دولت 
و بانک مرکزی وعده دادند که با راهکارهایی که اتخاذ شده هفته آینده نرخ ارز 

ریزش خواهد داشت و در پی آن قیمت موبایل هم کاهشی می شود. 
رمضان با بیان اینکه افزایش نرخ ارز کاذب بوده، گفت: فروشندگان هم راضی به 
افزایش نرخ ارز نیستند و این موضوع به ضررشان است. افزایش قیمت ها باعث 

کاهش فروش می شود و در روزهای اخیر هم به دلیل این افزایش جزئی قیمت، 
شاهد کاهش فروش تلفن همراه بودیم .

وی با بیان اینکه هر چه کاال گران تر باشد فروش کمتر و سود فروشنده هم کمتر 
است، گفت: فروشندگان از فروش زیاد سود می کنند نه گران شدن کاال. اولین 
کسی که از گران شدن کاال ضربه می خورد فروشنده است. چرا که حاشیه سود، 

سرمایه و قدرت خرید محصوالت جدید برای آن ها کاهش پیدا می کند. 
رمضان با بیان اینکه در حال حاضر واردکنندگان هم کاالی خود را با حداقل سود 
عرضه می کنند، تصریح کرد: وارد کننده نمی تواند ریسک کند و کاالی خود را به 

امید گران شدن نگه دارد، چون نوسان همیشه رو به باال نیست.

اولین قدم برای ایجاد یک وب سایت و ورود به فضای کسب وکار دیجیتال ثبت یک دامنه 
یا دامین است اما تغییر دامنه، کسب و کارها را با چه مسائلی رو به رو می کند؟دامنه یا 
دامین در واقع همان آدرس اینترنتی است که شما با آن شناخته می شوید، این آدرس 

هرچقدر ساده تر و سرراست تر باشد بهتر است و کاربران بیشتری شمارا خواهند یافت.
 دامنه از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ نام دامنه و پسوند دامنه. نام دامنه را شما 
تعیین می کنید و درصورتی  که این نام آزاد باشد می توانید آن را در اختیار بگیرید. پسوند 
دامنه هم بستگی به نوع کار شما و گاهی به کشوری که در آن هستید بستگی دارد. در 
همین رابطه شرکت شاپرک طی روزهای گذشته در نامه ای به پرداخت یارها اعالم کرد 
 ،.com با توجه به تهدیدات و مخاطرات بالقوه ناشی از مسدود شدن احتمالی دامنه های
اگر از دامنه های com. استفاده می کنند، در اسرع وقت و ترجیحا تا تاریخ سوم دی ماه 

دامنه خود را به ir. انتقال و نتیجه را به شاپرک انتقال دهند.
پس از این موضوع این شــرکت در اطالعیه ای دلیل و هدف خود از ارسال این نامه را 
توضیح داد و گفت: این خواسته در راستای صیانت از کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت 
و کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی، ارائه شده است. بدیهی است 
الزامی به حذف دامنه com.  وجود ندارد و شرکت ها بایستی پیش بینی های الزم جهت 
انتقال فوری به دامنه  ir.  در صورت بروز مشکالت احتمالی را داشته باشند. پرداخت 

یاران شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک در بستر اینترنت هستند.
رضا قربانی -رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران- در 

گفت و گو با ایسنا درباره نامه شاپرک مبنی بر تغییر دامنه اظهار کرد: واقعیت این است که 
بحث شاپرک در زمینه درگاه های اینترنتی تاریخچه قدیمی دارد. قبال psp ۱۲ بودند 
 psp که هرکدام خود یک درگاه اینترنتی داشتند و هر فردی که پرداخت داشت از طریق

انجام می داد وارد درگاه Psp می شد که روی وب سایت خود بود.
وی افزود: چند سال قبل شاپرک تغییراتی ایجاد کرد و همه درگاه های Psp ها را تحت 
زیر مجموعه دامین خود شاپرک برد؛ االن هم همه دامین psp ۱۲ زیر مجموعه شاپرک 
اند. دامین شرکتهای psp که از com. استفاده می کنند، ممکن است در خارج از کشور 
هم دیده شود. وی ادامه داد: اخیرا فشــارهای حمالت سایبری بر دامین های شرکت 
های Psp  زیاد شده و به نظر می رسد که شاپرک به دنبال این است که دسترسی به 
خارج از ایران به صورت کامل ببندد و برای این کار ممکن است دامین های com. در 
دسترس نباشند یا دچار مشکل شوند، بنابراین عاقالنه است که آنها برروی دامنه های 

ir.هم قرار بگیرند.
رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران ادامه داد: عالوه بر 
این مدتی است بحث تحریم کسب و کارها جدی شده است به طور مثال درباره مجموعه 
ابرآروان، پس از تحریم بالفاصله دسترسی آن به دامنه com. بسته شد؛ دامنه به نوعی 
دارایی یک مجموعه در فضای مجازی است. بنابراین این مسئله مقداری جدی شده و 
چند ماه اخیر محدودیتهای سایبری که کسب و کارها را با مشکل مواجه کرد، افزایش 
یافت. در سیستم های بسته مانند پرداخت که ما ارتباطی با دنیا نداریم، راه حل اولیه که 

به ذهن رسیده این است که دسترسی به خارج از ایران بسته شود و خب اساسا زمانی که 
دامنه سایتی روی  ir. باشد، می توان دسترسی را بست و به نوعی جلوی حمالت را گرفت.

قربانی در ادامه با اشاره به مشکالتی که ممکن است تحریم های احتمالی برای کسب و 
کارها به همراه داشته باشد گفت: به نظر می رسد با این اقدام شاپرک قصد داشته به گفته 

خود جلوی آسیب های بیشتر به کسب وکارهای را بگیرد.
وی با اشاره به اینکه تغییر دامنه از نظر فنی کار سختی نیست اما آسیب های جدی برای 
کسب وکار خواهد داشت اظهار کرد: ولی درباره دامنه ای که com. بوده و در حال حاضر 
در ابزارهای جست وجو استفاده شده، اولین مسئله ای که پیش می آید آدرس هایی است 
که در وب استفاده شده و االن باید به آدرس جدید منتقل کنند. از نظر فنی زمانی  که 
مخاطب و کاربر وارد آدرس قدیمی می شود و متوجه نشود که این تغییر رخ داده و باید 

به شکل های گوناگون اطالع رسانی شود.
رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران معتقد است بحث 
فنی این موضوع ساده ترین بخش ماجراست که زمان و انرژی زیادی باید صرف آن شود.

قربانی گفت: این اقدام مسائل حاشیه ای متعددی برای کسب وکارها ایجاد می کند و در 
کوتاه مدت اختالالت جدی خلق می کند؛ ممکن است این دستور با نیت جلوگیری از 
مشکالت احتمالی برای پرداخت یارها بوده باشد ولی خطراتی دارد که با کسب وکارهای 
پرداخت یاری شروع می شود و در ادامه ممکن است گسترش یابد و به مشکالت موجود 

سر راه کسب وکارهای اضافه شود.

رکود بازار موبایل زیر سایه افزایش نرخ ارز

ماجرای تغییر دامنه پرداخت یارها چیست؟
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اصناف

مسیر اشتباه  تنظیم بازار
مسعود دانشمند، اقتصاددان

اختصاص یارانه 8 میلیارد دالری همان ارز دولتی است که باید به کاالهای اساسی اختصاص پیدا می کرد. اما این یارانه در تخصیص دچار چالش های بسیاری شده و به دست مردم نرسیده است. اگر یارانه مذکور به نهاده های دامی اختصاص 
پیدا کرده است چرا باید امروز شاهد مرغ کیلویی بیش از 30 هزار تومان و گوشت کیلویی 130 هزار تومان در بازار باشیم. همچنین قیمت شکر، قند، روغن نباتی و... هم گران شده و این سوال پیش می آید که این یارانه ها کجا رفتند. مگر 
کاالهای اساسی مشمول دالر دولتی که همان یارانه 8 میلیارد دالری است این حمایت ها را دریافت نکردند. سالهای سال این یارانه در ظاهر به کاالهای اساسی اختصاص یافته و مردم از جیب خود این یارانه را پرداخت کرده اند در حالی که 
هیچ تغییری در قیمت ها مشاهده نمی کنند و فقط با افزایش قیمت ها روبرو هستند. دولت پول مردم را به هدر داده و سفره مردم را نتوانست حفظ کند.  تنظیم بازار موضوع مهمی است که دولت و مسوولین دولتی در وزارتخانه صمت مسوول 
آن هستند، اما آنچه به عنوان تنظیم بازار در همه بازارهای ایران دیده می شود متفاوت از تنظیم بازاری است که در سایر کشورها متداول است یا به نوعی تنظیم بازار واقعی نامیده می شود، تنظیم بازاری که مانع هر گونه بحرانی در تامین کاالی 
اساسی مورد نیاز جامعه شود. مفهوم تنظیم بازار در اقتصاد آزاد یعنی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا است و در اقتصاد بسته دولتی که در آن دولت قیمت تعیین می کند و همه بر اساس آن می خرند و می فروشند. اقتصاد ما کدام یک از این دو 
است. آیا اقتصاد آزاد است یا اقتصاد دولتی. اگر الگوی اقتصاد ما آزاد است، مفهوم آن قیمت گذاری نیست، بلکه ایجاد تعادل عرضه و تقاضا است که قیمت از دل عرضه و تقاضا بیرون می آید. این ها را گم کردیم و دولت به جایی اینکه عرضه و 
تقاضا را تعادل کند تا قیمت خودبه خود در مکانیسم بازار به نقطه تعادل برسد؛ قیمت گذاری می کند و این قیمت با سلیقه تولیدکننده و فروشنده هماهنگی ندارد و نتیجه آن ایجاد بازار دوم و سوم و بازار سیاه است و وضعیت مانند امروز می شود.

در حالی در روزهای اخیر شاهد 
افزایــش 35 درصدی قیمت 
روغن، 50 درصدی قیمت نان 
البته به صورت غیررســمی، 
رشد قیمت شــکر بسته های 
۹00 گرمی در مغازه ها به 15 تــا 18 هزار تومان و جهش 
قیمت انواع لبنیات هستیم که رئیس مجلس با اشاره به 
اختصاص یارانه 8 میلیارد دالری به کاالهای اساسی خطاب 

به دولت و وزارت صنعت به دلیل عدم توجه به قیمت گذاری 
کاالها و کنترل گرانی هشدار داده است. در همین زمینه 
مسعود دانشمند، اقتصاددان می گوید: اگر یارانه مذکور به 
نهاده های دامی اختصاص پیدا کرده است چرا باید امروز 
شاهد مرغ کیلویی بیش از 30 هزار تومان و گوشت کیلویی 
130 هزار تومان در بازار باشیم. همچنین قیمت شکر، قند، 
روغن نباتی و... هم گران شده و این سوال پیش می آید که 
این یارانه ها کجا رفتند. در این بین کسی درباره دالیل این 
ســونامی افزایش قیمت کاالهای اساسی در ابتدای سال 
توضیحی ارائه نمی دهد که این موضوع نارضایتی مردم را به 

دنبال داشته است.  محمد باقر قالیباف در این رابطه با اشاره 
به اختصاص یارانه 8 میلیارد دالری به کاالهای اساسی در 
قانون بودجه، گفت: وزارت صمت بر قیمت کاالهای اساسی 
نظارت جدی انجام دهد. رئیــس مجلس خطاب به وزیر 
صمت که برای پاسخگویی به سوال نمایندگان در صحن 
علنی حضور یافته بود، گفت: یکــی از دغدغه های مردم 
افزایش قیمت کاالهای اساسی است. کنترل قیمت ها در 
حوزه مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی 
تاکید کرد: برای کاالهای اساسی یارانه در نظر گرفته شده 
است. باید بر قیمت کاالهای اساسی نظارت قطعی صورت 

گیرد. مجلس در جریان بررسی بودجه، 8 میلیارد دالر یارانه 
به کاالهای اساسی اختصاص داد. بنابراین مصرف کننده 
و تولید کننده نباید بر اثر افزایش یا کاهش قیمت آسیب 

ببیند. کنترل قیمت و گرانی وظیفه وزارت صنعت است.
دولت که طی سه سال گذشته با اعتنایی کامل نسبت به 
نتایج دستکاری در بازار، اصرار داشت که کاال های اساسی 
کشور باید به نرخ دالر ۴۲00 تومانی تامین شوند حاال قصد 
افزایش نزدیک به ۲00 درصدی آن را برای سال 1۴00 دارد 
و این در شرایطی است که در این بازه زمانی بهای دالر در 

بازار ایران نوسانی 10 برابری را تجربه کرده است.

