
طبق آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشــتی در آبان 
امسال، تعداد چک های برگشتی ۲.۴ درصد افزایش و مبلغ 

آن ها نیز ۲.۸ درصد کاهش داشته است.
آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشــتی در آبان امسال 
نشان می دهد که تعداد چک های برگشتی ۲.۴ درصد افزایش 
و مبلغ آن ها نیز ۲.۸ درصد کاهش داشــته که اســتان های 
گیالن و البرز خوش حساب ترین اســتان ها در وصول چک 

بوده اند.
تازه ترین آماری که بانک مرکــزی از جریان مبادالت چک 
منتشر کرده نشان می دهد که در آبان ماه سال جاری حدود 
هفت میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۳۶۷.۹ هزار میلیارد 
تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۲ و 

۱۵.۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.
از ســوی دیگر، حدود ۶.۵ میلیون فقره چک با ارزشی بیش 

از ۳۳۳.۵ هزار میلیارد تومــان از چک های مبادله ای وصول 
شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۸ و ۱۷.۸ درصد 

افزایش دارد.
در ایــن بیــن، الزم بــه ذکر اســت کــه در مــاه مذکور 
مبادلــه شــده  مبلــغ چک هــای  و  تعــداد  از کل 
 بــه ترتیــب ۹۲.۹ و ۹۰.۷ درصــد وصــول شــده 

است.
البته، در کنــار چک های وصولــی حدود ۴۹۶ هــزار فقره 
چک هم برگشــت خــورده که از نظــر تعــداد ۲.۴ درصد 
 افزایــش و مبلغ چک های برگشــتی ۲.۸ درصد کم شــده 

است.
همچنیــن در ایــن مــدت، در اســتان تهــران بیــش از 
۲.۲ میلیــون فقــره چــک بــه ارزشــی بالغ بــر ۱۸۴.۷ 
هزار میلیــارد تومان مبادله شــده که بیانگر صدرنشــینی 

 اســتان تهــران در مبادلــه چــک در ســطح کشــور
 است.

چک های وصول شــده در تهران حــدود ۲.۱ میلیون فقره 
به ارزشــی بیش از ۱۷۰.۲ هزار میلیــارد تومان و چک های 
برگشتی حدود ۱۴۶ هزار فقره به ارزشی بیش از ۱۴.۵ هزار 

میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان چک های برگشتی به تفکیک علل
عالوه بر این، در آبان ماه امسال حدود ۴۷۸ هـــزار فقـــره 
چـک بـه ارزش بیش از ۳۳ هزار میلیـــارد تومان به دالیل 
کسری یـا نبود موجـــودی برگشـــت خورده که درواقـع 
از نظـر تعـــداد ۹۶.۴ و از نظر ارزش نیز ۹۶.۳ درصد از کل 
چک های  برگشتی به دالیل کســری یا نبود موجودی بوده 
است. از سوی دیگر، در استان تهران بیش از ۱۳۹ هزار فقره 

چک به ارزش حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به دالیل کسری 
یا نبود موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر 
تعداد ۹۵.۶ و از نظر مبلغ نیز ۹۶.۱ درصد چک های برگشتی 
 به دالیل کسری یا نبود موجودی به کل چک های برگشتی

 بوده است. 
همچنین، بررسی نســبت تعداد و ارزش چک های برگشتی 
به کل چک های مبادله ای نشان می دهد که بیشترین نسبت 
تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای در استان 
به ترتیب به استان های  کهگیلویه و بویراحمد )۱۰.۹ درصد(، 
کردستان )۹.۷ درصد( و چهارمحال بختیاری )۹.۲ درصد( 
اختصاص یافته اســت و اســتان های گیالن )۵.۲ درصد(، 
خوزستان )۶.۳ درصد( و البرز و کرمانشاه و گلستان  )هر کدام 
۶.۵ درصد( پایین ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل 
تعداد چک های مبادله ای را به خود اختصاص دادند. بیشترین 

ارزش چک های برگشــتی به کل ارزش چک هــای مبادله 
شده در استان به ترتیب به استان های کرمان ) ۱۶ درصد(، 
کردستان  ) ۱۵.۵ درصد( و آذربایجان غربی )۱۴.۲ درصد( 
اختصاص یافته است و استان های گیالن )۷.۷ درصد(، البرز 
)۷.۸ درصد( و هرمزگان )۸.۷( درصد کمترین نسبت به ارزش 
چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در استان را به 
خود اختصاص دادند. طبق این گزارش، استان تهران با داشتن 
۱۴۲ هزار و ۱۰۰ فقره چک برگشتی به ارزشی بیش از ۱۴.۵ 
هزار میلیارد تومان بیشترین تعداد و ارزش چک های برگشتی 
را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، استان ایالم پس 
از مناطق آزاد )۳۰۰ فقره چک برگشتی( با داشتن ۴۰۰ فقره 
چک برگشتی به ارزش ۲۲.۱ هزار میلیارد تومان در آبان ماه 
کمترین تعداد و ارزش چک های برگشتی در کشور را به خود 

اختصاص داده است.

وزارت دارایی عــراق تفاهم نامــه ای با کاردار 
ســفارت ژاپن در بغداد مبنی بــر دریافت وام 
 برای توســعه فــاز چهــارم پاالیشــگاه بصره 

امضا کرد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رسمی عراق، »طیف 
ســامی«، وزیر دارایی عراق امــروز در دیدار با 
»ماساموتو کینیتشی« کاردار سفارت ژاپن در 
بغداد، تفاهمنامه ای را مبنی بر وام ژاپن به عراق 
به میزان ۱۲۰ میلیــارد ین ژاپن )یک میلیون و 
۲۰۰ هزار دالر( برای توسعه فاز چهارم پاالیشگاه 

بصره امضا کرد.
توسعه پاالیشگاه بصره شامل ایجاد یک پاالیشگاه 
جدید به نام مجتمع کراکینگ کاتالیزوری مایع 
)FCC( اســت که می تواند نفت باقــی مانده از 
ایســتگاه های موجود را بــه فرآورده های نفتی 
با ارزش تبدیــل کند، زیرا ایــن اولین مجتمع 

کراکینگ کاتالیزوری مایع خواهد بود.
هدف این طرح افزایش کیفیــت فرآورده های 
نفتی و پر کردن شــکاف میان عرضه و تقاضا، 

عالوه بر کاهش بار زیست محیطی در کارخانه 
جدید بــا ورود واحــد گوگرد زدایــی نفت گاز 
ســبک )LGOHDT( از طریق انتقال فناوری 
اســت. پس از اجرای این طرح، پاالیشگاه بصره 
اولین مجتمــع FCC خواهد بود کــه فرآورده 
های نفتی بــا ارزش افزوده بــاال مانند بنزین و 
گازوئیــل تولیــد خواهد کــرد کــه مطابق با 
 اســتانداردهای زیســت محیطی بین المللی 

خواهد بود.
انتظار می رود این طرح به نتایج زیر بیانجامد:

– ارزآوری و بهبود تجارت و حساب های جاری 
و کاهش کسری مالی

– فراهم شــدن فرصت های اقتصادی و شغلی 
برای مردم عراق

– نوسازی صنعت انرژی عراق و هموار کردن راه 
برای جذب پشتیبانی در حوزه انرژی

– کاهش آلودگی هوا از طریــق کاهش میزان 
گوگــرد در فــرآورده هــای نفتــی مطابق با 

استانداردهای بین الملل

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی آخرین وضعیت 
خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی که در انبارهای 

سازمان اموال تملیکی قرار داشتند را اعالم کرد.
سعید غالمی در گفت وگو با ایسنا، درمورد پرونده 
موسوم به ثبت سفارش توضیح داد: تعداد ۱۰۴۰ 
دستگاه خودرو در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار 
گرفته بود که در دو مزایده فوق العاده عرضه شدند. 
همچنین یک مزایده دیگر برای این خودروها برگزار 

شد که طی آن ۴۰ دستگاه خودرو عرضه شد.
وی ادامه داد: هر خودرویی که در مزایده های مذکور 
فروش نرفته باشد یا صاحبان کاال به هر دلیلی از خرید 
خود انصراف داده باشند و همچنین خودروهایی که 
دارای مغایرت های اسنادی بودند و مغایرت ها اخیرا 
حذف شده اســت در مزایده بعدی عرضه می شوند. 
تعداد این خودروها حدود ۳۸ دستگاه است و مزایده 
در دی مــاه برگزار خواهد شــد. اگــر در این مزایده 
همه خودروها به فروش برسند، دیگر در این پرونده 
خودرویی نیست که تعیین تکلیف نشده باشد. معاون 

بهره بــرداری و فروش اموال منقول ســازمان جمع 
آوری و فروش اموال تملیکی  در ادامه درمورد آخرین 
وضعیت خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی نیز توضیح 
داد: با توجه به ممنوعیت فروش عمومی خودروهای 
باالی ۲۵۰۰ سی سی، این خودروها به دستگاه های 
نظامی، انتظامی و امنیتی برای استفاده های لجستیکی 
و نظامی داده می شود. هرکدام از دستگاه ها واجد این 
شرایط باشند تقاضای خود را به سازمان ارائه می کنند 
و سازمان خودرو را در قبال وجه در اختیار دستگاه قرار 
می دهد. اکنون بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دســتگاه خودروی 

باالی ۲۵۰۰ سی سی در انبارها موجود هستند.
بر اساس این گزارش، از بیش از ۱۲ هزار دستگاه 
خودرویی که در سال های اخیر در گمرک دپو و به 
صورت مرحله ای تعیین تکلیف شده بود همچنان  
۲۲۴۹ دستگاه بالتکلیف مانده بود که حدود ۱۰۴۰ 
دستگاه آن طی ماه های اخیر به مزایده گذاشته شد. 
در این میان همچنــان خودروهایی که در انبارها 
بالتکلیف مانده اند که برخی از آن ها باالی ۲۵۰۰ 

سی سی یا آمریکایی هستند.