گرانی چراغ خاموش  کاالهای اساسی که ارز دولتی دریافت کردند

دور جدید گرانی خوراکی ها
News kasbokar@gmail.com

تعطیلی سینماها و مراکز 
تفریحــی- گردشــگری 
موجب بیکاری هزار بوفه 
دار شــده اســت. به گفته 
رییس اتحادیه بوفه داران 
ســینما و مجامع عمومی تهران بســیاری دیگر از 
بوفه داران با ورشکستگی و بیکاری روبرو هستند 
و این در حالی اســت که حمایتی نیز از این صنف 

نشده است.
این در حالی است که به دلیل کاهش قدرت خرید 
مردم، وضعیت نامناســب ســینما و فروش فیلم، 
میزان درآمد و کسب و کار واحد های بوفه داری از 
سالها قبل با کاهش قابل توجهی روبه رو شده است. 
به گفته برخی از بوفه داران با کاهش شدید فروش 
در نحوه تسویه حساب با کارگران خلل ایجاد شده و 

زیان سنگینی متوجه آن ها شده است. 
از ابتدای اسفند عمال به دستور ستاد ملی مقابله با 
کرونا و ابالغ وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی به تمام 
مراکز فرهنگی تمامی فعالیت های فرهنگی و هنری 
تعطیل شدند که این تعطیلی تا امروز ادامه داشته 
است. تعداد سینماهای کشــور 5۹6 عدد است و 
افراد زیادی اعم از تدارکات، بلیط فروش، آپارتچی، 
مدیر سالن، بوفه دار و حتی رستوران های فعال در 
سینماهای بزرگ به دلیل شیوع کرونا نزدیک سه 
ماه است بسته است و کارمندان بیکار و با مشکالت 

زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
در مدت اخیر، به خاطر بیماری کرونا و لزوم در خانه 
ماندن، بسیاری از کســب و کارها تعطیل شده اند. 
بر همین اســاس صاحبان این کســب و کارها نیز 
خواهان ویــژه دیدن شــرایط و موقعیت کنونی از 
سوی مدیران شهری هستند. از جمله صاحبان این 
کسب و کارها بوفه داران هستند که اتفاقا اجناس 

زیادی را در داخل بوفه ها حبس کرده که چه بســا 
تاریخ مصرف آنها به سر آمده و ضرر و زیان آنها ابعاد 

بیشتری به خود گرفته است.
در همیــن زمینــه، احمــد رادان کوپایی، رییس 
اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع عمومی تهران به 
"کسب و کار" گفت: اکثر فعاالن و واحد های فعال 
در زمینه بوفه داری ســینما ها به واسطه شرایط بد 
ســینما ها و کاهش قدرت خرید، کسب وکار خود 
را تعطیل یا بســیار محدود کرده اند. شیوع کرونا 
و تعطیلی ســینما و مراکز تفریحی و ورزشی هم 
باعث ورشکســتگی بوفه داران شده و حداقل هزار 
نفر از فعاالن این صنف تاکنون بیکار شده اند. احمد 
رادان کوپانی گفت: کرونا باعث ورشکستگی کامل 
همکاران ما در صنف بوفه داران ســینما و مجامع 
عمومی شده اســت و قریب به اتفاق آنان در سال 

گذشته صفر بوده است.

رئیس اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع عمومی 
تهــران افزود: با تعطیلی ســینماها، اســتخرها و 
بسته شدن بوفه پارک ها تقریباً درآمدی در کسب 
و کار ما وجود نداشته است و فقط تعداد محدودی 
بوفه در ترمینال هــا و فرودگاه ها بــاز بوده اند که 
باکاهش ســفرها، مشــتری نداشــته و با کاهش 
چشــمگیر درآمد مواجه شــده اند. ایــن موضوع 
تاثیر قابــل توجهی بر درآمد بوفه داران گذاشــته 
است و بســیاری از این افراد برای گذران فعالیت 
واحد بوفه ای خود مجبور بــه هزینه کرد از جیب و 

درآمدهای گذشته هستند.
رادان گفت: حدود 500 بوفه در تهران وجود دارد 
که به طور متوسط ۲ نفر در هر واحد مشغول به کار 
بودند اما با تعطیلی های کرونایی همه این افراد بیکار 
شده اند. وی افزود: همکاران ما برای تأمین معاش 
خود و خانواده در حال حاضر اکثراً به شــغل های 

کاذب روی آورده اند و بســیاری هم پیک موتوری 
شده اند.

رادان همچنیــن توضیــح داد: فعــاالن در صنف 
بوفــه داران نمی توانند مانند ســایر اصناف تغییر 
شــغل بدهند زیرا بوفه ای که در سینماست را که 
نمی توان مثاًل عینک فروشی کرد بنابراین کاًل کار 
تعطیل است تا محددیت های کرونایی رفع شود. 
همه ادارات و شــرکت ها و ... همه و همه جا را باز 
کردند . شهر مثل قبل اســت . مردم در تردد، همه 
جا باز است و فعالیت همه مراکز آغاز شده است جز 
مراکز فرهنگی و ورزشی ، اگر قرار بر رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی است باید در همه جا کنترل شود 
نه فقــط در مراکز فرهنگی و ورزشــی . امیدواریم 
دولت فکری به حال معیشت ما نیز بکنند. ادامه این 
بیکاری زندگی بسیاری را در صنف ما وارد بحران 

جدی می کند.

شبیخون کرونا به اصناف ادامه دارد 

هزار بوفه دار بیکار شدند 
تلمبار اجناس تاریخ مصرف گذشته در بوفه ها 

News kasbokar@gmail.com

کنون میلیون ها تن کاالی اساسی در گمرک و بنادر مانده 
و با وجود نیاز بازار، مشخص نیست چرا باز هم ترخیص 
به مشکل خورده است؟! آیا بانک مرکزی تخصیص ارز را 
به تاخیر انداخته؟ وزارت صمت در صدور مجوز ترخیص 
۹0 درصدی و ابالغ به گمرک کوتاهــی کرده؟ وزارت 
جهاد، سازمان اســتاندارد و وزارت بهداشت همکاری 
نکرده اند؟ و یا تمامی این مجوزهــا آمده اما گمرک در 
ترخیص تعلل داشته است؟!   ابهاماتی که الزم است هر 
یک از این دستگاه ها به نوبه خود پاسخگو باشند. مهدی 
میراشرفی، رئیس کل گمرک با اشــاره به آمار تجارت 
خارجی در سال جاری گفت: از ابتدای سال 1۴00 تا ۲5 
اردیبهشت ماه ۴.5 میلیون تن کاال به ارزش 5.6 میلیارد 
دالر وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به لحاظ ارزشی ۲8 درصد رشد داشته است. در همین 
مدت 15.5 میلیون تن کاال بــه ارزش 5.6 میلیارد دالر 
صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴6 درصد 

افزایش نشان می دهد.
میراشرفی در ادامه با اشــاره به اینکه موجودی کاالها 
در بنادر شامل سه دسته تخلیه شــده، در حال تخلیه 
و کشتی های پهلو گرفته اســت، گفت: در حال حاضر 
مجموعاً ۹ میلیون و ۲00 هزار تن کاالی غیرکانتینری 
در گمرکات وجود دارد که از این مقدار ۴ و 500 میلیون 
تن کاالی اساسی است و در کاالهای در حال تخلیه ۴50 

هزار تن و در لنگرگاه نیز 831 هزار تن کاال وجود دارد.
او افزود: پیش از اعمال تحریم ها از زمان ورود کاال به کشور 
تا زمانی که این کاال مستعد اظهار بود، به طور میانگین ۲0 
روز به طول می انجامید. اما تحریم ها میانگین ماندگاری 
کاال در گمرکات را به مدت 50 روز افزایش داده است. در 
حالی که بررسی ها نشان می دهد هر یک روز توقف کاال 
در زنجیره عرضه قبل و بعد از گمرک یک درصد به قیمت 

تمام شده کاال اضافه می کند.
رئیس کل گمــرک ایران با بیان اینکــه در حال حاضر 
بیش از 80 درصد کاالهای وارد شده به کشور مواد اولیه 
و ماشین آالت واسطه ای تولید اســت، ادامه داد: هر چه 
ماندگاری کاالها در گمرکات افزایش پیدا کند، هزینه 
تولید افزایش خواهد یافت.  او ســپس گفت: بعد از 11 
سپتامبر ۲003، امکانات و ســامانه هایی در گمرکات 
کشورها مستقر شــد که تا اطالعات کاال پیش از حمل 
به مقصد ارسال شود. در واقع این رصد به قبل و در حین 
حمل کاال به مقصد اعمال شد. در حال حاضر ۹0 درصد 
کاالهایی که به کشورهای پیشرفته وارد می شود دیگر 
در مرزها متوقف نمی شوند؛ چرا که مرزها به محل عبور 
تبدیل شده اند و کمتر از 10 درصد کاالها مورد ارزیابی 
قرار می گیرد. میراشرفی در بخش دیگری از سخنانش، 
به برآورد صندوق بین المللی پول در مورد تولید ناخالص 
داخلی دنیا اشــاره کرد و گفت: تولیــد ناخالص جهان 
در این ســال معادل ۹3 هزار میلیارد دالر خواهد بود. 
حال آنکه در ســال ۲01۹ حدود ۲5 هزار میلیارد دالر 
از تولید ناخالص داخلی جهان بــه صادرات اختصاص 
داشــت و لذا اگر همین میزان واردات انجام شده باشد، 
سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی معادل 50 هزار 

میلیارد دالر بوده است. او با بیان اینکه کشورها حتی با 
وجود عدم برخورداری از مزیت تولید و تنها با پیوستن 
به این چرخه تجاری می توانند منتفع شوند، گفت: اگر 
در ایران در امر تجارت تسهیل رخ دهد، کشور ما می تواند 
نقش هاب تجاری منطقه را ایفا کند. میراشرافی با بیان 
اینکه رســوب و ماندگاری کاال در گمرکات یک معلول 
است، گفت: تحریم ها در رأس عواملی که باعث رسوب 
کاال در گمرکات می شــود، قرارمی گیرد و سایر عوامل، 
داخلی اســت. رئیس کل گمرک ایران با اشاره به آنچه 
در قالب کنوانســیون تجدید نظر شده کیوتو و مقررات 
تسهیل تجارتTFA منجر به تسهیل فرآیندها تجاری 
شده، افزود: در مرزها بحثی به عنوان مدیریت هماهنگ 
مرزی و همچنین مدیریت یکپارچه مرزی و همچنین 
تک ایستگاه شدن فرآیند واردات و صادرات وجود دارد 
که متأسفانه در کشور ما در این باب چندان از این مسائل 

استفاده نمی شود.

وجود 220 هزار بخشنامه و دستورالعمل در 
حوزه تجارت

او در ادامه تعدد قوانین و مقررات را یکی از عوامل رسوب 
کاال توصیف کرد و گفت: در بحث تجارت بیش از هزار 
مورد قانونی وجود دارد و تعداد بخشنامه ها در این بخش 
به ۲۲0 هزار بخشــنامه و دستورالعمل می رسد. جالب 
اینکه در سال گذشــته هر دو روز یک بخشنامه دست 
و پاگیر صادرات به گمرک ابالغ شــده است و این بدان 
معناست که در سال 13۹۹ حدود 150 بخشنامه متضاد، 
متناقض و ُکندکننده در حوزه تجارت ابالغ شده. در سال 
جاری نیز 11 بخشــنامه در حوزه صادرات ابالغ شده و 
لذا این مساله یکی از عوامل ُکندی در امر تجارت است. 
البته در بحث واردات شرایط ابالغ بخشنامه ها بدتر است. 
میراشرفی عامل دیگری که به رسوب کاال در گمرکات 
منجر شده را تعدد ســازمان های مرتبط به امر تجارت 
عنوان کرد و گفت: شاید ایران یکی از کشورهایی است که 
بیشترین سازمان مداخله گر در تجارت کشور را داراست 
و تعداد آنها به ۲5 سازمان  می رسد. او عامل چهارم داخلی 
برای رسوب کاال را اطاله صدور مجوزها دانست و گفت: 
مدت استاندارد صدور یک مجوز 7 روز است اما در ایران 
این فرایند تا چند ماه به طول می انجامد و گاهی ۴ مرجع 
برای صدور مجوز در یک امر واحد اقدام می کنند. رئیس 
کل گمرک ایران اظهار داشت: در کشوری که ۲5 سازمان 
برای تجارت کشور تصمیم گیر هســتند غیر از عامل 
تحریم ها اگر فقط یکی از این سازمان ها با سایر سازمان ها 
هماهنگ نباشد می تواند به تجارت کشور لطمه بزند. او 
سپس به برخی اقدامات نهاد متبوع خود برای کاهش 
رسوب کاال اشاره کرد و گفت: به موجب ماده ۴1 قانون 
امور گمرکی، با حک رئیس گمرک ترخیص کاالها ممکن 
می شود و ما در سال گذشته با استفاده از این اختیارات، به 
ترخیص چند میلیارد دالر کاال کمک کردیم. همچنین 
در زمینه شناسایی و معرفی فعاالن اقتصادی خوشنام، 
هوشمندسازی و مجازی سازی و ایجاد دروازه مشترک با 

برخی کشورها اقداماتی صورت گرفته است.

با راه اندازی ســامانه متمرکــز الکترونیکی اطالعات 
تسهیالت و تعهدات، موسوم به سمات، امکان نظارت بر 
تک تک تسهیالت اعطایی بانک ها به مشتریان برای بانک 
مرکزی قابل رصد و نظارت خواهد بود. عبدالناصر همتی 
در آیین رونمایی از »سامانه سمات« با بیان اینکه این 
سامانه ماحصل سالها تالش همکاران بخش فناوری های 
نوین، اعتبارات و اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی است، 
اظهارداشت: این ســامانه نقش حیاتی در فعالیت های 
اصلی نظام بانکی و به صورت ویژه اعطای تسهیالت دارد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از مشکالت اصلی 
شبکه بانکی که منشأ بسیاری از فسادها و تخطی ها در 
گذشته نیز بوده است، نحوه تسهیالت دهی بانک هاست 
اما خوشبختانه با پیاده سازی این ســامانه می توان به 

افزایش نظارت بر تسهیالت دهی بانک ها امید داشت.
وی با بیان اینکه شــبکه بانکی بنا به مســئولیت خود 
تسهیالت بسیاری را روزانه به بخش های مختلف اقتصاد 
اعطا می کند، گفت: در این زمینه ضرورت داشت کنترل، 

نظارت و اعتبارسنجی الزم نیز بر نحوه تسهیالت دهی 
بانک ها مدنظر قرار گیرد که »سامانه سمات« این امر 
را محقق می کنــد و به همین دلیل اهمیت بســزایی 
دارد، چراکــه اطالعــات موثــری را درخصوص نحوه 
تسهیالت دهی بانک ها فراهم می کند و در همان حال 
قدرت سیاست گذاری بانک مرکزی را افزایش می دهد. 
همتی با بیان اینکه در حال حاضر امکان اعطای تسهیالت 
بدون صدور کد رهگیری در سامانه سمات وجود ندارد، 
یادآور شد: بنابراین این سامانه به افزایش قدرت نظارتی 
بانک مرکزی نیز کمک می کند و بانک ها می توانند بر 
تضامین، وثایق، ضمانت کنندگان نظارت الزم را به عمل 
آورند و سابقه مشتریان را نیز کنترل کنند. وی در پایان 
اضافه کرد: ضروی است به طور منظم، به واسطه سامانه 
سمات نظارت الزم بر نحوه تسهیالت دهی شبکه بانکی 
به عمل آید تا از انحراف های احتمالی در تســهیالت 
نظام بانکی جلوگیری شود و در صورت وقوع انحراف در 
تسهیالت می توان این نکات را به شبکه بانکی متذکر شد.

رئیس مجلس شورای اســالمی با اشاره به اختصاص 
یارانه 8 میلیارد دالری به کاالهای اساســی در قانون 
بودجه، گفت: وزارت صمت بر قیمت کاالهای اساسی 
نظارت جدی انجام دهد.به گزارش مهر، محمد باقر 
قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای 
اسالمی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت که برای 
پاسخگویی به سوال نمایندگان در صحن علنی حضور 
یافته بود، گفت: یکی از دغدغه هــای مردم افزایش 
قیمت کاالهای اساسی اســت. کنترل قیمت ها در 
حوزه مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
وی تاکید کرد: برای کاالهای اساســی یارانه در نظر 
گرفته شده است. باید بر قیمت کاالهای اساسی نظارت 
قطعی صورت گیرد.رئیس مجلس شــورای اسالمی 
افزود: مجلس در جریان بررسی بودجه، 8 میلیارد دالر 
یارانه به کاالهای اساسی اختصاص داد. بنابراین مصرف 
کننده و تولید کننده نباید بر اثــر افزایش یا کاهش 
قیمت آســیب ببیند. کنترل قیمت و گرانی وظیفه 

وزارت صنعت است. قالیباف در مورد زلزله در استان 
خراسان شمالی، اظهار داشت: زلزله در استان خراسان 
شــمالی در گرمه و جاجرم موجــب تخریب برخی 
روستاها شده است. از مدیریت بحران می خواهیم به 

مناطق محروم توجه الزم را داشته باشند.

رزم حسینی از مجلس کارت زرد گرفت
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی پاســخ های 
وزیر صمت به علت واردات بی رویه کاال به کشــور را 
قانع کننده ندانستند. در جلســه علنی روز گذشته 
مجلس شورای اسالمی سوال جواد کریمی قدوسی 
درباره علت واردات بی رویه از علیرضا رزم حسینی وزیر 
صمت در دستور کار قرار گرفت. پس از ارائه توضیحات 
وزیر صمت، نماینده مردم مشهد در مجلس در مجلس 
شورای اســالمی گفت: بحث واردات بی رویه کاالها 
بزرگترین مصیبت تولید اســت و بنده از توضیحات 

رزم حسینی قانع نشدم.

5 میلیون تن کاالی اساسی در بنادر رسوب شده است

رییس کل بانک مرکزی :

قدرت نظارت بانک مرکزی افزایش می یابد 

قالیباف خطاب به وزیر صنعت:

قیمت کاالهای اساسی با یارانه ۸ میلیارد دالری نباید گران شود
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در حال حاضر تأمین مواد 
اولیه برای صنایع پوشاک 
کشور بســیار سخت شده 
اســت. بــا وجــود تمام 
صحبت ها و مکاتبات هیچ 
گشایشی برای مواد اولیه واحدهای تولیدی به وجود 
نیامده و متأســفانه واحدهای تولیدی با مشکالت 
بسیاری روبه رو هســتند. دبیر کارگروه بررسی و 
پیگیری تأمین مواد اولیه پوشــاک بر لزوم مقابله 
جدی با بازار سیاه و واسطه ها در این حوزه تأکید کرد 
و گفت: حذف واســطه ها در بحث تأمین مواد اولیه 
واحدهای تولید پوشاک یک ضرورت است که در غیر 
این صورت در آینده نزدیک با کمبود نخ و گرانی این 
کاال مواجه خواهیم شد. محمد توکلی دبیر کارگروه 
بررســی و پیگیری تأمین مواد اولیه پوشاک با گله  
از برخی کارشکنی ها در روند فعالیت این کارگروه 
گفت: طی ماه های اخیر و با تشــکیل این کارگروه، 
منافع عده بســیاری به خطر افتاده و بازار ســیاه و 
واســطه هایی که تاکنون در این مسیر به سودهای 
بسیاری دســت می یافتند، از شرایط کنونی راضی 

نیستند و کارشکنی  می کنند.

وی درباره اقدامــات اخیر این کارگــروه در بحث 
تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی اذعان داشــت: 
توزیع بدون واسطه دو میلیون قطعه سوزن دستگاه 
جوراب بافــی با ۳۰ تا ۴۰ درصد زیــر قیمت، ۳۰۰ 
هزار متر پارچه و سه هزار تن نخ حاکی از آن است 
که حجــم قابل توجهی از این مواد اولیه به دســت 

تولیدکنندگان رســیده اســت آن هم درحالی که 
بخشی از این مواد مربوط به واردات بوده است. دبیر 
کارگروه بررســی و پیگیری تأمین مواد اولیه تولید 
پوشاک بیان کرد: ما بشدت مخالف واردات هستیم، 
به شــرطی که تولیدات داخلی کیفیت قابل  قبول 
داشته باشند، کما اینکه این کارگروه آمادگی خود را 

برای خرید مواد اولیه ایرانی اعالم می کند.او به نفوذ 
برخی کارخانه های ریسندگی که ۴۰ درصد کل نخ 
کشور را تولید می کنند در راستای تعطیلی کارگروه 
بررســی و پیگیری تأمین مواد اولیه پوشاک اشاره 
کرد و گفت: کارخانه هایی که توان تولید نخ مرغوب 
برای تولیدکنندگان را ندارد به تعداد انگشتان دست 

هم نمی رسد.
توکلی تصریح کرد: با تــداوم این وضع و اصرارهای 
بی مورد و کارشکنی های موجود، در آینده نزدیک 
با کمبود نخ و گرانی این کاال مواجه خواهیم شد.او 
تأکید کرد: افــرادی که برای تأمین مــواد اولیه با 
کارگروه همکاری نمی کنند، مخالف شفاف سازی 
هســتند چرا که تا پیش  از این کارخانه دار پارچه را 
به  واســطه می داد و بعد از دو سه دست چرخیدن 
توســط  واســطه باقیمت اصلی بــه تولیدکننده 
نمی رســید اما امروز با تشــکیل این کارگروه مواد 
اولیه بــا قیمت واقعــی به دســت تولیدکنندگان 
می رسد. کارگروه بررســی و پیگیری تأمین مواد 
اولیه تولید پوشــاک از سال گذشــته تشکیل  و بر 
این اساس قرار شــد واردکنندگان و تاجران با ارائه 
تعهد بــه این کارگــروه اقدام به دریافــت و توزیع 
ملزومــات وارداتی کنند تــا کاالهایی همچون نخ 
 و پارچه بدون واســطه در اختیــار تولیدکنندگان 

قرار گیرد.

بر اســاس گــزارش های 
منتشر شده تا سال ۲۰۲۰ 
قیمت ارزهــای دیجیتال 
مانند بیــت کوین خیلی 
باالتر از امــروز خواهد بود 
و همین امر ضرورت تهیه رمزارز ملی و به رسمیت 
شناخته شدن استفاده از ارزهای دیجیتال را بیش 
از پیش آشــکار می کند. این اتفاق تا جایی مهم 
جلوه کرده است که مســئوالن کشور نیز در هفته 
های اخیر اظهــار نظرهای بســیاری در رابطه با 
ارزهای دیجیتال کرده اند و برنامه های مثبتی نیز 

برای قانونی شــدن آن دارند. اما در این بین گویی 
نظام بانکی مقاومت بسیاری در برابر رسمیت یافتن 
ارزهای دیجیتال دارد و اقدامات انجام شده در این 
رابطه را دخالت و ورود به حوزه اختصاصی خود می 
داند. در بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز به وضوح 

شاهد این اتفاق بوده ایم.
»بیت کوین« پولی است غیر متمرکز که در حوزه 
تســلط دولت ها و بانک های مرکزی قرار ندارد و 
ارزش آن وابسته به مجموعه کاربرانی است که از 
آن برای داد و ستد و ســرمایه گذاری استفاده می 
کنند. همین ویژگی را شــماری از صاحبنظران، 
یک امتیاز مهم برای »بیت کوین« به شــمار می 
آورند. اما در رسانه ها و سایت های ایرانی توجه به 
این پدیده باال گرفته و انتشار نوشته های آموزشی 

درباره آن به گونه ای چشمگیر رو به افزایش میرود. 
ناصر حکیمی معــاون فنآوری هــای نوین بانک 
مرکزی درباره دو نگرانی عمــده مقام های بانکی 
ایران در برابر پدیده »بیت کوین« )و دیگر پول های 
دیجیتال( تاکید کرده است که نخست نوسان های 
شدید آن که به ســر در گمی فعاالن بازار مالی و 
سیاستگذاران پولی منجر شده، و دوم هجوم فعاالنه 
سوداگرانه به بازار این گونه پول ها است که، به گفته 
اقای حکیمی، زمینه تازه ای را برای »فعالیت های 
هرمی« فراهم کرده است. در همین رابطه معاون 
فنآوری های نوین بانک مرکــزی میگوید که این 
نهاد »هنوز بیت کوین را به عنوان یک ارز رسمی 
به رسمیت نشناخته اســت. در نتیجه بیت کوین 
می تواند بستر مال باختگی عده ای را فراهم کند.«

او در همان حال به صراحت می گوید که »سیاست 
گذار هنوز بــه تصمیم نهایــی در پذیرش یا عدم 
پذیرش« بیت کوین نرســیده اســت. به رغم این 
هشــدار ها، اقای حکیمی می پذیرد که »احتمال 
تقلب در ساختار بیت کوین نزدیک به صفر است.« 
اگر گفته های معــاون فنآوری هــای نوین بانک 
مرکزی را مــالک قرار دهیم، به نظر میرســد که 
مقام های پولی ایرانی هنوز نمی دانند چه سیاستی 
را باید در برابر بیت کوین« در پیش بگیرند. او از یک 
طرف میگوید که بانک مرکزی »هنوز بیت کوین 
را به عنوان یک ارز رسمی به رسمیت نشناخته«، 
ولی از طرف دیگــر اضافه میکند : »تــا زمانی که 
سیاســتگذاری صورت نگیرد، نمی توانیم بگوییم 

خرید و فروش )بیت کوین( ممنوع است یا خیر«.