ارزش ســهام اپــل در بحبوحه ریزش ســهام 
غول هــای فناوری کــه با نگرانی ها نســبت به 
تامین آیفون در ایام تعطیالت تشــدید شد، در 
پایین ترین حد خود از ژوئن ســال ۲۰۲۱ بسته 

شد.
به گزارش ایســنا، ارزش ســهام اپل روز ســه 
شــنبه بــرای ســومین روز متوالــی کاهش 
یافت و ۱.۴ درصــد نزول کــرد. اگرچه اپل در 
ســال ۲۰۲۲ بــا ۲۷ درصد کاهش کــه کمتر 
از کاهش ۳۴ درصدی شــاخص نــزدک ۱۰۰ 
اســت، یکی از بهترین عملکردها را داشت، اما 
 طی ماه گذشــته عملکردش از این شــاخص، 

ضعیف تر شد.
ضعف اخیر ســهام اپل در پی توقــف تولید در 
کارخانه بزرگ تولید آیفــون در چین و کمبود 
عرضــه این محصــول پرچمدار در بــازار روی 
داده اســت. تحلیلگران جی پی مــورگان اعالم 
کردند عرضــه آیفون بهبــود پیدا کــرده و به 
آهستگی در حال متوازن شــدن با تقاضاست. 

با این حال، اپــل معموال در این وقت ســال، تا 
حــد زیادی به تــوازن میــان تقاضــا و عرضه 
آیفون می رســد. بــه دلیل اختــالالت عرضه، 
انتظار مــی رود نتایج مالی اپل برای ســه ماهه 
 دســامبر، انتظارات را آن طور که باید، برآورده 

نکند.
جی پــی  تحلیلگــر  چاترجــی،  ســامیک 
مــورگان در مطلــب جداگانــه دیگــری 
نوشــت: جدیدتریــن آمــار فــروش تلفــن 
 هوشــمند در چین، موانــع صنعتــی را تائید 

می کند.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، افت سهام اپل در 
روز سه شــنبه همســو با کاهش ۱.۵ درصدی 
شــاخص نزدک ۱۰۰ بود. شــرکتهای فناوری 
زیرمجموعه این شــاخص، بدتریــن عملکرد 
دسامبر را از دوران دات کام داشتند زیرا سرمایه 
گــذاران انتظار دارنــد بانک مرکــزی آمریکا 
 برای مبارزه با تورم، سیاســت انقباضی خود را

 ادامه دهد.

والدیمیر پوتین با امضای فرمانی، صادرات نفت و فرآورده های 
نفتی به کشورهایی که مکانیزم ســقف قیمت غربی را به اجرا 

گذاشته اند را از اول فوریه به مدت پنج ماه، ممنوع کرد.
کشورهای گروه هفت، استرالیا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، 
سقف قیمت ۶۰ دالر در هر بشــکه را برای نفت روسیه که از 
طریق دریا حمل می شــود، تعیین کرده انــد. این مکانیزم در 
واکنش به حمله روســیه به اوکراین و با هدف محدود کردن 

درآمدهای نفتی مسکو، از پنجم دسامبر فعال شد.
این سقف قیمت، نزدیک به قیمتی است که نفت روسیه اکنون 
معامله می شود اما بسیار پایین تر از قیمتی است که نفت روسیه 
امسال فروخته شد و به این کشور کمک کرد تاثیر تحریم های 

مالی غربی را جبران کند. روســیه دومین صادرکننده بزرگ 
نفت در جهان پس از عربستان ســعودی است و مختل شدن 
فروش نفت این کشور، پیامدهایی را برای عرضه انرژی جهانی 

خواهد داشت.
در فرمانی که در پرتال دولتی و وب ســایت کرملین منتشــر 
شــد و در واکنش به تعیین ســقف قیمتی برای خرید نفت 
روسیه از طرف کشورهای گروه هفت، است، آمده: این فرمان، 
واکنش مســتقیم مسکو به اقدامات غیردوســتانه و متضاد با 
قانون بین المللی آمریکا و کشــورهای خارجی و سازمان های 
بین المللی اســت که به آنها ملحق شــده اند. تحویل نفت و 
فرآورده های نفتی روسیه به نهادها و اشخاص خارجی که در 

قراردادهای خریدشــان به حداکثر قیمت تعیین شده تحت 
این مکانیزم به صورت مستقیم یا غیرمســتقیم اشاره کنند، 
 ممنوع اســت. این ممنوعیت شــامل همه مراحل عرضه به 

خریدار نهایی است.
این فرمان، شامل بندی اســت که به پوتین اجازه می دهد در 
موارد خاصــی، از این ممنوعیت صرف نظــر کند. ممنوعیت 
صادرات نفت و فرآورده های نفتی روسیه به کشورهایی که به 
مکانیزم سقف قیمت غربی پیوسته اند، از اول فوریه سال ۲۰۲۳ 

اجرایی شده و تا اول ژوئیه سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.
صادرات نفت از اول فوریه ممنوع خواهد شد اما تاریخ ممنوعیت 
صادرات فرآورده های نفتی از سوی دولت روسیه تعیین خواهد 

شد و ممکن است بعد از فوریه باشد. بعضی از تحلیلگران بر این 
باورند که سقف قیمت، تاثیر فوری چندانی بر درآمدهای نفتی 
مسکو نخواهد داشت. با این حال، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی 
روسیه روز سه شنبه گفت: کسری بودجه روسیه در سال ۲۰۲۳ 
ممکن است بیشتر از دو درصد تولید ناخالص داخلی که برنامه 
ریزی شده بود باشد زیرا سقف قیمت نفت، درآمد صادراتی را 

محدودتر می کند.
روسیه هفته هاست که وعده داده است رسما به این مکانیزم 
پاسخ می دهد و فرمان پوتین، پاسخی است که مقامات روسی 

درباره آن صحبت کرده بودند.
این مکانیزم اجازه می دهد نفت روسیه با استفاده از نفتکش ها، 

شرکت های بیمه و موسســات اعتباری گروه هفت و اتحادیه 
اروپا، به کشورهای خارج از این گروه صادر شود. به دلیل این که 
بزرگترین شرکت های حمل دریایی و بیمه در کشورهای گروه 
هفت مستقر هستند، مکانیزم سقف قیمت، فروش نفت برای 

روسیه را بسیار دشوار خواهد کرد
کشورهای اتحادیه اروپا واردات نفت روسیه که از طریق دریا 

حمل می شود را ممنوع کرده اند.
بر اساس گزارش رویترز، نفت اورال روسیه روز سه شنبه باالی 
۵۶ دالر در هر بشکه فروخته شد که پایین سقف قیمت تعیین 
شده اســت. بهای معامالت نفت برنت در پی انتشار این خبر 

تغییر چندانی پیدا کرد و حدود ۸۵ دالر در هر بشکه بود.

ارزش چک های برگشتی در آبان امسال ۲.۸ درصد کاهش یافت

سقوط سهام اپل رکورد زدخودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی چه شدند؟وام ژاپن به عراق برای توسعه پاالیشگاه بصره

صادرات نفت روسیه به کشورهای حامی سقف قیمتی ممنوع شد
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سرمقاله

زمین گیر شدن 
تولید

افزایش قیمت دالر هم در 
روند طبیعی و هم در شرایط 
التهاب بیشترین ضرر را بر 
بخش تولید و حقوق بگیران 
وارد می کند. البته در چنین شــرایطی کارگران 
ضربات دوسویه می بینند. چراکه ضمن درگیری 
با تورم شــدید به جهت کاهش نقدینگی بخش 
تولید و حاشیه سود پایین آن، تاخیر در پرداخت 
 حقوق، تعطیلی واحد تولیــدی و اخراج آنها نیز 

مطرح خواهد شد... 

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

۲متن کامل  د ر صفحه 3
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دالر و سکه 
در  مسیر صعود

تسهیالت با نرخ  ۱4 درصد 
برای دانش بنیان ها

کارشناسان  مالیات بر عایدی سرمایه را مالیات ستانی از تورم  و باعث خروج سرمایه می دانند

مالیات ستانی  در  بیراهه
صفحه۲

صفحه3

تحمیل  تورم   شدید   به کارگران
سبد   خوراکی ها   ۵  میلیون   و   ۳۰۰   هزار   تومان   شد

جهش   قیمت   دالر   با   معیشت   کارگران   چه   می کند؟

اسکناس آمریکایی روز چهارشنبه در تهران نه تنها 
وارد کانال جدید شد بلکه از اولین مرز مقاومتی هم 
عبور کرد. معامله گران باور دارند در صورتی که نرخ 
دالر در مرز جدید مورد حمایت قرار بگیرد احتماال 
در مراحل بعدی به سمت نیمه کانال هم خیز بردارد 
. به گزارش اقتصادنیوز ، روز گذشته با وجود تعطیل 
رسمی بودن کل کشور، برخی از کانال های تلگرامی 
و... مدعی بودند که نرخ دالر افزایش قابل توجهی را 
ثبت کرده است که البته رسانه دولت از آن تعبیر به 
قیمت سازی کرد و در روز تعطیل معامله ای صورت 
نمی گیرد .  بــا این حال قیمــت دالر  در بازار روز 
چهارشنبه چهارشــنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۲ به مسیر 
صعودی روز های گذشته ادامه داد و یک کانال دیگر 

باال رفت. اسکناس آمریکایی...

رئیس مرکز موسسات و شــرکتهای دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری گفت: 
بالغ بر ۲ هزار شــرکت دانش بنیان در بررسی های 
تمدیدی این مرکز رد شــدند. به گزارش خبرگار 
مهر، دکتر رضا اسدی فرد رئیس مرکز مؤسسات و 
شــرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری امروز در وبیناری با موضوع فرصتها 
و چالشهای شــرکتهای دانش بنیان، عنوان کرد: 
این مرکز همواره به ارزیابی شرکت های متقاضی، 
رسیدگی به اعتراضات، ارزیابی تمدید و محصوالت 
جدید، توزیع کار بین شــبکه کارگــزاران ارزیابی 
می پردازد. وی با اشاره به تعداد پرونده های ارزیابی 

شده در مرکز مؤسسات و...