بخش خصوصی   با    ارز آزاد   هم     نمی تواند   مواد   مورد     نیاز  خود   را   تهیه  کند

کارشکنی  واسطه ها   در تأمین مواد   اولیه    تولید   پوشاک

سیاست گذار  هنوز به تصمیم نهایی در پذیرش یا عدم پذیرش بیت کوین نرسیده است

وقت کشی  در ساماندهی رمزارزها

باید به دنبال رمز ارز ملی باشیم
محمدرضا فروزنده، مدیرکل توسعه بخش متن باز سازمان فناوری اطالعات

از زمانی که رمزارزها برای اولین باز ظهور کردند هدف از تشکیل آنها کنار زدن واسطه ها عنوان شد. یعنی در سال ۲۰۰8 و از بدو راه اندازی این پول های دیجیتال هدف بر این شد که در تمام شبانه روز بتوان معامالت را بر بستر 
این ارزهای دیجیتال انجام دارد. بنابراین از هدف شکل گیری این اتفاق می توان متوجه شد که یکی از جذابیت های بیت کوین توانایی این رمزارز در کنار زدن نظام بانکی خواهد بود. این بدان معناست که هدف این بود که بانک 

ها و واسطه ها را کنار بزنند و بتوانند هر وقت که بخواهند و در هر ساعت از شبانه روز دو یا چند فرد با یکدیگر مبادله کنند. همین اتفاق شاید دلیلی برای عدم تمایل بخش بانکی کشور با راه اندازی این سیستم باشد. 
البته اقداماتی در چند ماهه اخیر و با توجه به فراگیری و استقبال از این رمزارزها به خصوص بیت کوین انجام شده است که در راستای به رسمیت شناخته شدن آن است. البته مهم ترین اقدام در این راستا می تواند تهیه رمزارز 
ملی باشد که باید در راه اندازی آن سرعت عمل بیشتری به خرج داد. اهمیت این رمزارز ملی این است که مختص به ایران است و می توان در معامالت بین المللی آن را به نام ایران ثبت و استفاده کرد. باید به دنبال رمز ارز ملی 
باشیم. در حال حاضر هم ایران به دنبال این رمزارزاست و به رغم اینکه این رمزارز در مقایسه با نمونه های خارجی بسیار کوچک و ضعیف است اما با این وجود امر خوب و مثبتی است زیرا می تواند تعامالت بانکی را تسریع کند و 

هزینه های بانکی را کاهش و سرعت تبادالت را افزایش دهد.

امکان فعالیت از تولید کننده داخلی پوشاک گرفته شده است
مجیدافتخاری، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

 صنعت پوشاک یکی از مهم ترین صنایع کشور است که در صورت تامین نیازها و رسیدگی به آن می تواند در بسیاری از موارد کمک حال اقتصاد شــود. امروز در شرایطی قرار داریم که نهایت بی مهری به این صنعت 
می شود و تولیدکننده ایرانی از کوچک ترین حق خود در تامین مواد اولیه نیز برخوردار نیست. صنعت پوشاک باید جزو اولین صنایعی باشد که به خودکفایی می رسد چراکه پوشاک در حال حاضر سهم زیادی می تواند 

در اشتغالزایی و رشد اقتصادی داشته باشد. 
متاسفانه تولیدکنندگان پوشاک از ابتدایی ترین حق خود که مواد اولیه و سهولت تامین آن است بی بهره اند. اوضاع تامین مواد اولیه به اندازه ای بحرانی است که اگر نتوان راه حلی قطعی برای آن پیدا کرد باید عطای 
صنعت پوشاک را به لقای آن بخشید. این مشکل در ۴۰ سال گذشته برای صنایع کشور سابقه نداشته و بحرانی ترین وضعیت را سپری می کنیم. مواد اولیه درگیر و دار واسطه ها و دالالن قرار دارند و تولید کنندگان مجبور 

هستند با پرداخت هزینه های بسیار باال مواد اولیه را تهیه کنند و تولید را به هر قیمتی ادامه دهند.
شرایطی به وجود آمده که بخش خصوصی حتی نمی تواند با ارز آزاد مواد مورد نیاز خود را تهیه کند. در حال حاضر کف کارخانه مواد اولیه کافی وجود ندارد و تنها تولیدکننده رنج این اتفاق را به جان می خرد و کسی خود را 
موظف به پاسخگویی نمی داند. پایان صنعت پوشاک با وجود ادامه این شرایط نزدیک است و به جای اینکه خودکفایی اتفاق بیفتد باید فاتحه این صنعت را برای همیشه خواند. دولت می توانست در شرایط فعلی با حمایت 
از تولید کنندگان داخلی بستر الزم را برای توسعه آنها به کار گیرد. تحریم همیشه یک شرایط مناسبی را برای پیشرفت تولید کننده داخلی فراهم آورده است، اما در شرایط فعلی تحریم های داخلی در کنار تحریم های 

خارجی امکان فعالیت را برای تولید کننده داخلی گرفته است. به نوعی همه تصمیم ها سیاسی شده و کسی توجهی به رفع مشکالت تولیدکنندگان ندارد.
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رئیس اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران تهران با ابراز 
تاسف از ورود و تداخل بسیاری از مراکز در  حوزه فعالیت 
صنف متبوع خود گفت: متاسفانه همه ارگانها، سازمانها  و 
وزارت خانه ها از جمله آموزش و پــرورش در حرفه و کار 
صنف عکاسی  ورود و تداخل کرده اند.زعفر یاوری بلوک 
آبادی رئیس اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران تهران 
با بیان اینکه در امور یکدیگر مداخله و تداخل نکنیم گفت: 
ســابقاً همه دوربین های عکاســی آنالوگ بود اما اکنون 
که دیجیتال شــده و کارت می خورد تمامی دوربین ها و 
تجهیزاتمان را به روزرسانی کرده و همه امکانات بکار گرفته 
شده از باالترین متد ها و دســتگاهها برخوردار است اما 
متاسفانه تمامی سازمانها برای خود به طور مستقل داخل 
سازمان یا ساختمان مرکزی با بکار گیری یک فرد عکاس 
بدون مجوزی از اتحادیه مبادرت به کار عکاسی می کنند.

او افزود: این واحدها در داخل سازمان ها نه تنها کار اداری 
و عکســهای اداری را می گیرد بلکه عکسهای پرسنلی و 
دیگر امور محوله در  مورد عکاسی را نیز انجام می دهد و 
به مثابه این است که انگار یک واحد صنفی بدون پروانه در 
آن سازمان مشغول است بدون اینکه اخطار دریافت کند 
یا عملکردش مود نظارت باشد، اکنون با طیف وسیعی از 
این دست روبرو هستیم و عکاسانی که دارای واحد صنفی 
هستند و تمامی امور قانونی را انجام می دهند باید بیکار 
بمانند و یا اینکه پس از ۵۰ سال تغییر شغل و از صنف خارج 
شوند این ظلم است که به این صنف سالهاست روا داشته 
اند.یاوری بلوک آبادی در ادامه با تاکید بر اینکه همه صنوف 

باید یکدیگر را درک و به هم کمک کنند گفت: تاالرهای 
پذیرایی زمان مراجعه متقاضی اجاره تاالر مبادرت به طرح و 
ارائه سرویس عکاسی به متقاضی می کنند که این نیز ظلم 
به همکار است چرا که ما همه مجموعه صنوف باید در این 
شرایط بد اقتصادی وضع یکدیگر را در نظر بگیریم نه اینکه 
فقط به فکر سود و منفعت خود باشیم سابقاً تاالرها تنها به 
ارائه سرویس مربوط به خود به مشتری بودند اما اکنون با 
افزایش آپشن های خدمات به مشتری با جلب نظر مشتریان 
آنها را به سمت قبول ارائه ســرویس که از جمله عکاس و 
فیلمبردار است سوق می دهند که بارها در این خصوص با 
ریاست محترم اتحادیه تاالرداران به بحث و گفتگو نشسته 
ایم که ایشان نیز تالش در همکاری را داشته اند اما صنوف 
فعال به هیچ وجه رعایت نمی کنند.وی افــزود: از دیگر 
دستگاههایی که خود عکاس استخدام کرده  اند می توان 
به دفاتر پیشخوان دولت، گذرنامه و گواهینامه و کارت ملی 
اشاره داشت که متاسفانه عکسهایشان نیز بدون کیفیت و 
بدون رضایت صاحبان عکس  چاپ می شود.رئیس اتحادیه 
عکاسان و فیلمبرداران ضمن اظهار نگرانی از شرایط اعضای 
صنف تصریح کرد: به داد عکاسان صنف عکاسی برسید که 
تهدید ورشکستگی و ترک کار از سوی این قشر هنرمند 
و زحمت کش با تمام وجود احســاس می شود این طیف 
وسیع به همراه خانواده هایشان، جمعیت عظیمی از کشور 
را تشکیل می دهند بگذارید که هر کســی روزی خود را 
بخورد و کار خود را انجام دهد، انصاف را شرط کار کنیم و به 

روزی خود قانع باشیم.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه یکی از وظایف 
اتاق  های اصناف حمایت از حقوق مصرف کننده است 
گفت: از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست دارم 
زمان صدور اجازه واردات کاال یا تولید حتما خدمات 
پس از فروش آن کاال را لحاظ کنند و وارد کننده و تولید 
کننده را متعهد و ملزم به ارائه خدمات پس از فروش 
نمایند که این نوع مدیریت و نظــارت بر عهده اتاق 
اصناف نیست.قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف 
تهران بیان کرد: نکته مهم وجود و عملکرد بازرسی 
در اتاق اصناف و اتحادیه هاست که به جهت برخورد 
با متخلفان صنفی  در نهایت بــه حمایت از مصرف 
کننده منجر می شود؛ لذا از وزارت صمت درخواست 
دارم که زمان صدور اجازه واردات کاال یا تولید حتما 
خدمات پس از فــروش آن کاال را لحاظ کنند و وارد 
کننده و تولید کننده را متعهد و ملزم به ارائه خدمات 
پس از فروش نمایند که این نوع مدیریت و نظارت بر 
عهده اتاق اصناف نیست.فراهانی با اشاره به واردات و 
صادرات کاال و نقش اتاق اصناف بیان داشت: استفاده 
از پتانســیل اتاق اصنــاف در واردات کاالها مغفول 
مانده، متاسفانه دســتگاههای متولی صدور مجوز 
واردات کاالها هرگز از اتاق اصناف استعالم ضرورت و 
وجوب واردات کاالها را نمی گیرند در حالیکه اصناف 
بزرگترین فراکسیون و خانواده فعال اقتصادی با بیش 
از سه میلیون واحد صنفی در سراسر کشور هستند 
.او  تاکید کرد: خانواده اصناف با در برگرفتن بیش از 
۴۰۰ اتاق اصناف در سراسر کشــور و بیش از 8 هزار 

اتحادیه بیشتر از هر مرکز و سازمانی با کمبودها، نیازها 
و فراوانی کاال آشنا و خبره حوزه مورد نظر هستند؛ لذا 
این طیف وسیع  همیشه، آمادگی خود را برای ارائه 
تجربیات، فن و مهارت و اطالعــات در زمینه انواع و 
اقسام کاالی مصرفی در کشور اعالم داشته؛ اما  وزارت 
خانه های مربوط ه حاضر به اســتفاده از کارشناسی 
بدون توقع اصناف نیســتند.فراهانی با ابراز تاسف از 
وضعیت موجودی برخی از کاالها گفت: متاســفانه 
کاالهایی به کشور وارد می شود که به آن نیاز نداریم در 
حالی که می توان از این پتانسیل قوی و بازوی بسیار 
قدرتمند در کنار دولت اســتفاده کرد تا با همکاری 
یکدیگر در این حوزه ها  بتوانیم تمامی مشــکالت 
را کنترل و نظارت کنیم.رئیس اتــاق اصناف تهران 
تصریح کرد: کاال در کشور به اندازه کافی وجود دارد 
آنچه بیش از حد نگران کننده است این که اجناس 
در خانه هادپو شده اســت؛ لذا مردم دست به دست 
هم دهند و کاالها را انبار نکنند که این کار از بسیاری از 
نگرانی ها می کاهد.فراهانی در خصوص صدور مجوز 
در کشــور جهت تولید بیان داشت: تولید کنندگان 
کوچک در حوزه تولید زیــر مجموعه های اتاق های 
اصناف هستند که تحت نظارت اتحادیه های تولیدی 
مجوز فعالیت اخذ می کنند در گذشته در همه حوزه 
های تولید و توزیع، صدور مجوز بسیار طوالنی بود اما 
اکنون با توجه به آماده بودن تمامی مدارک مورد نیاز 
 برای صدور مجوز ،تنها در کمتر از دوماه پروانه صادر

 می شود.

طبق اعالم شرکت ملی پست، ۷۷۰ هزار کارت 
سوخت در باجه معطلی پســت مانده است و با 
توجه به لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی از 
۲۰ مرداد، درصورت مراجعه افراد، در اختیارشان 

قرار می گیرد.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اخیرا اعالم 
کرد که اتصــال کارت بانکی به کارت ســوخت 
اجرایی نمی شــود و کارت بانکی زمانی قابلیت 
اجرایی دارد که ســهمیه بندی اعمال شــود که 
در حال حاضر نیز برنامه ای برای ســهمیه بندی 
بنزین وجود ندارد؛ به همین دلیل اســتفاده از 
کارت ســوخت شــخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه 

اجباری شده است.
در این راســتا محمدرضا قــادری - عضو هیات 
مدیره شرکت ملی پســت درباره ی کارت های 
سوختی که در این شــرکت مانده است، گفت: 
در یک برهه چون تغییر سیاســت وجود داشت 
و تصمیم به اتصال کارت بانکی به کارت سوخت 
گرفته شــده بود، عالقه ی چندانــی به دریافت 

کارت سوخت وجود نداشت و مردم هم استقبال 
نداشــتند، به همین دلیل تعدادی از کارت های 
سوخت نزد ما مانده اســت، اما ظاهرا در آخرین 
اتفاقی که افتاده، اعالم کردند که افراد باید کارت 
ســوخت ها را بگیرند.وی همچنین خاطرنشان 
کرد: نهاد تصمیم گیرنده پاالیش پخش است و هر 
زمان اعالم کند ما آمادگی توزیع داریم. همچنین 
کارت سوخت هایی که نزد شرکت پست هست، 
درصورت مراجعه ی افراد، طبق روال گذشته در 

اختیارشان قرار دهیم.
بنا بر اعالم شــرکت ملی پســت، تا آخر تیرماه 
ســال جاری، ۷۷۰ هزار کارت سوخت در باجه 
معطلی پســت مانده اســت، بدین معنا که این 
کارت های ســوخت بــرای صاحبانش ارســال 
شده اما تحویل گرفته نشــده و به همین دلیل 
به پســت بازگشــته اســت. این کارت ها طبق 
قرارداد پســت چند ماه در این شرکت می ماند 
 و پس از آن به شــرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی برمی گردد.

یکی از شــرکت های دانش بنیان توانسته است نرم افزاری به 
عنوان دستیار هوشمند سازمانی تولید کند. این دستیار در 
کامل ترین حالت خود عالوه بر اینکه توانایی گفت وگو با انسان 
را دارد می تواند صحبت آنها را متوجه شده و پاسخ مناسب ارائه 
دهد.یکی از شرکت های دانش بنیان توانسته است نرم افزاری 
به عنوان دستیار هوشمند سازمانی تولید کند. این دستیار 
که نوعی چت بات هوشمند محسوب می شود، در کامل ترین 
حالت خود عالوه بر اینکه توانایی گفت وگو با انسان را دارد می 
تواند صحبت آنها را متوجه شده و پاسخ مناسب ارائه دهد.این 
چت بات ها به هیچ عنوان پاسخ نادرست نمی دهند و یکی از 

راهکارهای نوین برای ارتباط با مشتریان محسوب می شوند.
شرکت دانش بینانی که در زمینه تولید این چت بات فعالیت 
می کند، توانسته چت باتی ارائه دهد که کمک به سازمان های 
ایرانی و شرکت هایی که مشتریان فارسی زبان دارند، نماید. 
این ســامانه از آخرین تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده 
می کند.شخصی سازی اپلیکیشن موبایل، ارائه وب سرویس 
برای یکپارچگی، طراحی نرم افزار گرافیکی و نصب و راه اندازی 
درون سازمانی از ویژگی های این دستیار هوشمند سازمانی 
است.این شرکت دانش بنیان تاکنون محصوالتی برای پردازش 

گفتار، تحلیل تصویر و متن و ویدئو را ارائه کرده است.

هوش مصنوعی به کمک پردازش محاسبات کسب وکار می آید

دستگاههای دولتی حاضر به استفاده از نظرات کارشناسی اصناف نیستند

لزوم استعالم از اتاق اصناف برای صدور مجوز واردات کاال

۷۷۰ هزار کارت سوخت همچنان معطل در پست

ورشکستگی و ترک کار این قشر هنرمند و زحمتکش را تهدید می کند

ورود و تداخل تمام ارگانها و سازمانها در کار عکاسان 

بازرگانی
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صندوق پژوهش و فناوری صنایع خالق تاسیس شد
صندوق پژوهش و فناوری صنایع خالق به منظور ارائه خدمات مالی به شرکت های صنایع 
خالق و فرهنگی تاسیس شد.در راستای ایجاد صندوق های پژوهش و فناوری که به منظور 
ارائه انواع خدمات مالی به اکوسیستم فناوری و نوآوری ایجاد می شوند، تاسیس صندوق 
پژوهش و فناوری صنایع خالق نیز با هدف ارائه خدمات مالی به شرکت های صنایع خالق 

و فرهنگی صورت گرفته است.
شرکت های خالق و زیست بوم صنایع نرم و خالق به نهادهای مالی نیاز دارند که به صورت 
تخصصی به نیازهای مالی اینگونه از شرکت ها پاسخ دهند. بر این اساس، تاسیس صندوق 
پژوهش و فناوری صنایع خالق، گامی بلندی در این حوزه محسوب می شود.یکی از اهداف 
و ماموریت های صندوق، حمایت از توسعه ذینفعان اصلی و فعاالن زیست بوم صنایع 

خالق بر اساس اولویت های فرهنگی ایرانی و اسالمی است.
این صندوق همچنین از افزایش سهم تولیدات ملی، صادرات محصوالت و خدمات نسبت 
به سایر صنایع و محصوالت کشور، حمایت می کند.افزایش ضریب نفوذ نوآوری و فناوری 
در تولید محصوالت و خدمات در حوزه صنایع فرهنگی، ایجاد زیرساخت مناسب برای 
تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری، جذب و هدایت سرمایه و سرمایه گذاران، خدمات 
مالی در حوزه صنایع خالق و نوآورانه، نیز بخش دیگری از اهداف راهبردی این صندوق 

را تشکیل می دهد.
صندوق پژوهش و فناوری صنایع خالق با سرمایه گذاری و کمک به توسعه زیرساخت، 
شبکه ها، فناوری ها، ناشران و توسعه دهندگان بازار و فعالیت های زیرساختی توسعه 
دهنده زیست بوم صنایع و محصوالت خالق و نوآورانه، تالش دارد تا زیست بوم صنایع 
نرم و خالق را هر چه بیشتر توسعه دهد.بر اساس گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، این صندق به شــرکت های خالق و نوآور خدمات اعتباری و مالی می دهد. 
همچنین برای آنها ضمانت نامه صادر می کند.تامین مالی، ارائه تســهیالت، لیزینگ، 
کارگزاری تسهیالت، جذب و معرفی ســرمایه گذار و سرمایه گذاری خطرپذیر، دیگر 

خدمات ارائه شده توسط این صندوق اعالم شده است.
مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع خالق اوایل خردادماه ۱۳۹۹ 
در چهل و هفتمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری با حضور منصور غالمی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، علی وحدت دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری 

و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر اعضا برگزار و در این جلسه صادر شده بود.

بازیسازهاخودسانسوریراپیشگرفتهاند
اعتراض بازی سازان به روند مجوزدهی بنیاد ملی 

بازی های رایانه ای
یک بازی ساز با انتقاد از فضای برخورد بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان نهاد حمایتی 
از بازی سازان، گفت: بنیاد فاصله ای با بازی سازها ایجاد کرده و تالشی برای تعامل با آنها 
ندارد و فاصله ای که بازی سازها با خود و نهاد حمایتی شان می بینند، خیلی عجیب است.

امین شهیدی با بیان اینکه پیش از این فضایی برای بازی سازها وجود داشته که بتوانند 
در داخل کشور تولید کنند، گفت: با اینکه شرایط سختی حاکم است و تحریم ها جلوی 
صادرات را گرفته، اما راه هایی هســت که بازی ساز خارج از کشــور کار کند و خیلی از 
بازی سازها این مسیر را پیش گرفتند. محصوالت زیادی داریم که هدف اصلی شان مارکت 
بین الملل بوده، اما هزینه زیادی کردند که حتما بازی شــان در ایران هم منتشر شود و 
مخاطب داخلی هم از این بازی استفاده کند و ما سعی داریم در کشور خودمان تولید کنیم.

وی با اشاره به اعتراض بازی سازان به روند مجوزدهی از سوی بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
بیان کرد: گاهی از سوی رسانه ها اینطور مطرح می شود که بازی سازها مخالف ممیزی و 
مجوز هستند. در حالی که اصال اینطور نیست. ما می دانیم در ایران و در چه چارچوبی کار 
می کنیم. اتفاقا فضای مجوز به تولید کمک می  کند، اما حرفمان این است که این شکل 
از ممیزی و برخورد با بازی ساز اصال درست نیست و برای بازی سازی مانع ایجاد می کند.

این بازی ساز با انتقاد از فضای برخورد بنیاد ملی بازی ها به عنوان اصلی ترین نهاد حمایتی 
از بازی سازان، اظهار کرد: بنیاد اصال تالش نمی کند با بازی ساز تعامل کند برخوردش 
با بازی سازها این مسائل را ایجاد کرده اســت. ما با رسانه ها و مسووالنی از زوایای دیگر 
حاکمیت صحبت کردیم، خواستیم که واسطه شوند و باب گفت وگوی بنیاد با بازی سازان 
را راه بیندازند. این فاصله ای که بازی سازها با خودشان و نهاد حمایتی شان می بینند خیلی 
عجیب است. اگر این فاصله وجود نداشت و ارتباط بنیاد با بازی سازان حفظ می شد، هیچ 
ایرادی وجود نداشت.شهیدی ادامه داد: هر مسوولی ممکن است از فضایی که مسوولیت 
آن را به عهده گرفته دور باشد، بنابراین سعی می کند با افرادی که واسط آنها با حاکمیت 
است،  ارتباط برقرار کند،  مشکالت صنعت را پیدا کند و برای رفع مشکالت تالش کند. 
اما در دو سال گذشته، چقدر تعامل با بازی سازان شکل گرفت؟ در چند جلسه دغدغه 
بازی سازها را شنیدند؟ چند رویداد برگزار کردند که ارتباط بین مسوول و تولیدکننده در 
صنعت زیاد شود؟ بنیاد فاصله ای با بازی سازها ایجاد کرده و تالشی برای تعامل با آنها ندارد 
برای اینکه بازی سازها بدانند بنیاد حامی آنهاست.وی با اشاره به مشکل مجوز پیش از نشر 
بازی ها بیان کرد: بسیاری از محتواهای اینترنتی، مانند کتاب های اینترنتی، سرویس های 
اشتراک ویدیو و پلتفرم های مختلف، مجوز پس از نشر دارند که این موضوع در سرعت 
انتشار محتوا هم تاثیر دارد و بسیاری از محتواهای نوین به دلیل چابک بودنشان به این 
فرم نیاز دارند. این اتفاق که در خیلی از فضاهای آنالین صورت می گیرد، پیش از این در 
بنیاد وجود داشت و آن موقع به همین خاطر بازار رونق پیدا کرد. حتی خود پلتفرم ها و 
مارکت های آنالین هم بخشی را به عنوان نظارت ایجاد کردند.ادامه داد: برای یک بازی 
ممکن است مشکالتی ایجاد  شود و شما باید روزانه چند آپدیت دهید. حتی اگر بخواهید 
برای مجوز از قبل درخوست دهید و مکتوب کنید، این درخواست بارها تغییر می کند. 
یکی از دالیلی که خیلی از این مجوزها به مجوز پس از نشر تغییر کردند هم از این زاویه 
نگاه می آید. یک همچنین فرآیندی بوده و االن تبدیل شده به اینکه شما قبل از  عرضه 
و حتی قبل از تولید باید پیگری مجوز باشید. در حالی که امسال ریاست جمهوری هم 
دستور دادند که هیچ کدام از تولیدات نباید معطل مجوز بمانند.این بازی ساز با بیان اینکه 
بنیاد ادعا می کند کار جدیدی نکرده و و تنها قانونی که ۱۰ سال پیش تایید شده را اجرا 
می کنیم، گفت:  این قانون از سمت وزارت ارشاد و شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح 
شده که بازی ها به رسمیت شناخته می شوند و می توانند مجوز بگیرند. اینکه هر مدیری 
چه برداشتی از شکل مجوزگیری داشته باشد، بسته به رویکرد مدیر دارد. ما می گوییم اگر 
آن قانون درست بوده، تا پیش از این هم اجرا می شده و مدیریت قبلی تالش می کرد که 
تولید را تسهیل کند.شهیدی ادامه داد:  بنیاد به عنوان یک نهاد حاکمیتی باید به نهادهای 
باالتر که دست بازی سازها نمی رسد، توضیح دهد که مشکل بازی سازی چیست. اگر هم 
احیانا قانون مشکلی دارد و کارگشای این صنعت نیست،  به گفته رهبری که مانع زدایی 
و پشتیبانی کنید،  قانون اصالح شــود، نه اینکه برداشتی از قانون داشته باشید که ضد 
بازی سازها باشد.وی با انتقاد از سلیقه ای بودن روند نظارت و ارائه مجوز بیان کرد: بنیاد 
می گوید سیستم رده بندی مشخص است. یکی از مسائل ما این است که اگر مشکلی در 
بازی وجود دارد، برای مثال خشونت بازی زیاد است، باید در رده بندی سنی تاثیر بگذارد 
نه اینکه باعث فیلتر شدن بازی شود. در نهایت باید مصادیق مشخص باشد که مدیران و 
مسووالن نحوه برخورد با بازی را بدانند. روند فعلی چطور به تولید کمک می کند؟ وقتی 
تولیدکننده نمی داند باید چه کار کند و خود بازی سازان هم دچار خودسانسوری شدند، از 
همین نقطه شروع می شود که نمی دانند نگاه بنیاد به مسائل مختلف چیست.این بازی ساز 
ادامه داد: بنیاد مانند صداوسیما،  تئاتر،  موسیقی و سینما زیرمجموعه  وزارت ارشاد است،  
بازی سازها باید شبیه کدام یک از این رســانه ها استانداردها را رعایت کنند؟ آن هم در 
شرایطی که کاراکترها و فضا در بازی ها کارتونی هستند. در حالی که اگر بازی ها شبیه 
یکی از فیلم های سینمایی ساخته شود، فیلتر می شود. این اتفاق باعث شده که بازی ساز 
خودسانسوری را  ترجیح دهد، چون نمی داند که به چه شکلی با او برخورد می شود. بحث 
دیگر مشکل زمانی است و اگرچه بنیاد می گوید مجوزها هفت روزه ارائه می شود،  بازیهایی 