اقتصاد2
ایران

انتخاب میان یارانــه نقدی و 
کاالیی اختیاری است

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی گفت: 
حسب رصدی که معاونت اشتغال وزارتخانه 
دارد بحمداهلل دســتگاه های اجرایی نسبت 
به ایفای وظایف خود در راســتای اشــتغال 
جلوتر از زمان هســتند و فرصت های شغلی 
 پیش بینی شده که در دستور کارشان بود را

 انجام دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدصولت مرتضوی 
)وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی( صبح 
امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران طی سخنانی با تشریح عملکرد یک 
ماه گذشته این وزارتخانه، گفت: خوشبختانه 
در ماهی که گذشــت خدمات ویژه ای تقدیم 
بازنشســتگان عزیزمان چه بازنشســتگان 
تامین اجتماعی و چه بازنشستگان کشوری 
ارائه شــد. خدمت اول انعقاد قــرارداد بیمه 
تکمیلی کلیه بازنشســتگان بــا افزایش ۸۰ 
درصد شــرح خدمــات و ۱۲۰ درصد منابع 
ریالی اســت که هدیه دولت آیت اهلل رئیسی 
به بازنشستگان عزیز بود و خدمت دوم واریز 
حقوق بازنشســتگان تامیــن اجتماعی به 
همراه یک ماه معوق افزایش ســایر سطوح 
از دیگــر اقداماتــی بــود که خوشــبختانه 
 در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی

 انجام شد.
وی در ادامه ابراز داشــت: حسب رصدی که 
معاونت اشــتغال وزارتخانــه دارد بحمداهلل 
دستگاه های اجرایی نسبت به ایفای وظایف 
خود در راستای اشتغال جلوتر از زمان هستند 
و فرصت های شــغلی پیش بینی شده که در 
دستور کارشــان بود را انجام دادند. به همین 
خاطر جا دارد من از همه دستگاه های اجرایی، 
وزارتخانه هــای صمت، جهاد کشــاورزی، 
ســازمان بهزیســتی، کمیتــه امــداد امام 
خمینی، ســتاد اجرایی فرمان امــام و بانک 
های عامل که مساعدت های ویژه ای در ایفای 
تعهدات خود از تبصره ۱۶ و ۱۷ داشــتند و 
 ســایر تســهیالت تکلیفی تقدیر و تشکر به 

عمل بیاورم.
مرتضــوی در پاســخ بــه ســوالی پیرامون 
تعیین تکلیف خانوارهایی که یارانه دریافت 
نمی کنند، عنوان کرد:  کســانی که تحت هر 
شــرایطی یارانه خود را دریافــت نکردند یا 
اســتحقاق دریافت یارانه دارنــد یا به دالیل 
مختلف در آن بازه زمانی ثبت نام نکرده بودند 
می توانند به سامانه سازمان هدقمندی یارانه 
ها مراجعه کنند، ثبت نام کنند، اطالعات در 
اختیار معاونت رفاه وزارتخانه قرار می گیرد. 
در ادامه آزمون وسع به عمل می آید و نهایت 
امر نتیجه هم بــه متقاضی هم به ســازمان 

هدفمندی یارانه ها ابالغ خواهد شد.
وزیــر تعــاون کار و رفاه اجتماعــی همچنین 
درخصوص روند تعیین حداقل حقوق کارگران 
برای سال آینده، ابراز داشت: درخصوص روند کار 
و تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران بناست 
ان شاءاهلل در جلسه آتی شــورای کار نسبت به 
انتخاب کمیسیون تخصصی برای بررسی شرایط و 
موازین قانونی اتخاذ تصمیم شود و اطالعات کافی 

در ادامه کار به استحضار خواهد رسید.
مرتضوی در پاسخ به ســوالی پیرامون تداوم 
نقدی و اجرای بــن کارت الکترونیک، اظهار 
داشت: مستحضر هســتید که متاسفانه در 
گذشته به لحاظ اینکه پیش بینی های الزم 
صورت نگرفته بود سامانه کاالبرگ الکترونیکی 
طراحی نشده بود. خب بعد از اینکه قانون ابالغ 
شد حسب دســتورات صادره وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با همکاری بانک مرکزی، 
وزارت اقتصاد و وزارت صمت ســامانه ای را 
طراحی کرد و در چند شهرستان به صورت 
آزمایشی اجرایی کردند و پاسخ خوبی گرفتند 
و االن در گستره استان هرمزگان این آمادگی 

وجود دارد که در آینده نزدیک اجرایی شود.
وی ادامه داد: پیش تر هم عرض کردم که انتخاب 
شیوه دریافت یارانه اختیاری است یعنی می توانند 
انتخاب کنند که یارانه نقدی دریافت کنند یا چند 
روز قبل از زمان واریز یارانــه نقدی بتوانند مواد 
پروتئینی که طراحی شده است را از فروشگاه های 

سطح استان خریداری کنند.
وزیر تعاون و رفاه اجتماعی درخصوص تعیین 
کاالها اظهار داشت: تقریبا حدود ۱۱ قلم کاال 
پیش بینی شده اســت که انتخاب این کاالها 
هم اختیاری است. یعنی یک فرد می خواهد 
در یک ماه با تمام یارانه اش برنج یا کاالهای 
پروتئینی یا روغن خریداری کند، این کامال 

اختیاری است.

خبر

اســکناس آمریکایــی روز 
چهارشنبه در تهران نه تنها 
وارد کانال جدید شد بلکه از 
اولین مرز مقاومتی هم عبور 
کرد. معامله گران باور دارند 
در صورتی که نرخ دالر در مرز جدید مورد حمایت قرار 
بگیرد احتماال در مراحل بعدی به ســمت نیمه کانال 
هم خیز بردارد . به گزارش اقتصادنیوز ، روز گذشــته با 
وجود تعطیل رسمی بودن کل کشــور، برخی از کانال 
های تلگرامی و... مدعی بودند که نرخ دالر افزایش قابل 
توجهی را ثبت کرده اســت که البته رسانه دولت از آن 
تعبیر به قیمت ســازی کرد و در روز تعطیل معامله ای 
صورت نمی گیرد .  با این حال قیمت دالر  در بازار روز 
چهارشنبه چهارشنبه ۷ دی ماه ۱4۰۲ به مسیر صعودی 
روز های گذشــته ادامه داد و یک کانال دیگر باال رفت. 
اسکناس آمریکایی روز چهارشنبه در تهران نه تنها وارد 
کانال جدید شد بلکه  از اولین مرز مقاومتی هم عبور کرد. 
معامله گران باور دارنــد در صورتی که نرخ دالر در مرز 
جدید مورد حمایت قرار بگیرد احتماال در مراحل بعدی 

به سمت نیمه کانال  روز چهارشنبه هم خیز بردارد . 
از نگاه معامله گران سیگنال های افزایشی نرخ حواله 
درهم و کانال شــکنی قیمت دالر در بازارهای مجاور 

ایران باعث شده نرخ  دالر در تهران باال برود.
گفته می شود روز چهارشنبه قیمت درهم امارات وارد کانال 

جدید شده است. نرخ برابری درهم به دالر باالتر از قیمت 
نقدی بدست آمد و همین امر بر سطح انتظارات افزوده 
اســت.  قیمت دالر در بازار ارز هرات هم روز چهارشنبه 
در مقایسه با دو روز قبل تقریبا ۱ هزار و ۸۰۰ تومان باالتر 
معامله شد. بازار ارز سلیمانیه هم روز چهارشنبه جهش 
بیش از ۱ هزار تومانی را ثبت کرد.  کارشناسان و فعاالن 
اقتصادی معتقدند به نتیجه نرســیدن مذاکرات وین و 
معکوس شدن موضع غرب درباره میزان همکاری تهران را 

باید اولین محرک رشد دالر دانست.
البته روز چهارشنبه رییس ســازمان انرژی اتمی اعالم 
کرد که با توجه به تمایل نشان داده شده از سوی آژانس 
هماهنگی ها برای سفر به ایران بعد از تعطیالت ژانویه 

انجام می شــود.از نگاه معامله گران این سفر اگر اتفاق 
بیفتد تا حدودی هیجانات ارزی کنترل خواهد شد. 

چالش سخت رئیسی در بازار دالر
از ســوی دیگر معامله گران یکــی از دالیل صعودی 
شدن نرخ دالر را ناشی از افزایش سطح انتظارات تورمی 
و در نتیجه تمایل افراد به حفظ ارزش دارایی های خود 
می دانند. البته کارشناسان دالیل سیاسی و اقتصادی 

متعددی برای علت افزایش نرخ دالر نام می برند.
 

آخرین واکنش بانک مرکزی به افزایش قیمت دالر 
علی صالح آبادی ،رئیس بانک مرکزی روز چهارشنبه در 

اخرین واکنش خود به افزایش قیمت دالر گفت: عایدی 
دولت از محل عرضه دالر در سامانه نیماست و سامانه 
نیما هم ثبــات دارد و هم عرضه ها و هــم درآمد دولت 
خوب است بنابراین دولت هیچ انگیزه ای برای افزایش 

قیمت دالر ندارد.

دالر توافقی از سایت بازار متشکل حذف شد!
بخش هایی از سایت بازار متشــکل ارزی که اطالعات 
معامالت توافقی و آمار لحظه ای معامالت دالر و یورو را 
منتشر می کردند، بدون اطالع قبلی و هیچ نوع توضیح، 

از سایت این بازار، حذف شده است!