داریم که ۶ ماه و ۲ ماه هم درگیر مجوز بودند و منتظر بودند که مجوز بگیرند.

اخبار

مدیرکل دفتر امور طرح های 
وزارت صمت اظهار داشــت:  
کشورهای خارجی به صورت 
مستقیم در استخراج رمزارز 
در ایران فعالیت ندارند، اینها 
در قالب بنگاه های ایرانی هســتند که سرمایه گذاری 
خارجی دارند. هیچ شرکت خارجی از ما مجوز نگرفته 

است.
علیرضا هادی در مورد روند صدور مجوز رمزارز با توجه 
به ممنوعیت استخراج رمزارز تا شهریورماه اظهار کرد:  
ما تابع دستور برای توقف فعالیت ها هستیم. مجوزهای ما 
جواز تاسیس و پروانه بهره برداری هستند؛ وقتی بنگاهی 
پروانه بهره برداری کسب می کند مجوز فعالیت دارد اما 
االن که بنا به مصالح کشور دستوری آمده که بنگاه های 
دارای مجوز هم اجازه فعالیت نداشته باشد، پس این 

بنگاه هم باید کار خود را متوقف کند.
وی افــزود:  اما برای صــدور مجــوز مزاحمتی ایجاد 
نمی شــود. ما می  توانیــم مجوزها را صــادر کنیم تا 
برای فصلی که اجازه فعالیت داشــته باشند. فعالیت 
و اســتخراج رمــزارز تا آن زمــان متوقف اســت اما 
می توانند مجوز بگیرند، زیرســاخت ها را آماده کرده 
و تجهیزات خود را وارد کننــد. بنابراین اگر متقاضی 
وجود داشته باشد، اهلیت و شرایط الزم را هم داشته 

 باشــد، مجوز صادر می شود اما تا شــهریورماه اجازه 
فعالیت ندارند.

هادی با اشاره به مراحل دریافت مجوز تصریح کرد:  همه 
پروسه دریافت مجوز در سامانه بهین یاب و به صورت 
الکترونیکی انجام می شود. بعد از بازدید در صورتی که 
مطابق دستور العمل ها بوده باشد، جواز صادر می شود. 
تقاضا تقریبا تثبیت شــده و چندان تقاضای جدیدی 
وجود ندارد، بلکه بیشتر تقاضاهایی هستند که از قبل 
درخواست ثبت شده و برای دریافت مجوز پیش رفته اند.

وی افزود: حدود ۱۰۰ جواز تاسیس داریم که پیشرفت 
آنها بیش از 5 درصد بوده اســت، پیشرفت آنها باید به 

۱۰۰ درصد برسد که بتوانند پروانه بهره برداری گرفته و 
فعالیت داشته باشند. کسی با جواز تاسیس حق فعالیت 
ندارد بلکه تنها می توانند زمین را بگیرند و زیرساخت را 
آماده کنند. بعد از دریافت پروانه اگر این محدودیتی که 
دولت تا پایان شــهریورماه تعیین کرده به پایان برسد 
اجازه فعالیت پیدا می کنند. تاکنون حدود ۲۰ واحد تا 

کنون پروانه بهره برداری دریافت کرده اند.
مدیرکل دفتر امور طرح های وزارت صمت در پاســخ 
به ســوالی در مورد میزان حضور خارجی ها در حوزه 
استخراج رمزارز در کشــور گفت:  کشورهای خارجی 
به صورت مستقیم در استخراج رمزارز در ایران فعالیت 

ندارند، اینهــا در قالب بنگاه های ایرانی هســتند که 
سرمایه گذاری خارجی دارند. هیچ شرکت خارجی از ما 
مجوز نگرفته است. مثل اینکه چند درصد از یک شرکت 

داخلی برای شخصی با ملیت دیگر باشد.
وی همچنین بیان کرد: در این مورد اسم سه بنگاه را به 
ما اعالم کردند که اطالعات یکی غلط است، یکی از آنها 
هم شرکت سرمایه گذاری ایران و چین است که بخشی 
از سرمایه آن که فکر می کنم حدود 5۰ درصد باشد برای 
یک چینی و 5۰ درصد هم برای یک ایرانی است که در 
رفسنجان مشغول به کار هستند. اطالعات شرکت دیگر 

هم معتبر نبود و به پروانه منجر نشد.

صدور مجوز برای استخراج رمزارز ادامه خواهد داشت

شرکت های خارجی مجوز استخراج رمزارز ندارند 
گروهفناوری

Newskasbokar@gmail.com

تهران- ایرنا- رییس کمیسیون کسب و کارهای 
دانش بنیان اتــاق بازرگانی ایران بــا بیان اینکه 
ظرفیت چهار میلیارد دالری صادرات محصوالت 
دانش بنیان وجود دارد، گفت: بــا رفع تحریم ها، 
ســرمایه گذاری خارجــی در کشــور در بخش 
شرکت های دانش بنیان انجام شــده و بازارهای 

بین المللی در اختیار تولیدات ایران قرار می گیرد.
»افشین کالهی« با بیان اینکه هدف اتاق بازرگانی 
ایران توســعه صادرات محصوالت شــرکت های 
دانش بنیان است، تصریح کرد: با همکاری شرکت 
های با ســابقه و برقراری ارتباط آنها با شــرکت 
های خارجی فعال در این زمینــه می توان اقدام 
به افزایش صادرات خدمــات در این بخش کرد.

وی افزود: نشســت هایی در این زمینه با شرکت 

های جهان برگزار شده است و هیات های تجاری 
بســیاری به ایران آمدند و از فعالیت های کشور 
 بازدید کردند تــا توانمندی صــادرات به خوبی 

معرفی شود.
رییس کمیسیون کســب و کارهای دانش بنیان 
اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه احیای برجام می 
تواند صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان را 
 FATF افزایش دهد، اظهار داشت: بدون پذیرش
مشــکالت نقل و انتقاالت مالی حل نمی شود اما 
برجام می تواند در این زمینه تسهیل ایجاد کند. 
وی تاکید کرد: با احیای برجام ســرمایه گذاری 
خارجی در ایران در زمینه شرکت های دانش بنیان 
رخ خواهد داد و بازارهای بیــن المللی در اختیار 
تولیدات داخلــی ایران قرار مــی گیرد.کالهی با 

بیان اینکه در حال حاضر امکان عرضه محصوالت 
دانش بنیان در جهان با نام ایران بســیار محدود 
است، خاطرنشان کرد: تعامل مناسب دو طرفه با 
کشورهای دنیا ابزار اصلی تجارت است و برداشتن 
تحریم ها موجب آغــازی مطمئن برای تجارت با 
ایران خواهد بود و بــی اعتمادی به وجود آمده در 
سال های گذشته را از میان بر خواهد داشت.وی با 
بیان اینکه بر اساس آمارهای رسمی و غیر رسمی 
حدود یک میلیارد دالر در سال گذشته تجارت کاال 
و خدمات دانش بنیان را تجربه کرده ایم، تصریح 
کرد: به دلیل اینکه برخی از محصوالت این بخش 
مربوط به محتوا می شود و نیازی به ثبت در گمرک 
ندارد می توان به صورت غیر رسمی اقدام به خروج 
خدمات کرد تا با نام شرکتی خارجی به بازار عرضه 

شود.رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان 
اتاق بازرگانی ایران با بیــان اینکه با تعریف فعلی 
صادرات خدمات و کاالی دانــش بنیان در کوتاه 
مدت می توان به دو میلیارد دالر صادرات در این 
حوزه دســت پیدا کرد، گفت: در صورت تسهیل 
شرایط ظرفیت چهار میلیارد دالری صادرات در 
این بخش وجود دارد.بر اســاس اعالم گمرک، در 
۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴5 میلیون و ۷۰۰ 
هزار تن کاال بــه ارزش ۷۳ میلیارد دالر از مبادی 
کشور صادر و وارد شده اســت که سهم صادرات 
۱۱۲ میلیون تن بــه ارزش ۳۴ میلیــارد و ۲5۶ 
میلیون دالر و ســهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ 
 هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر 

بوده است.

رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی با اشــاره به 
اعطای تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی به 
شــرکتها در زمینه خرید و رهن دفتر کار گفت: 
صندوق برای خرید و رهــن حتی تا5۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت می دهد.علی وحدت در خصوص 
اختصاص دفاتــر کار به شــرکتهای دانش بنیان 
و تسهیالت اعطایی از ســوی صندوق نوآوری و 
شکوفایی به این شرکتها گفت: تا قبل از سال ۹۷ 
ســاختمان هایی تحت عنوان برج فناوری توسط 

صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکتهای دانش 
بنیان خریداری می شــد و به صــورت »اجاره به 
شرط تملیک« تســهیالت مختلفی به آنها تعلق 

می گرفت.
وی افزود: اجاره به شرط تملیک در واقع شرکتهای 
دانش بنیان را مجبور به استقرار در یک محلی می 
کرد و از ســوی دیگر الزم بود که صندوق نوآوری 
همواره به فکر خرید ســاختمان بــه عنوان برج 

فناوری برای دانش بنیانها باشد.

وی با بیان اینکه از سال ۹۷ به بعد و در دوره جدید 
صندوق نوآوری و شکوفایی در صدد بر آمدیم که به 
دنبال خرید ساختمان برای شرکتها نباشیم، گفت: 
در این راستا تسهیالت دیگری را برای شرکتهای 
دانش بنیان در نظر گرفتیم.رئیس صندوق نوآوری 
و شــکوفایی اظهار کرد: در این نوع تســهیالت، 
شرکتهای دانش بنیان می توانند در هر ساختمان 
و منطقه ای که می توانند مستقر شوند و صندوق 
به آنها تسهیالتی برای خرید و اجاره اختصاص می 

دهد.وی در خصوص این تسهیالت گفت: صندوق 
برای شرکت هایی که امکان اجاره دفتری را دارند، 
مبلغ اجاره به صورت تملیک را به شرکتها اعطا می 
کند و اگر شرکتها خواستار استقرار در پارک های 
علم و فناوری باشــند نیز تخفیف سود برای آنها 
قائل می شود.به گفته وحدت، همچنین به شرکت 
هایی که امکان خرید دفتر ندارند تا 5۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت به آنها اختصاص می دهیم تا هر 

ساختمانی که می خواهند رهن کنند.

معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری از 
طرح های کارآفرینانه و نوآورانه مبتنی بر گیاهان 
دارویی حمایت می کند.یکی از راهبردهای معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری توسعه زنجیره 
تولید و ارزش در حوزه گیاهان دارویی است. برخی 
کشورها تنها با ایجاد صنایع بسته بندی مناسب و 
زنجیره تولید از گیاهی مانند زعفران میلیاردها دالر 
درآمد کسب کرده اند، این در حالی است که ایران 

بزرگترین تولید کننده این گیاه در جهان است.
اقالم پر ارزش دیگری نیز در زیســت بوم طبیعی 
کشــور وجود دارد. آنغوزه، گل محمدی، باریجه 
و ده ها قلم گیاه پــر ارزش که در صــورت وجود 

صنایع مختلــف، به بنیادی برای صــادرات ده ها 
فرآورده تقسیم می شوند.به همین دلیل، معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، ستاد توسعه 
علوم و فنــاوری گیاهان دارویی و طب ســنتی را 
تاســیس کرد. این ســتاد تا کنون توانسته است 
صدها اســتارت آپ و شــرکت فنــاور را ترغیب 
کند که در این حــوزه ورود کننــد و فرآورده ها و 
محصــوالت مختلفی تولید کنند که بســیاری از 
آنها پتانســیل صادراتی دارد.تنوع اقلیمی، تنوع 
گونه ای، ذخائر ژنتیکی، طب سنتی اسالمی ایران، 
دانش بومی، گیاهــان دارویی انحصــاری ایران، 
بســیار قابل توجه اســت. با بهره گیری بیش از 

۸۰۰۰ گونــه گیاهی که حــدود ۲۰۰۰ گونه آنها 
خاصیت دارویی دارنــد، می توان تحولی جدی در 
اقتصاد کشور ایجاد کرد و صدها هزار شغل آفرید.

گرایش مردم به اســتفاده از گیاهان دارویی وطب 
سنتی و اســالمی محققان و پژوهشگران کشور را 
 برآن داشته که بیش از گذشته در صدد احیای این 
ظرفیت باشــند.با تالش های صــورت گرفته هم 
اکنون هــزاران هکتار متر مکعــب از زمین های 
زراعی، زیر کشــت گیاهان دارویی است. هر چند 
ظرفیت کشور بسیار بیشتر از این است و نباید تنها 
به کشــت گیاهان پرطرفداری مثل زعفران اکتفا 
کرد که بخش عمده ای از سطح زیر کشت گیاهان 

دارویی را به خود اختصاص داده است.محصوالت 
دارویی، آرایشی و بهداشت و غذایی بسیاری وجود 
دارد که می توان از گیاهان دارویی تولید کرد. بر این 
اســاس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و ســتاد مســئول در این حوزه، آمادگی دارند تا 
پذیرای طرح های نوآورانه، خالق و مبتنی بر فناوری 
باشند.محققان و پژوهشــگران می توانند بسیاری 
از محصوالتی که در حال حاضر در کشــور، تولید 
نمی شود را بومی سازی کنند و در این راه از کمک 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بهره مند 
شــوند. کارآفرینی بر پایه گیاهان دارویی، یکی از 

جذاب ترین حوزه های کارآفرینی است.

با حمایــت معاونت علمــی و فنــاوری در حال 
حاضر ۱۴۷ شرکت دانش بنیان و خالق در حوزه 
توســعه فناوری های مربوط به امنیت ســایبری 
در کشــور فعالیت می کنند. به گــزارش معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، امنیت سایبری 
چیســت و چه می کند که امــروز در صدر برنامه 
های هر شــرکت قرار دارد؟ چرا مدیریت ارشد، 
شرکت ها نســبت به این موضوع این قدر نگرانند 
و به دنبال یافتن مسیری برای حفظ آن هستند؟ 
یک دلیــل غیرقابل انکار وجــود دارد و آن اینکه 
دنیای دیجیتال که در آن تجارت می کنیم آسیب 

پذیر اســت و در معرض حمالت ســایبری قرار 
دارد. خطری که امنیت کســب و کارها، سرمایه 
و داده های اطالعاتــی ارزشــمند مجموعه ها و 
بنگاه ها را تهدید می کند.امنیت سایبری یک مولفه 
مهم در شکل گیری زیرســاخت های هر شرکت 
و مجموعه ای اســت. در واقع موفقیت در توانایی 
یک شرکت در محافظت از اطالعات اختصاصی و 
داده های مشتری در مقابل افرادی که سوء استفاده 
می کنند بستگی دارد. در دنیا شرکت هایی هستند 
که با توســعه فناوری های امنیت سایبری، تالش 
می کنند خدماتــی در این زمینــه و برای حفظ 

اطالعات و داده های شرکت ها به آنها ارائه کنند. 
در ایران نیز ۱۴۷ شرکت شناســایی شدند که با 
حمایت های ســتاد توســعه فناوری های اقتصاد 
 دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری در این زمینه تالش می کنند.

نوآوران امن اندیش شریف یکی از این مجموعه ها 
اســت که بــا تولید مــاژول ارتباط امن شــبکه 
)HW-IPSEC( بــه ایــن حــوزه ورود کرده 
اســت. دهکده نواندیشــی و نوآوری چهلستون 
کســب و کار نیز دیگر مجموعه ای اســت که به 
این حوزه ورود کــرده و با تولید سیســتم عامل 

مقاوم در برابر بدافزارهای خاص منظوره خدماتی 
در این حوزه ارائه کرده اســت. از دیگر شــرکت 
های فعال می توان به نیلی گســتر امید اشــاره 
کرد که محصول بــورد پایه لینوکس رمز شــده 
را به بازار عرضــه کرده اســت.پویش گران نیک 
دانشگر، پیشتازان امن کاوی عماد، کارا دو هزار، 
پارس پویش فن آور، داده کاوان هوشمند توسن،  
فنی و مهندســی امن پردازان کویر، شرکت پویا 
سهامی خاص و ارتباط گستر رشد پاوان نیز دیگر 
 مجموعه هایی هســتند که در این حوزه فعالیت 

می کنند.

رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

ظرفیت۴میلیارددالریصادراتمحصوالتدانشبنیان

اعطای وام ۵۰۰ میلیون تومانی برای رهن؛

اختصاصتسهیالتبهدانشبنیانهابرایخریدواجارهدفترکار

از سوی معاونت علمی و فناوری؛

نوآوریوخالقیتدرحوزهگیاهانداروییحمایتمیشود

گامبلند1۴7شرکتدانشبنیانبرایتوسعهفناوریهایامنیتسایبری
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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

فرانشيز چيست؟
تعريف لغوي فرانشيز

 فرانشــيز نوعي كســب وكار است كه بر 
اساس آن به يك شركت اختيار داده مي 
شود توليدات يا محصوالت شركت ديگر را 
بفروشد و در قبال آن مبلغي دريافت كند 

كه به اين مبلغ، فرانشيز مي گويند.
مفهوم عملي فرانشيز   

فرانشيز يك شبكه ارتباطي بين كسب وكارهاي مستقل كوچك است كه به 
اين كسب وكار هاي كوچك اجازه مي دهد كه تحت يك نام تجاري مشترك 
و يك هويت فعاليت كنند و همگي از يك متد موفق )كه قبال آزمايش شده( 
و بازاريابي مشترك اســتفاده كنند. در عمل فرانشيز دقيقا يك استراتژي 
كسب وكار براي جذب و نگهداري مشتري است به عبارت ديگر فرانشيزيك 
سيستم بازاريابي است كه هدف آن ايجاد يك تصوير درباره محصوالت يا 
خدمات يك شركت در ذهن مشتري است، در حقيقت روشي براي تعريف 
محصوالت يا خدمات است ، به طوري كه نياز هاي مشتري را ارضا كند. از 
اين پس كسب وكارهاي كوچكي كه تحت شبكه ارتباطي فرانشيز با يكديگر 
و مشتركا به فعاليت خواهند پرداخت را »كسب وكارهاي تحت پوشش« 
و شركتي كه وظيفه آن برقراري اين شــبكه و ارائه متد هاي موفق از قبل 
آزمايش شده به كسب وكار هاي تحت پوشش است، را »هماهنگ كننده« 

مي ناميم. 
مزاياي فرانشيز  

1-امنيت: براي كســب وكارهاي تحت پوشــش، فرانشيز نوعي كاهش 
 ريســك و امنيت را به همراه دارد. شــما آزادي اي را كه به عنوان صاحب 
يك كسب وكار مستقل داريد، كنار مي گذاريد تا تبديل به يك جزء از يك 
گروه شويد كه به همراه يكديگر يك كســب وكار را پيش مي بريد و ديگر 
نيازي نيســت كه خودتان نگران روش هاي موثر براي كســب وكار خود 
باشيد چرا كه يك سيستم از قبل مطالعه شــده و آزمايش شده از سوي 

هماهنگ كننده در اختيار شما قرار خواهد گرفت. 
2-سيستم اثبات شــده: مواردي كه يك هماهنگ كننده براي انجام 
كسب وكار تعيين مي كند: يك روش )سيستم عامل( براي انجام كسب وكار، 
يك نام تجاري كه در نظر مشتري ارزش داشته باشد و يك پشتيباني اوليه 
و پشتيباني مســتمر اســت كه در نتيجه ديگر نيازي نيست شما چرخ را 
مجددا اختراع كنيد تا بتوانيد از آن استفاده كنيد. بلكه از نتايج تحقيقات 

از قبل انجام شده هماهنگ كننده استفاده خواهيد كرد. 
3-نتايج قابل پيش بيني: يك سيستم فرانشيز الف( قدرت خريد گروهي 
براي از بين بردن هزينه هاي عملياتي ب( پيشرفت سريع تر به علت برنامه 
بازاريابي از پيش آزمايش شده پ( نتايج قابل پيش بيني )وابسته به اينكه 

تا چه حد پاي بند سيستم عامل بوده ايد( را مژده مي دهد. 
4-بازار يابي: وقتي كســب وكار شما از حالت مســتقل خارج شد و به 
صورت جزئي از مجموعــه بزرگ تري در آمد هزينه هــاي بازاريابي ميان 
كسب وكارهاي تحت پوشش تقسيم خواهد شد و همين تعدد شعبات خود 
نوعي بازاريابي بوده و در نتيجه كسب وكار شما در ذهن مشتري جاي خود 

را باز خواهد كرد.

در كنگره ملي اقتصاد مقاومتي انجام مي شود
تقدير از رسانه هاي فعال در حوزه اقتصاد مقاومتي

خبرنــگاران و رســانه هاي فعــال در 
اطالع رســاني، آگاه ســازي و آمــوزش 
در زمينــه مردمــي و اجرايــي شــدن 
سياســت هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي، 
 در كنگــره ملــي اقتصــاد مقاومتــي

 تقدير مي شوند. دبير »كنگره ملي اقتصاد 
مقاومتي« با اعــالم اين خبر گفت: دولت 
و مجموعه هاي سياســت گذار تنها يك بخش از مخاطبان سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي هســتند، بخش ديگر آن مردم هســتند و تنها آغاز يك 
 جنبش ملي مردمي است كه دستيابي به هدف نهايي ابالغ اين سياست ها را 
ممكن مي كنــد. مجيد قبادي فرد رســانه ها را حائــز مهم ترين نقش در 
آموزش، فرهنگ سازي و انتقال مفاهيم اقتصاد مقاومتي به مردم دانست 
و ادامه داد: اين مهم تنها از طريق توليد محتواي مناســب و انتشار آن در 
رسانه ها محقق مي شود، بر همين اساس يكي از برنامه هاي جنبي جنبش 
 ملي اقتصاد مقاومتي، تجليل از خبرنگاران و رسانه هاي فعال در اين زمينه

 تعريف شد. به گفته او نتيجه بررسي  فعاليت روزنامه ها و خبرگزاري هاي 
رســمي كشــور در اين باره، در اختتاميه كنگره ملي اقتصــاد مقاومتي 
اعالم شده و براســاس آن از ۳ خبرنگار تقدير شده و لوح سپاس كنگره به 

رسانه هاي متبوع شان اهدا مي شود. 
براســاس اعــالم دبيرخانــه كنگره ملــي اقتصــاد مقاومتي، بررســي 
فعاليت رســانه ها انجام شــده امــا بــراي پيشــگيري از تضييع حقوق 
افراد، رســانه ها و خبرنگاران مي توانند با شــيوه خوداظهــاري، فعاليت 
 خــود در زمينه اقتصــاد مقاومتــي را در قالــب يك گــزارش حداكثر

 ۱۰۰۰ كلمه اي، شــامل ايده هاي نو در اين حوزه، ميزان پوشــش اخبار، 
نحوه جلــب مخاطب، گفتمان ســازي و … را تا روز ســه شــنبه هفته 
جاري بــه آدرس ايميــل media@e-moghavemati. ir ارســال 
كرده يا از طريق تماس با شــماره تلفن همراه و تلگرام ۰۹۳۰۲۳۰۱۳۸۳ 
 يا شــماره تلفن ۲۶۴۲۴۷۰۷ در اختيــار كميته اطالع رســاني كنگره

 قرار دهند. 
كنگره ملــي اقتصاد مقاومتــي روزهای نوزدهم و بيســتم اســفندماه 
 جــاري بــا همــكاري و حمايــت دانشــگاه هاي عالمــه طباطبايي،

 الزهرا )س( و امام صــادق )ع(، مركز مطالعات راهبردي وزارت كشــور، 
پژوهشــگاه فرهنــگ و ارتباطــات وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي، 
شــهرداري تهران، انديشــكده ميثــاق و نهادها و مراكز ديگــر فعال در 
 حــوزه اقتصــاد مقاومتي در محــل ســالن همايش هاي صدا و ســيما

 برگزار مي شود. 