قیمت طال صعودی شد
در بازار داخلی ایران ظهر روز چهارشنبه قیمت طال ۱۸ 
عیار در مقایســه با دو روز قبل 59 هــزار و ۸۰۰ تومان 
افزایش را ثبت کرد و بر روی ۱ میلیون و 934 هزار و 9۰۰  

تومان قرار گرفت. 

قیمت سکه رسمی کانال عوض کرد
قیمت سکه رسمی در بازار روز چهارشنبه مسیر افزایش 
را دنبال کرد .قیمت سکه امامی به صورت رسمی روز 
چهارشــنبه  در محدوده ۲۰ میلیون و 5۰ هزار تومان 
به فروش رسید. این قیمت در مقایسه با دو  روز قبل ۱ 
میلیون و 45۰ هزار تومان افزایش را نشــان می دهد . 
قیمت سکه بورسی هم روز چهارشنبه در محدوده ۱9 

میلیون و ۲9۶هزار تومان به فروش رسید .

ورود قیمت دالر و سکه به کانال جدید

دالر و سکه در  مسیر صعود

محقق نشدن اهداف توسعه ای ناشی 
از تخصیص نادرست منابع است

طبق بررسی های انجام شده بیش از کمبود منابع 
آنچه موجب شــده در تحقق اهداف توسعه عقب 
بمانیم، دانش اندک و کارشــکنی ذینفعانی است 
که منافع آنها با توسعه کشور، مغایرت دارد. مرکز 
پژوهش های اتاق ایران و دفتر پژوهش های اقتصاد 
توســعه اتاق مشــهد در یک گزارش مطالعاتی، 
برنامه های توسعه و نکاتی درباره تدوین سند برنامه 
هفتم توسعه را با هدف ارائه پیشنهادهایی برای پرهیز 
از ناکامی ها و تکرار اشتباهات گذشته، آسیب شناسی 
کردند. در این پژوهش مشخص شد که آنچه موجب 
شده اقتصاد ایران به اهداف توسعه ای نرسد، کمبود 
منابع نبوده بلکه مشــکل در تصمیم گیری درباره 

چگونگی تخصیص این منابع بوده است.
با وجود گذشــت بیــش از هفت دهــه از تجربه 
برنامه ریزی توسعه، همچنان شــکاف انتظارات و 
نتایج در برنامه ریزی توســعه در ایران پایدار باقی 
مانده است؛ بطوریکه متوسط رشد اقتصادی سالیانه 
کشور از ســال ۱35۲ تا ۱399رقم بسیار ناچیز ۲ 
درصد بوده است. عالوه بر رشد کم، نابرابری شدید 
همین میزان رشد کم هم در کشور توام با نابرابری 
شدید، توزیع شده اســت. در پاسخ به این سوال که 
چرا تا به امروز این تالش ها موفق نبوده اند، محدودیت 
ســرمایه، به مثابه مهم ترین محدودیت رشد، شاید 
ساده ترین و سرراست ترین پاسخ کالسیک باشد. با 
این وجود، شواهد نشــان می دهد که در شش دهه 
گذشته، از محل منابع مســتقیم و غیرمستقیم  به 
قیمت جاری، بیش از 4۱۰۰ میلیــارد دالر منابع 
در اختیار سیاستگذاران قرار داشته است تا اهداف 
توسعه را محقق کنند. به نظر می رسد که بیشتر از 
مشکل محدودیت منابع، آنچه موجب این وضعیت 
شده، مشکل تصمیم گیری در مورد نحوه تخصیص 
منابع است. مشــکل تصمیم گیری نیز برآمده از دو 
عامل دانش اندک و دوم کارشکنی ذینفعانی است که 
منافع آن ها با توسعه کشور در مغایرت قرار دارد. تهیه 
یک برنامه پنج ساله فرآیندی زمان بر و تکنیکی است 
که با محدود کردن زمان و تحمیل اعداد و ارقام غیر 
واقعی از مراجع باالدستی در عمل منجر به ناتوانی در 
استفاده از دانش برنامه ریزی و تجربه انباشته می شود.

از منظر کم دانشــی و اتخاذ تصمیم های اشتباه، 
گزارش حاضــر تأکید دارد که اقتصــاد ایران در 
یک سده گذشته به دلیل فقدان دانش کاربردی، 
گرفتار در »فقر اندیشــه« و دچــار »درماندگی 
نظری« بوده اســت؛ درماندگــی ای که منجر به 
انتخاب هــای تکــراری در مواجهه با مســائل و 
مشکالت موجود می شــود. بی توجهی به دانش 
موجب شده تا سه اصل اولیه برنامه ریزی در تدوین 
برنامه های پنج ساله نادیده گرفته شود. برنامه ریزی 
باید واجد تعاریف دقیق و علمی مفاهیم کلیدی 
باشد؛ مفاهیمی که تعاریف عملیاتی آن در برنامه 
مشخص بوده و زمینه وفاق و هم گرایی در برنامه 
را فراهم آورد. بر نامه ریزی توسعه باید با محوریت 
چند اولویت  و هدف محدود طراحی شود، درحالی 
که برنامه های توسعه در ایران معجونی از اهداف 
مختلف و آرمانی اســت. برنامه ریزی باید واجد 
بیان مشخص و دقیق از مسیر دستیابی به توسعه 
و مرحله بندی اقدامات باشد، درحالی که در ایران 
فقدان تعریف اولویت هــا و مرحله بندی اقدامات 
موجب می شود تا سیاست گذاری مانند آونگ میان 
بخش ها در نوسان بوده و آشفتگی های شدیدی از 

این منظر به اقتصاد ایران تحمیل شود.
دومین مشکل عمده در زمینه اتخاذ تصمیم های 
درست، وجود ذینفعانی در ساختار تصمیم گیری 
کشــور اســت که منافع آن ها با توســعه کشور 
مغایر اســت. امروزه پدیده هایــی مانند بحران  
سرمایه گذاری یا سلطه فعالیت های نامولد و داللی 
بر فعالیت های مولد و اتخاذ سیاست های غیرمولد 
را شاهد هستیم. برای غلبه بر مشکل کم دانشی، 
رعایت اصول برنامه ریزی ماننــد اولویت بندی، 
تعریف دقیق مفاهیم و تدوین درســت مســیر 
دســتیابی به اهداف ضروری اســت. همچنین 
بهره گیری به موقع از نظرات بخش خصوصی باید 
در دستورکار قرار گیرد. بخش خصوصی در تهیه و 
اجرای برنامه ها باید مشارکت به هنگام داشته باشد. 
برای توســعه اقتصادی در کشور تعادل و تناسب 
بین نقش دولت و بخش خصوصی ضرورت دارد، 
زیرا دولت قوی  و بخش خصوصی قوی در فرایند 

توسعه، مکمل و مقوم یکدیگر هستند.
همچنین برای غلبه بر مشکل کارشکنی ذینفعان 
دارای منافع مغایر توســعه، نیاز به اصالح نهادی 
است. برنامه ریزی توسعه هنگامی از روزمرگی رها 
خواهد شد که نهادی فراقوه ای مسئول برنامه ریزی 
توسعه و اجرای آن شــود؛ نهادی که از نوسانات 
کوتاه مدت و جابه جایی هــای دولت ها و مجالس 
کشــور جدا باشــد و قادر به اتخاذ تصمیم های 

بلندمدت شود.

خبر
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اوراق گواهی ســپرده مدت دار با نرخ سود ۲3 درصد و 
معاف از مالیات ، هم اکنون در ۲5 بانک عرضه می شود . 
بانک مرکزی با صدور مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده 
مدت دار برای هشت بانک ملت، تجارت، سپه، کشاورزی، 
کارآفرین، صادرات ایران، دی و پست بانک و افزوده شدن 
این بانک ها به مجموع ۱۷ بانکــی که پیش ازاین مجور 

صدور این گواهی را داشتند، هم اکنون تعداد بانک های 
ارائه کننده این گواهی به ۲5 بانک رسید. گفتنی است 
پیش از این بانک های ملی ایران، مسکن، رفاه کارگران، 
توسعه تعاون، خاورمیانه، پاسارگاد، پارسیان، سینا، سامان، 
اقتصاد نوین، شهر، ایران زمین، سرمایه، گردشگری، ایران 
و ونزوئال و همچنین مؤسسات اعتباری نور و ملل، بانک ها 

و مؤسسات اعتباری بودند که از بانک مرکزی مجوز انتشار 
این اوراق را دریافت کرده  بودند. همچنین  تقاضای سایر 
بانک ها در این زمینه نیز در حال ارسال به بانک مرکزی 
است. مجوز انتشار اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه 
سرمایه گذاری عام در نشست روز سوم دی ماه سال جاری 
هیات عامل بانک مرکزی تصویب و در همان روز به شبکه 

بانکی کشور ابالغ شد. این اوراق با نرخ سود علی الحساب 
۲3 درصد منتشر می شــود و فروش آن فقط برای افراد 
حقیقی ایرانی باالی ۱۸ سال مجاز است. مدت این اوراق 
حداکثر یکساله است؛ اما بانک مرکزی به بانک ها این اجازه 
را داده است که این اوراق را با سررسید های زیر یکسال 

نیز منتشر کنند.

عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۳ درصد در ۲۵ بانک
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دولت روند تصویب طرح مالیات بر عایدی ســرمایه 
را دنبال می کند در صورتی که بــه اعتقاد تعدادی 
از نمایندگان مجلس و فعــاالن اقتصادی همچنان 

زیرساخت های اجرای این قانون فراهم نیست. 
وضعیت نابه ســامان بازار ارز موجب شده تا برخی 
از مســئوالن دولتی بر تصویب هرچه سریع تر طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه اصرار ورزند؛ در صورتی که 
تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند به دلیل تکمیل 
نشدن سامانه مودیان و اجرای ناقص قانون پایانه های 
فروشگاهی همچنان نمی توان طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه را به صورت دقیق اجرایی کرد. این نوع مالیات 
بر سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال می شود و 
درواقع افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک 
خود مالیات پرداخت می کننــد که در نتیجه تا حد 

زیادی مانع از فعالیت های سوداگرایانه می شود.
اجرای مالیات بر عادی سرمایه در سطح دنیا سابقه 
طوالنی دارد و در بیشتر کشــورها رعایت می شود و 
ایران جزو معدود کشورهایی اســت که هنوز در آن 
قانون مالیات بر عادی سرمایه، اجرایی نشده است و 

دلیل آن هم فراهم نبودن زیرساخت های الزم است.
طرح مالیات برعایدی سرمایه پنجم خردادماه ۱4۰۰ 
در مجلس شورای اسالمی تصویب شد؛ با این وجود 
همچنان جزئیات آن بالتکلیف مانده اســت. در این 
رابطه شهریورماه امسال نامه ای توسط وزیر اقتصاد 
خطاب به رئیس مجلس ارســال شد مبنی بر اینکه 

تصویب این طرح در اولویت کاری نمایندگان مجلس 
قرار گیرد. با این وجود خبری از قرار گرفتن این طرح 
در روند تصویب نیست. به نظر می رسد علت اصلی 
تاکید دولت بر تصویب این طرح مقابله با روند افزایشی 
قیمت دالر، طال و غیره در کشور باشد که باید در این 
ارتباط تاکید کرد اجرایی شدن این قانون نمی تواند اثر 
مستقیمی بر کاهش قیمت ها داشته باشد چون گرانی 
در بازارها یموازی تولید دالیل ریشه ای و اساسی تری 

دارد که با تصویب چنین قانونی درمان نخواهد شد.
پیش از این نیز برخی از فعاالن اقتصادی دیدگاه خود 
را درباره این طرح و نواقص موجود در آن عنوان کرده 
بودند. محمود توالیی، رئیس کمیسیون مالیات، کار 
و تامین اجتماعی در همین ارتباط و در گفت وگویی 
با »اتاق ایران آنالین« تصریح کرد که در اجرای این 
نوع مالیات باید وضعیت تورم را نیز درنظر گرفت. در 
کشوری مانند ایران که سطح تورم باالست، دریافت 
مالیات برعایدی سرمایه شرایط متفاوتی دارد. برای 
مثال با اجرای این طرح، خانه ای که در گذر زمان به 
واسطه تورم گران تر اما کهنه تر شده در صورت فروش 
مشمول مالیات می شــود و فروشنده این خانه برای 
خانه مستهلک شده باید درصد قابل توجهی مالیات 
بپردازد و در نهایت قدرت خرید او بعد از فروش از خانه 
۱۰۰ متری به ۸۰ متری تنزل پیدا می کند. این روش 
مالیات ستانی کارشناسی و عادالنه نیست و در هیچ 

کجای دنیای دنیا رواج ندارد.

در پررونق ترین روز معامالتی بازار ســهام، شاخص کل 
بورس تهران بیش از ۷۰ هزار واحد صعود کرد که بیشترین 
رقم در سال ۱4۰۱ اســت. به گزارش اقتصادنیوز، روز 
چهارشنبه چهارشنبه هفتم دی ماه در معامالت بورس 
تهران شاخص کل برای پنجمین روز متوالی رشد کرد و 
با افزایش ۷۰ هزار و 9۱۷ واحدی تا ارتفاع یک میلیون و 
۶4۷ هزار و 3۱4 واحد باال آمد. رشــد ۷۰ هزار واحدی، 
بیشترین رشد شاخص در ســال جاری است. شاخص 
کل هم وزن نیز با رشــد ۱3 هزار و ۶۲۶ واحدی در رقم 
4۸۰ هزار و ۶۸۱ واحدی ایســتاد. همچنین شــاخص 
کل فرابورس )آیفکس( با رشــد 5۸۸ واحدی در سطح 
۲۰ هزار و 4۱۷ واحد قرار گرفت. در پایان معامالت  روز 
چهارشنبه، 59۰ نماد رشد قیمت داشــتند و ۷۲ نماد 
کاهش قیمت داشــتند. به عبارت دیگر، ۸9 درصد بازار 
رشد قیمت داشتند و ۱۱ درصد بازار افت قیمت داشتند.  

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها
روز چهارشنبه نمادهای فوالد، فارس و فملی بیشترین 
تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند و در مقابل 
نمادهای دسبحا، قهکمت و وآذر بیشترین تأثیر منفی 
را بر شاخص کل بازار به ثبت رساندند. در فرابورس نیز 
نمادهای کگهر، آریا و بپاس بیشترین تأثیر مثبت را بر 
شاخص کل فرابورس گذاشتند و نمادهای گدنا، غصینو 
و سغدیر بیشترین تأثیر کاهشی را در افت شاخص کل 
فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورسی 

روز چهارشنبه نیز شستا بیشترین تراکنش را داشت 
و صدرنشین شد و شپنا و خگستر در رتبه های بعدی 
قرار گرفتند. در فرابورس نیــز نمادهای دی، گدنا و 

کرمان پرتراکنش ترین نماد ها بودند.

ارزش معامالت بازار  
روز چهارشنبه ارزش معامالت کل بازار سهام به ۱۷ هزار 
و ۸۸ میلیارد تومان رسید. ارزش معامالت اوراق بدهی در 
بازار ثانویه هزار و 94۱ میلیارد تومان بود که ۱۱ درصد 
از ارزش کل معامالت بازار را در این روز شامل می شود. 
ارزش معامالت خرد سهام نیز با افزایش ۶۰ درصدی به 
نسبت روز دوشنبه به رقم ۱۱ هزار و 353 میلیارد تومان 

رسید که بیشترین رقم در سال جاری است.

مازاد تقاضا در بازار سهام
در معامالت روز چهارشنبه، ۲34 نماد صف خرید 
داشتند و ۷ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع 
ارزش صف های خرید با رشــد 4۲ درصدی به ۸95 
میلیارد تومان رســید و مجمــوع ارزش صف های 
فروش ۲۱ درصد کاهش یافت و ۱۶۰میلیارد تومان 
بود. در پایان معامالت نماد ذوب )شرکت ذوب آهن 
اصفهان( با صف  خریــد 35 میلیارد تومانی در صدر 
جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از ذوب، 
نمادهای رمپنا )شرکت گروه مپنا( و غدیس )شرکت 

پاکدیس( بیشترین صف خرید را داشتند. 

۲۷ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده که بخش زیادی 
از آنها ۱۰ هزار دالر یا کمتر هستند و خودروهای اقتصادی 
محسوب می شوند. به گزارش ایلنا، سیدرضا فاطمی امین 
افزود: تاکنون ۲۰ هزار واحد تولیــدی )از ۷۰ هزار واحد( 
و بیش از ۱۱ هزار واحد فروشــگاهی )از 4۰۰ هزار واحد 
خرده فروشی( به این سامانه متصل شده اند و تمام آمار مواد 
اولیه، فروش، قیمت، مصرف انرژی و ... آنها به طور برخط 
در دسترس قرار دارد و با اطالعاتی که به دست می آوریم به 
راحتی می توانیم برنامه ریزی کنیم یا از بحران های پیش 
رو جلوگیری کنیم. البته تقریبا تمام واحدهای معدنی و 
صادراتی به این سیستم متصل شده اند. وی اضافه کرد: این 
سامانه هم قدرت پیش بینی و اشراف بر اطالعات می دهد هم 
قدرت کنترل می دهد. مثال در خردادماه امسال شایعه قطع 
برق کارخانجات سیمان پخش شد که موجب افزایش قیمت 
سیمان در بازار شد اما سریعا قیمت پایین آمد. دلیل پایین 
آمدن آن، هم این بود که با توجه به این اطالعات، به گونه ای 
برنامه ریزی کردیم بین مصرف مواد اولیه سیمان و فروش 
محصول نهایی آن، توازن ایجاد شود و از کمبود سیمان در 
بازار جلوگیری شد. وزیر صمت با اشاره به اینکه وزارتخانه 
متبوع وی بیش از ۲5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را 
برعهده دارد، گفت: وزارت صمت متولی ۲۷ صنعت و بخش 
اقتصادی کشور است که خودرو فقط یکی از آنها است اما 
آنقدر مورد توجه قرار گرفته که سایر بخش های صنعت و 

معدن را تحت الشعاع قرار داده است.

ســامانه پایش موجب پیشگیری از توقف 
فعالیت واحدهای تولیدی می شود

فاطمی امین با تاکید بر اینکه یکی از وظایف وزارت صمت 

جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی اســت، گفت: 
سامانه پایش موجب پیشگیری از توقف فعالیت واحدهای 
تولیدی می شــود. همچنین این ســامانه از تخلفات و 

مفسده ها و انحرافات مالی هم جلوگیری می کند.

وزارت صمت به یــک وزارت دانش بنیان 
تبدیل خواهد شد

وزیر صمت از برنامه بزرگ دولــت برای متصل کردن 
جریان کاال در کشور به جریان مالی خبر داد و گفت: با این 
اتصال، جلوی بسیاری از سوءاستفاده ها و اقدامات پنهانی 
گرفته می شود و از انحراف جریان کاال در کشور جلوگیری 
می شــود که کامال به نفع تولید تمام خواهد شد. بدین 
ترتیب وزارت صمت به یک وزارت دانش بنیان تبدیل 
خواهد شد به گونه ای که با در اختیار داشتن داده های 
گســترده، اقدام به تحلیل آنها کرده و سپس بر مبنای 
تحلیل ها برنامه ریزی درست کند. وی گفت: در بودجه 
سال گذشــته قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان حقوق 
دولتی معادن وصول شود اما توانستیم ۱9 هزار میلیارد 
تومان وصول کنیم چراکه به سراغ بدهی های گذشته 
رفتیم. امسال هدف را 4۰ هزار میلیارد تومان قرار دادیم.