دانشگاه كسب وكار

خبر

شما بهترين دوست   و مهم ترين فرد زندگي 
خودتان هســتيد. براي همين بسيار مهم 
است كه به نحوه صحبت كردن و رفتار تان 
با خود به طور روزمــره فكر كنيد. ما اغلب 
خودمان را قضاوت و بعد از انجام دادن يك 
كار اشتباه احســاس گناه مي كنيم و دائما 
خودمان را ســرزنش مي كنيم. به اين فكر 
كنيد كه وقتي با خودتان به نحوي مثبت تر- 
با آگاهــي و مهرباني بيشــتر- صحبت 
مي كنيد، چه تغيير شگرفي در زندگي تان 
ايجاد مي شود. تنها استفاده از تعدادي از 
اين جمالت تاكيدي تغييــرات مهمي در 

زندگي روزانه تان ايجاد خواهدكرد. 

1. من روياهايم را باور دارم
به خودتان و همه چيزي كه هســتيد، باور 
داشته  باشيد. باور داشــته  باشيد كه هر 
چيزي ممكن است و مي توانيد هر چيزي 
را كه مي خواهيد، داشــته  باشيد. اينكه 
به خودتان بگوييد روياهاي تــان را باور 
داريد، كمك تان مي كنــد اعتماد به نفس 
بيشــتري داشته باشــيد. يك چيز كه 
هيچ كس نمي تواند از شما بگيرد، اين باور 

اســت كه شــما مي توانيد موفق شويد 
و زندگي اي داشته باشــيد كه هميشــه 
مي خواستيد. به خودتان و به دنيايي اعتماد 
كنيد كه در آن وقتي واقعا روياهاي تان را 

باور داشته باشيد، به حقيقت مي پيوندند. 

2. من هرروز بهترين تالشم را مي كنم
فرقي نمي كند، امروز موفق شــديد كاري 
بزرگ انجــام دهيد يا كوچك، شــما هر 
روز تمام تالش تــان را مي كنيد تا زندگي 
دل خواه تان را بسازيد. موفقيت با گام هاي 
كوچــك و نوپا مي آيد و يك شــبه اتفاق 
نمي افتد. دائم بــه خودتان يادآوري كنيد 
كه هر روز بهترين تالش تان را مي كنيد و هر 
روز از اشتباهات تان درس مي گيريد. حتي 
اگر امروز روز بدي داشــتيد، فقط به دليل 
تالش تان و پيشرفت كمي كه هر روز داريد، 

از خودتان قدرداني كنيد. 

 3. به خاطر فردي كه هستم، به خودم 
عشق مي ورزم

اين بار كه خودتــان را در آينه ديديد، يك 
دقيقه مكث كنيد، به چشــمان تان نگاه 
كنيد و بگوييد »عاشقت 
هســتم.« به خودتان 
تمام  عاشــق  بگوييد 

نقص هاي تان هستيد چون اين نقص ها شما 
را فردي مي سازد كه هستيد. اگر نتوانيد به 
خودتان عشــق بورزيد، نمي توانيد انتظار 
داشته  باشــيد كه به آدم هاي ديگر عشق 
بورزيد. وقتي فردي را كه درون تان است، 
مي پذيريد و به او عشق مي ورزيد، دروازه 
قلب تان را مي گشــاييد تا حتي عشق و 
تحسين بيشتري از آدم هاي ديگر دريافت 
كنيد. همه چيز از خودتان شروع مي شود. 
هر روز به خاطر فردي كه هستيد به خودتان 

عشق بورزيد.
 

4. من مسئول شادي خودم هستم
هيچ كس نمي توانــد بيايد و شــما را به 
فردي مثبــت و رضايتمنــد تبديل كند. 
شما مســئول شــادي خودتان هستيد. 
اگر انتظــار داريد جايي بيــرون خودتان 
در جستجوي شادي باشــيد، فقط نااميد 
مي شــويد. اين حقيقت را بفهميد كه شما 
تمام عشق، شادي و رضايتي را كه هميشه 
رويايش را داشــتيد، در درون تان داريد. 
براي احساســات خودتان مسئوليت پذير 
 باشيد و هر روز اين مسئوليت را بر عهده 

بگيريد. 

۵. من 1۰۰درصد مســئوليت زندگي 
خودم را مي پذيرم

مانند نكته مربوط به مســئوليت شادي 
خودتــان، شــما بايد مســئوليت كامل 
اقدامات تان را بر عهده بگيريد. وقتي شروع 
به گاليه  از شــرايط تان، اوضاع زندگي تان 
يا اطرافيان تان مي كنيد، فقط به خودتان 
آســيب مي رســانيد. هيچ كس مسئول 
زندگي شــما نيست چون شــما خودتان 
واقعيت را مي ســازيد. افــكار و اقدامات 
 روزانه تــان هر روز زندگي تان را شــكل

 مي دهند. 

 ۶. بهترين ها هنوز در راه هستند
بعد از جمالت باال حــاال اين جمله تاكيدي 
بسيار الهام بخش اســت كه مي توانيد به 
خودتان بگوييد. باور داشته باشــيد حتي 
اگر امروز همانطور نيست كه مي خواستيد 
باشــد، فردا روز بهتري خواهد بود. باور 
داشــته  باشــيد كه روز بعد فرصت هاي 
بهتــري براي تان بــه ارمغــان خواهد 
آورد. با ايــن كار به ســادگي چيزهاي 
 مثبت بيشــتري به زندگي تــان جذب 

مي كنيد. 

۶ جمله مثبت و انرژي بخش

مشا غل عجيب
دانستنی ها

10 شهر بهشت پولداران جهان
توزيع ثروت در بين نقــاط مختلف جهان به 
صورت عادالنه صــورت نگرفته اســت. اين 
موضوع باعث بروز پديده اي تحت عنوان شمال 
و جنوب شــده كه اســتعاره اي از كشورهاي 
جهان اول و جهــان دوم اســت. در اين بين 
توزيع ثروت در برخي شــهرها بــه اندازه اي 
بوده كه از آنها به عنوان بهشــت پولداران ياد 
مي شود. پس از سال ۲۰۰۹ و ركود اقتصادي 
بزرگ در غرب، مجمــوع ثروت ميلياردرهاي 
 جهان بيش از ۲ برابر شــده است. در اين بين
۱۰ شهر جهان بيشترين تعداد ميلياردرهاي 
جهان را در خــود جاي داده اند. بعد از ســال 
۲۰۰۹ و ركــود بزرگ اقتصــادي در جهان، 
مجموع ثروت ميلياردرهاي جهان از ۳.۱ هزار 
ميليارد دالر به ۶.5هزار ميليارد دالر افزايش 
يافته است كه اين ميزان ثروت از ميزان توليد 
 ناخالص داخلي تك تك كشــورهاي جهان
 به جز چين و آمريكا باالتر است. تا پايان سال 
۲۰۱۳ افــزون بر ۲۱۷۰ ميليــاردر در جهان 
وجود داشــته اند كه ۷۶۶ نفر از اين افراد در 
اروپا و 5۲۲ نفر ديگر در اياالت متحده ساكن 
هســتند. به گزارش وال اســتريت ژورنال ، 
مجموع ثروت ميلياردرهــاي اروپايي معادل 
۲.۱۲ هزار ميليارد دالر و با وجود تعداد كمتر 
ميلياردرهــاي آمريكايي ثــروت آنها معادل 
۲.۱۶هــزار ميليارد دالر و بيشــتر از مجموع 
ميلياردرهــاي اروپايي بوده اســت. از جمله 
شــهرهاي محبوب ميلياردرهاي جهان براي 
حضور و ســكونت مي تــوان بــه نيويورك با 
۹۶، هنگ كنگ با ۷5، مســكو بــا ۷۴، لندن 
با ۶۷، بمبئي با ۳۰، ســنگاپور بــا ۲۷، پكن 
 با ۲۶، پاريــس با ۲5، رياض بــا ۲5 و دوبي با 
۲۴ ميلياردر اشاره كرد. در اين ميان 5 كشور 
با بيشــترين تعداد ميلياردر در جهان شامل 
اياالت متحده با 5۱5، چين با ۱5۷، آلمان با 
۱۴۸، انگليس با ۱۳5 و روسيه با ۱۰۸ ميلياردر 
 ،Wealth-X هستند. بر اســاس پيش بيني
تعــداد ميلياردرهــاي جهان تا پايان ســال 
 جاري بــه ۲۳5۶ نفــر و تا ســال ۲۰۲۰ به 

۳۸۷۳ ميلياردر افزايش خواهد يافت.

نکته مهارت

همه ما در زندگي شــغلي به دنبال اين هستيم 
كه پيشرفت كنيم و سرپرســتي يك مجموعه، 
گروه  يا ســازمان بزرگ تر را بر عهده بگيريم. در 
اين مطلب براي شــما چند راهــكار عملي ارائه 
مي دهيم تا بتوانيد پيش از اينكه به چنين سمتي 
برسيد مهارت ها و قابليت هاي رهبري را در خود 

پرورش دهيد. 
فرصت هاي رهبري را  بدون توجه به اينكه 
كوچك هستند، بر عهده بگيريد: يك عادت 
خوب اين است كه آمادگي خود را براي اقدام هايي 
كه خارج از واحد كاري تان انجام مي شود بر عهده 
بگيريد. اين فرصت ها الزم نيست كه پروژه هاي 
طوالني مدت باشــند؛ اقدام هاي كوچكي مانند 

تســهيل يك مالقات، كمك كــردن در فرايند 
 استخدام يا حل يك نزاع بين دو همكار هم مفيد

 هستند. 
به دنبال فضاهاي ســفيد باشيد: يك روش 
بسيار موثر براي اثبات توانايي هاي تان اين است 
كه پروژه هايي را كه در فضاهاي ســفيد هستند 
ـ مســائلي كه ســاير افراد حاضر به پذيرش آنها 
نيستند يا حتي ممكن است از آن آگاه نباشندـ  بر 
عهده بگيريد. مثال  تحليل و بررسي اينكه چطور 
تغييري خاص در ســازمان مي تواند هزينه هاي 
سازمان را كاهش دهد. انجام كارهايي كه سايرين 
حاضر به قبول آن نيســتند باعث تمايز شــما از 

سايرين مي شود. 

 به دنبال ســاختن رابطه باشــيد: طبق 
يك مثــل قديمي »اينكه شــما چه افــرادي را 
مي شناســيد مهم نيســت، بلكه مهم اين است 
كه چــه افرادي شــما را مي شناســند.« هنگام 
بررســي ترفيع، به احتمال زياد افــراد ديگري 
توانايي شــما را ارزيابي كــرده و آن را به رئيس 
ارائه مي كنند، بنابراين شــما نياز داريد كه افراد 
 در واحدهاي مختلف سازمان با توانايي هاي شما

 آشنا باشند.
 از هر موقعيــت و برخوردي به عنــوان فرصتي 
براي نشــان دادن ارزش هايي كه شما به سازمان 
 ارائه مي كنيد و تسلط و دانش خود بر كسب وكار 

استفاده كنيد. 

مانند يك رهبر رفتار كنيد

نظافتچي جاده ها
يكي ديگــر از ايــن مشــاغل جديــد و در عين 
حــال عجيــب »نظافتچــي جاده ها«ســت. هر 
روزه در بســياري از كشــورها موارد متعددي از 
برخورد پرنده هــا با خودروهاي عبــوري گزارش 
مي شــود؛ بنابرايــن در ايــن كشــورها افرادي 

مامــور هســتند تــا بــا حركــت در جاده ها به 
 جمع آوري الشــه اين پرنــدگان و تميــز كردن 

جاده بپردازند. 

زامبي كرايه اي
در شهر لندن و چندين شــهر اروپايي و آمريكاي 

شمالي شركت هاي هنري هســتند كه افرادي را 
براي ايفاي نقش زامبي هاي آدم خوار در فيلم ها و 
سريال هاي تلويزيوني استخدام مي كنند. اين افراد 
بايد خود را به شكل مرده متحرك درآورند و اينگونه 
نشــان دهند كه قصد كشــتن و خوردن شخص 

ديگري را دارند.

كنترل چي چيپس هاي سيب زميني
وظيفه اين افراد بررســي چيپس هاي سيب زميني 
در خط مونتاژ كارخانه هاي چيپس ســازي است تا 
مطمئن شوند كه اين مواد غذايي سرخ شده، پرچرب 
و ناسالم از نظر فني معيوب نباشند اما كاري به طعم و 

خوشمزه بودن يا نبودن آنها ندارند.