کاهش چشمگیر مصرف روغن با حذف ارز 
4۲00

فاطمی امین با اشــاره بــه ضرورت حــذف ارز 4۲۰۰ 

تومانی گفت:  امسال روغن خوراکی ۲۶ درصد کاهش 
تولید داشــتیم که وفور این کاال در بازار، نشان می دهد 
مازاد بر آن، به کشورهای همسایه قاچاق می شد که با 
مردمی سازی یارانه ها جلوی هدررفت حجم عظیمی از 
منابع کشور گرفته شد. وزیر صمت اضافه کرد: مسائل 
انباشــته ای در اقتصاد کشــور وجود دارد که حل آنها 
نیازمند برنامه ریزی هوشمندانه، همراهی مردم و مقابله 

با تضاد منافع است.

روند حرکتی صنعت، مثبت است
وی با اشاره به رشد باالی صنعت در نیمه اول امسال طبق 
گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار درباره تاثیر آنها بر 
سفره مردم گفت: روند حرکتی صنعت، مثبت است اما با 
انباشتگی تورم در کشور مواجهیم. سال های متمادی تورم 
باال در کشور حاکم بوده که سبب شده بین درآمد و هزینه 
مردم، فاصله ایجاد شود. مردم کشورمان 4 سال تورم باالی 
3۰ درصد را تحمل کرده اند. دولت سیزدهم تالش کرده با 
یارانه، بخشی از این فاصله را جبران کند اما بهترین راهکار، 
 ایجاد تولید و اشــتغال اســت که به طور جدی در حال 

پیگیری است.

حال تولید خوب است
وزیر صمت تاکید کرد: خوشبختانه آمارهای اقتصادی 
بیانگر حرکت مثبت کالن اقتصاد اســت اما همچنان 

به علت انباشــتگی تورم، طعم این رشد مثبت به مردم 
نمی رسد اما به زودی محقق خواهد شد.

مجری برنامه پایش هم تاکید کرد که بررسی های میدانی 
نشان می دهد تولیدکننده ها حالشان خوب است و حتی 
تولیدکنندگان کوچک هم می گویند که در دولت جدید 

وضعشان بهتر شده است.
وزیر صمت در ادامه اضافه کرد: در تابســتان امسال در 
بخش صنعت مصرف برق ۲۰ درصد بیشــتر شــد که 

نشاندهنده رشد تولید صنعتی است.
فاطمی امین گفت: به مردم عزیز ایران حق می دهم که 
نگران معیشت باشــند اما این نوید را می دهم که تمام 
تالشمان را می کنیم و با تسهیل کســب وکارها و رفع 
موانع، وضعیت تولید را بهتر کنیم و برآورد ما این است که 

در آینده نزدیک اوضاع اقتصاد بهتر خواهد شد.

تولید چشمگیر خودرو
فاطمی امین درباره برنامه های صنعت خودروسازی هم 
گفت: در 9 ماه نخست امسال تقریبا به اندازه ۱۲ ماه سال 

گذشته، خودرو تولید شده است.
وی به مسائل مزمن چند دهه ای صنعت خودرو اشاره 
کرد و اولویت های ایــن صنعت را اینگونه برشــمرد: 
اول بایــد انحصار در صنعت خودرو شکســته شــود. 
برای همین هدف، خودروســازان کوچــک را تقویت 
می کنیم و امسال سهم آنها از تولیدات خودرو تاکنون 
۲ برابر شده است. از سوی دیگر واگذاری خودروسازان 
را پیگیری می کنیم و طرح ســوم هم واردات اســت 
 که عرضــه ۲۰۰ هزار خــودروی خارجی طــی ۶ ماه 

را برنامه ریزی کرده ایم.

رکوردزنی های جدید در بورسمالیات ستانی  در  بیراهه

وزیر صمت تشریح کرد؛

عرضه ۹۰۰هزار خودرو در بازار طی ۶ ماه آینده

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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تاثیر گرانی ارز بر زندگی کارگران 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

افزایش قیمت دالر هم در روند طبیعی و هم در شرایط التهاب بیشترین ضرر را بر بخش تولید و حقوق بگیران وارد می کند. البته در چنین شرایطی کارگران ضربات دوسویه می بینند. چراکه ضمن درگیری با تورم شدید به جهت کاهش نقدینگی بخش تولید و حاشیه سود پایین آن، تاخیر در پرداخت حقوق، تعطیلی واحد تولیدی 
و اخراج آنها نیز مطرح خواهد شد. 

افزایش قیمت فعلی دالر شامل دو بخش است. یک بخش آن طبیعی است و ناشی از عملکرد اقتصادی کشور است. بخش دوم نیز مربوط به التهابات ناشی از بی اعتمادی، نگرانی ها و چشم اندازهای تورمی است. بخش مقبول این افزایش نرخ ها مربوط به تصمیمات خلق الساعه از جمله موضوع عوارض صادراتی است.
چراکه بر اساس عوارض صادراتی هم بخشی از بازارها تقدیم رقبا شد و هم فرصت های ارزآوری برای شرکتها و کشور از بین رفت. البته قیمت گذاری دستوری نیز باعث کاهش شدید حاشیه سود و کمبود نقدینگی برای بخش تولید شد. در مجموع در صورتی که تولید توانمند شده و بتواند با افزایش تولید، تقاضای بازار را پاسخ 

دهد و همچنین بخش مناسبی از تولیدات صادر شود، بی تردید نه تنها افزایش قیمت دالر و سایر کاالها را شاهد بودیم، بلکه درآمد ارزی کشور افزایش و تراز بازرگانی مثبت می شد.
متاسفانه تراز بازرگانی 5 میلیارد دالری در هشت ماه منفی محسوب شده و به نظر می رسد در 12 ماه بر کسری این تراز افزوده شود. البته موضوع افزایش نرخ سود بانکی در جهت جذب نقدینگی از لحاظ اقتصادی معقول بوده و فاصله غیرمنطقی بین تورم و نرخ سود بانکی پذیرفته نیست. این اتفاق باعث خروج منابع از بانکها و 

افزایش چرخش نقدینگی و تورم مجدد می شود. 
اما موضوع این است که سود فعلی سپرده ها نیز توسط بانکها از طریق تسهیالت به تولید، جهش تولید و برگشت منابع صورت نمی گیرد. بدین معنا که به ازای افزایش در تسهیالت داده شده افزایش تولید نیز قابل وصول نیست. افزایش نرخ سود بانکی به دلیل کاهش تولید به عنوان چاپ پول و افزایش نقدینگی عمل خواهد کرد.  
زمانی که حاشیه سود تولید 13 درصد است طبیعی است توان پرداخت اقساط 18 درصد به باال وجود ندارد. حال با نرخ سود 23 درصدی اوراق، سود تسهیالت به حداقل 26 درصد افزایش می یابد. بخش تولید که با حاشیه سود 13 درصدی توان پرداخت سود تسهیالت 18 درصدی را ندارد چگونه می تواند تسهیالت 26 درصدی 

را بازپرداخت کند. 
طبیعتا بانکها نیز عالقه ای به پرداخت تسهیالت به بخش تولید را نخواهند داشت و بخش داللی و سوداگری با اخذ تسهیالت بر تورم دامن خواهد زد. با این چرخه معیوب رفته رفته بر نرخ ارز افزوده خواهد شد و تولید روز به روز زمین گیر تر می شود. برای عبور از این مشکل مهم ترین اقدام مالیات بر عایدی سرمایه بوده که تصویب 

و اجرای آن دهه ها به تاخیر افتاده است. قانونی که در بیش از 100 کشور جهان از دهه ها قبل اجرا شده و در کشور ما که انقالب آن بر اساس شعار عدالت است تصویب و اجرایی نشده است.
مالیات بر عایدی سرمایه می تواند با محدود کردن داللی بر کاهش تورم کمک کند. از سوی دیگر می تواند منابع را به سمت تولید هدایت نماید. افزایش نرخ دالر زنگ خطر بزرگ برای تولید و کارگران با حقوق ثابت است. ادامه روند فعلی به مرور تعطیلی واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت. اخراج کارگران و عدم توانایی در 

پرداخت دستمزد آنها، مشکالت اجتماعی فراوانی را ایجاد می کند. الزم است ضمن تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، حذف قیمت گذاری دستوری و کمک به تقویت نقدینگی بخش تولید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس اتحادیه برنج فروشــان بابل خاطر نشان کرد: 
تعدادی از تجار خصولتی  برای تحریک بازار ســخن از 
صادرات برنج ایرانی را مطرح می کنند که این موضوع 
بسیار محدود اســت، بطوریکه در حد 2 تا 3 کانتینر 
برنج های کیفی شمال کشور از ایران به روسیه رفت اما 
این موضوع هم نتوانست تبلیغی شود که بازار تحریک 

شود و از شرایط رکود خارج شود.
حسن تقی زاده با اشاره به ورود سازمان تعاونی روستایی 
به بحث خرید برنج های پرمحصول، گفت: کشاورزان 
تمایل چندانی برای فروش برنج به تعاونی روستایی از 
خود نشان ندادند چراکه اطمینان ندارند این تعاونی در 

زمان اعالم شده پول آنها را پرداخت کند.
وی با اشاره به نرخ انواع برنج های ایرانی در بازار، گفت: 
قیمت برنج های پرمحصول در حــد محدود حداکثر 
کیلویی 2 تا 3 هزار تومان به جلــو حرکت کرد. برنج 

پرمحصول ندا کیلویی 35 تا34 هزار تومان، شیرودی 
کیلویی 42 هزار تومان و فجر کیلویی 60 هزار تومان 
خرید و فروش می شود. به گفته تقی زاده؛ طارم و هاشمی 
در مازندران کیلویی 80 هزار تومان است که نرخ آن بعد 
از بسته بندی کیلویی 90 هزار تومان می شود؛ با وجود 
این قیمت ها اســتقبال برای خرید قابل توجه نیست. 
رئیس اتحادیه برنج  فروشان بابل با اشاره به حاکم شدن 
رکود در بازار برنج، تصریح  کرد: سال گذشته نرخ برنج 
غیرمنطقی افزایش پیدا کرد کــه نباید روند قیمت ها 
اینگونه صعودی می شد و همین موضوع استقبال برای 
خرید را کاهش داد. تقی زاده بــا بیان اینکه 70 درصد 
برنج های کیفی طارم و هاشــمی موجود است، گفت: 
در سال جاری تجار و فروشگاه های زنجیره ای متقاضی 
خرید نیستند. خرید فروشگاه های زنجیره ای محدود و 
در حد رفع نیاز مشتریان شده است و دپو چندانی ندارند 

و به نظر می رســد که روزهای آینده نیز وضعیت بهتر 
نشود و خرید آنها نسبت به سال گذشته یک دهم شده 
است. وی با اشاره به استقبال از خرید برنج های خارجی 
در بازار، گفت: عموم فروشــگاه های زنجیره ای، برنج 
خارجی عرضه می کنند؛ برنج مرغوب پاکستانی سال 
گذشته کیلویی 35 هزار تومان بود اما امسال کیلویی 
45 تا 50 هزار تومان شده است. طبیعتاً در این شرایط 
تورمی و  افت قدرت خرید مردم، آنها ترجیح بدهند که 
برنج خارجی را جایگزین برنج های کیفی ایرانی کنند. 
تقی زاده ادامه داد: سال گذشته فروشگاه های زنجیره ای 
کیلویی 30 هزار تومان برنج را از کشــاورز خریداری 
و کیلویی 100 هزار تومان فروختند. امســال کشاورز 
کیلویی 100 خریداری می فروشــند فرشگاه کیلویی 
چند باید برنج 100 هزار تومانی را بفروشند که برای آنها 

صرفه اقتصادی داشته باشد؟

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي تهران 
گفت: با توجه به شــرایط تولید و جوجه ریزي، 
پیش بیني مي شــود قیمت مرغ تا پایان ســال 
تغییري نداشته باشد. مهدي یوسف خاني، رئیس 
اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي تهران از ثبات 
نرخ مرغ در بازار خبــر داد و گفت: قیمت کنوني 
هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشــي ها 55 تا 60 

هزارتومان است.

او قیمت هرکیلو ران مرغ را 55 هزارتومان، سینه 
110 هزارتومان و فیله مرغ 120 هزارتومان اعالم 
کرد. یوســف خاني بیان کرد: با توجه به شرایط 
جوجه ریزي و مازاد تولید پیش بیني مي شــود 
قیمت مرغ تا پایان ســال تغییري نداشته باشد. 
تنها ممکن است به قیمت مرغ به طور مقطعي در 
حد یک تا دو روز به سبب شرایط جوي و مسدود 

شدن راه ها دچار نوسان شود.

رئیس اتحادیــه فروشــندگان پرنــده و ماهي 
تهــران، تولیــد بــه میــزان مصرف کشــور را 
راهکار اصلــي مدیریت بــازار مرغ اعــالم کرد 
و گفت: برخــي واحدها بــه ســبب نارضایتي 
شــرایط بــازار جوجه ریــزي نکردند کــه این 
موضوع در بــازار بي تاثیر نیســت، امــا راه حل 
 اساســي براي کنترل بازار مرغ صــادرات تولید 

مازاد است.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اســتان تهران گفت: 
مردم فعال از ورود به بازار ســکه و طال خودداری 
و معامالت خود را به زمان ثبات قیمت ها موکول 
کنند. نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طال و جواهر 
استان تهران، با اشاره به بازار سکه و طال گفت: در 
یک ماه گذشته قیمت سکه و طال روند افزایشی 
داشته است. وی با بیان اینکه در یک ماه گذشته 
هر گرم طالی 18 عیار حــدود 250 هزار تومان 

افزایش قیمت داشــته اســت، افزود: هم اکنون 
قیمت هر گرم طالی 18 عیار یک میلیون و 829 
هزار تومان است که نسبت به روز گذشته حدود 7 

هزار تومان افزایش داشته است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر استان تهران با اشاره 
به افزایش 50 هزار تومانی قیمت نیم سکه نسبت 
به روز گذشته بیان کرد: در یک ماه گذشته، سکه 
طرح جدید حدود 4 میلیون تومان و نیم ســکه 

حدود 4 میلیون و 700 هزار تومان افزایش قیمت 
داشته اند و هم اکنون قیمت سکه طرح جدید 19 
میلیون و 450 هزار تومان و نیم سکه 12 میلیون 

و 300 هزار تومان است.
بذرافشــان ادامه داد: هم اکنون در بازار ربع سکه 
با قیمت 9 میلیون و یکصد هــزار تومان معامله 
می شــود که در یک ماه گذشته حدود 4 میلیون 

و 500 هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف و رئیس اتحادیه 
فناوران رایانه  تهران در خصوص اطمینان مردم 
از اصالت گارانتي کاال گفت: مصرف کنندگان براي 
آسودگي خاطر بیشتر هنگام خرید کاال به سایت 
جامع گارانتي مراجعه کرده و شــرکت  هاي ارائه 

دهنده گارانتي معتبر را پیدا کنند.
محمدرضا فرجي، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف 
و رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشــاره به 
وجود حدود 5 درصــد گارانتي غیراصلي در بازار 
صنف فنــاوران رایانه اي گفت: پدیــده گارانتي 
تقلبي در این صنف به نســبت پایین تر است؛ اما 
هر از گاهي این مسئله اتفاق مي افتد که افرادي 
با اســتفاده از نام و لوگوهاي خاص اقدام به ارائه 

گارانتي نامعتبر کرده اند.
وي ادامه داد: پیگیري نــام ضمانت نامه نامعتبر 

ما را بــه واحد کوچک 20 متري مي رســاند، در 
صورتي که لوگوي این شرکت ها حتي از مادیران 
هم به عنــوان معتبرترین ضمانــت نامه صنف 
ممکن است بهتر باشــد. به گفته رئیس اتحادیه 
فنــاوران رایانه اي تهران، مصــرف کننده بدون 
اطالع از وجود گارانتي هــاي نامعتبر و تقلبي در 
بازار از این برنــد خرید خود را انجــام مي دهد؛ 
 ولي در زمان اســتفاده از گارانتــي کاال معضل 

پدید مي آید.
عضو هیئت رئیســه اتاق اصناف تهران با اشــاره 
به رابطه دو ســویه میان اتحادیه فناوران رایانه 
اي بــا ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان، اظهار داشت: گارانتي هاي صنف 
فناوران رایانه بدین شکل است که شرکت ها ابتدا 
از فیلتر اتحادیه در خصوص بخش فني و ایزویي 

عبور کرده پس از آن بابت دریافت مجوز گارانتي 
به ســازمان حمایت مصرف کنندگان فرستاده 

مي شود.
وي در خصوص سامانه جامع گارانتي عنوان کرد: 
شرکت ها پس از تأیید اصالت گارانتي در سامانه 
جامع گارانتي و ســایت اتحادیه نمایش داده مي 
شــود. بهترین راهکار براي آسودگي خیال مردم 
هنگام خرید کاال این است که ابتدا با مراجعه به 
سایت جامع گارانتي، شــرکت هاي ارائه دهنده 

گارانتي معتبر را پیدا کنند.
عضو هیئت رئیســه اتاق اصناف تهران در پایان 
مطرح کرد: در صورت بــروز هرگونه اختاللي در 
ارائه خدمات گارانتي شــرکت هاي معتبر، مردم 
باید با مراجعه به بخش شکایات اتحادیه مسئله 

خود را جهت رسیدگي مطرح کنند.

در ادامه  روند صعودی قیمت ها در بازار ارز و طال، قیمت 
دالر در بازار آزاد با رســیدن به رکوردی تاریخی، وارد 
کانال 42 هزار تومان شــد. این در حالی اســت که در 
برخی کانال های تلگرامی قیمــت دالر از مرز 43 هزار 
تومان نیز عبور کرده است. گرانی دالر باعث شده تا برای 
مردم و به خصوص کارگران، دریافت حقوق به ریال و پرداخت هزینه ها به دالر 
باشد. به دلیل سیاست های غلط، نرخ دالر شیب افزایشی به خود گرفته است. این 

موضوع باعث شده است تا اکثریت جامعه با مشکل روبرو شوند.
تاثیر قیمت ارز بر ســبد معیشــت مردم به خصوص قشــر کارگر که کمترین 
میزان دریافتی حقوق و دســتمزد را دارند غیرقابل انکار اســت و قدرت خرید 
کارگران هر روز بیشــتر از روز گذشــته آب می رود. در حالی حقوق کارگران 

ثابت بوده و همان ابتدای ســال تعیین می شــود که قیمتهــا روزانه در حال 
 افزایش است. متاسفانه در چنین شــرایطی خبری از ترمیم حداقل دستمزد 

هم نیست.
اثرگذاری دالر 40 هزار تومانی بر ســفره مردم منجر به رشد هزینه های سبد 
معیشت شده است. به عقیده فعاالن کارگری تاثیرپذیری سنگین سبد معیشت، 
تمام اقالم آن از خوراکی ها و مسکن گرفته تا دارو و آموزش، از نرخ دالر، می تواند 
تورم سنگین دیگری به معیشــت طبقه  کارگر در دی ماه تحمیل کند. در آبان 
ماه با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی که فاصله  غیرقابل اغماضی با تورم واقعی و 
ملموس زندگی مردم دارد. سبد خوراکی های یک خانواده  کارگری 3.3 نفره به 

تنهایی، 5 میلیون و 359 هزار تومان شده است.
همچنین حداقل دســتمزد با تمام ملحقات و مخلفات، برای یک کارگر با یک 
فرزند حدود 7 میلیون است. در این شرایط اســت که اوضاع بغرنج تر می شود. 
به عبارتی بعد از هزینه کردن برای خوراکی های بسیار حداقلی و ساده، مبلغی 

حدود یک میلیون و 600 هزار تومان برای خانواده کارگری باقی می ماند که با آن 
باید بتواند تمام هزینه های مسکن )متوسط اجاره خانه حتی در شهرستان ها 2.5 
تا 3 میلیون تومان است(، حمل و نقل، درمان و آموزش را بپردازد. حال چطور 

قرار اســت دو طرف این معادله  نابرابر با هم جفت و جور شود، اساساً مشخص 
نیست؛ یک میلیون و 600 هزار تومان باقیمانده از سبد خوراکی ها، کرایه خانه را 

به تنهایی کفاف نمی دهد چه برسد به سایر خرج های ضروری زندگی.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

جهش   قیمت   دالر   با   معیشت   کارگران   چه   می کند؟

تحمیل تورم شدید به کارگران
سبد خوراکی ها ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد 

آغاز صادرات برنج ایرانی به روسیه

فعال وارد بازار سکه و طال نشویدبازار مرغ تا پایان سال نوساني ندارد

چاپ گارانتي هاي نامعتبر در کارگاه هاي ۲۰ متري

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: در تالش هســتیم تا در دوره 
جدید فعالیت اتاق اصناف، تعامل با سازمان ها از جمله سازمان 
امور مالیاتی داشته باشــیم. علی توسطی، رئیس اتاق اصناف 
تهران گفت: در تالش هســتیم تا در دوره جدید فعالیت اتاق 
اصناف، تعامل با ســازمان ها از جمله ســازمان امور مالیاتی 

داشته باشیم.
بر اســاس این گزارش، علی توســطی، در جالس روســای 
اتحادیه های اتاق های اصناف تهران با اشاره به موضوع مالیات 
اظهار داشــت: مالیات یک حقوق حاکمیتی اســت و در هر 

جای دنیــا نیز از مردم مالیــات دریافت می شــود و حتی در 
برخی کشورهای حوزه اســکاندیناوی درصد زیادی از درآمد 
افراد مالیات گرفته می شــود، امــا در این کشــورها مردم با 
اطمینان خاطر این مالیات را پرداخت می کنند، زیرا اثرات این 
پرداخت ها را در آموزش و بهداشت رایگان و به عبارتی در لحظه 
به لحظه زندگی خود احســاس می کنند و امنیت خاطری که 
برای مردم پرداخت مالیات بوجود می آورد در کیفیت زندگی 

افراد کامال مشاهده می شود.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مالیات برای ایجاد تعادل 

و توزان برای باال رفتن کیفیت زندگی است، اذعان کرد: در ایران 
عدالت مالیاتی نداریم و در حالی که مالیات از برخی اقشار که 
درآمد آن ها مشخص است و پرونده مالیاتی دارند مانند کارمند و 
اصناف دریافت می شود، اما از کسانی که رقم های بزرگ جابه جا 
می کنند دریافت نمی شود و بعضا این افراد فرار مالیاتی دارند و 
در نتیجه فرار مالیاتی آن ها فشار مالیاتی بر دوش کارمند و به 

ویژه اصناف و کسبه بیشتر می شود.
وی با اشاره به شــیوه دورانی مالیات ستانی، مدعی شد: با این 
روش مالیات اصناف غیرمنصفانه افزایش یافته است و مدل های 

ارائه شده نیز نمی تواند مشکالت اصناف را حل کند.
توسطی با اشاره به اینکه کارت خوان ها مبنای پرداخت مالیات 
قرار گرفته است، مدعی شد: این موضوع موجب شد فرهنگ 
و سنت قرض الحسنه که به شدت به رونق بازار کمک می کرد 
حذف شود. پیش از این اصناف برای گذران امور تجاری بعضا به 
یکدیگر پول قرض می دادند، اما با توجه به اینکه کارت خوان ها 
مبنای دریافت مالیات قرار گرفت در نتیجه سنت دیرینه اصناف 

نیز از بین رفت.
رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشــت: سازمان مالیاتی برای 

اتخاذ تصمیمات خود با ذینفعان تعامل نمی کند، اما ما در تالش 
هستیم تا در دوره جدید اتاق اصناف تعامل با سازمان ها از جمله 

سازمان امور مالیاتی داشته باشیم.
وی با تاکید بر لزوم اصالح قانون نظام صنفی بیان داشت: این 
قانون 96 ماده و بیش از 90 تبصره دارد و هر وقت که اصالحی 
صورت گرفته بخشی درست و بخشــی دیگر مشکل دار شده 
است. در دوره های قبل نتوانسته ایم از متخصصان حقوقی برای 
اصالح این قانون استفاده کنیم امروز با مشکالتی نظیر تبصره 

یک ماده 22 مواجه هستیم.

گنج خانلو، مدیرکل گمرک زنجان گفت: تا به امروز متقاضی صادرات 
فرش دستباف از گمرک استان نداشتیم. زین العابدین گنج خانلو با 
اشاره به عملکرد گمرک اســتان زنجان در 9 ماهه امسال گفت: در 
بخش صادرات حدود 460 میلیون دالر صادرات از گمرک اســتان 
به وزن 220 هزار تن انجام شده که به لحاظ ارزش ریالی 14 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. وی افزود: این 
در حالی است که صادرات انجام شده از گمرک استان طی 9 ماهه 
امســال به لحاظ وزنی تغییر چندانی نداشته و معادل مدت مشابه 

پارسال انجام شده است.
مدیرکل گمرک زنجان با بیان اینکه واردات قطعی استان طی این 
مدت 377 میلیون دالر بوده است، تصریح کرد: این میزان واردات در 9 
ماهه امسال به لحاظ وزنی 170 هزار تن بوده شاهد رشد 19 درصدی 
در این زمینه نسبت به مدت مشابه پارسال هستیم و به لحاظ ارزش 
ریالی نیز 41 درصد رشد داشته است. گنج خانلو، گریزی به وضعیت 

ورود موقت استان زد و یادآور شد: در ارتباط با ورود موقت، این میزان 
حدود 68 میلیون دالر و به وزن 213 هزار تن بوده که در ورود موقت 
شاهد کاهش ارزش ریالی به میزان 18 درصد و کاهش وزنی به میزان 
31 درصد هستیم. وی در ادامه، مجموع واردات قطعی و ورود موقت 
گمرک استان زنجان که واردات کل را تشکیل می دهد، به لحاظ ارزش 
ریالی حدود 445 میلیــون دالر واردات کل عنوان کرد و گفت: این 
میزان واردت قطعی به لحاظ وزنی حدود 384 هزار تن بوده و این آمار 
بیانگر آن است که در ارزش ریالی واردات کل 27 درصد رشد داشته 

اما به لحاظ وزنی با کاهش 15 درصدی مواجه بوده ایم.
گنج خانلو با بیان اینکه گمرک استان زنجان به لحاظ رتبه بندی در 
بین سایر گمرکات کشور از نظر صادرات طی 8 ماهه امسال از بین 
105 گمرک فعال کشور رتبه 15 را از نظر ارزش صادراتی از آن خود 
کرده است، خاطرنشــان کرد: این در حالی است که به لحاظ ارزش 
کاالهای وارداتی از بین 90 گمرک فعال کشــور رتبه 18 را گمرک 

استان زنجان به خود اختصاص داده است. وی در ارتباط با اقالم عمده 
صادراتی طی 9 ماهه امسال با یادآوری اینکه کماکان کاالی شمش 
روی رتبه اول را در این خصوص در اختیار دارد، افزود: رتبه دوم مربوط 
به ترانســفورماتور و متعلقات آن است. همچنین کاالهایی از قبیل 
پروفیل، میلگرد، مفتول مسی، کنسانتره و... در رتبه های بعدی قرار 
دارد. مدیرکل گمرک زنجان عنوان کرد: کشورهای مقصد صادراتی 
استان نیز شامل ترکیه با حدود 65 درصد، عراق با 13 درصد، امارات 
متحده عربی با 7 درصد سهم ارزشی و سایر کشورها نیز بخش دیگری 

از سهم ارزشی را در امر صادرات استان به خود اختصاص داده اند.
گنج خانلو در ارتباط با واردات کاال نیز با اشاره به 10 قلم عمده کاالی 
وارداتی از گمرک استان، تصریح کرد: این کاالها شامل خمیر چوب 
کاغذ و مقوای بازیافتی، توتون و خمیــر توتون، کاالی پودر جاذب، 
پلی آمین و نوار پالستیکی، ماشین االت خط تولید، نخ پلی آمید، الیه 
جذب و انتشار، تنظیم کننده و قطعات عایق و الکترونیک، کامیون 

کشنده و ... بوده که سابقه ترخیص از گمرک استان را دارد.
وی همچنین به کشورهای عمده مبدا واردات برای استان نیز اشاره 
و اظهار کرد: این کشــورها شــامل ترکیه با 45 درصد، سوئیس با 
19 درصد، امارات متحده عربی با 12 درصد ســهم ارزشی، آلمان، 
هنگ کنگ، سنگاپور و... نیز در رتبه های بعدی قرار دارد. مدیرکل 
گمرک استان زنجان در خصوص وضعیت صادرات اقالمی چون فرش 
و چاقو از گمرک زنجان، گفت: در بحث چاقو و صنایع دستی، صادراتی 
از گمرک استان به صورت تجاری نداشتیم ولی از گمرک امانات پستی 
استان بسته هایی به صورت پستی ارسال و از این طریق صنایع دستی 

مسی و زیورآالت سنگ های تزئینی ارسال می شود.
گنج خانلو در ارتباط با صادرات فرش دستباف از گمرک استان نیز 
متذکر شد: تا به امروز اقدامی از سوی گمرک استان زنجان در این 
زمینه انجام نشده و یا بهتر است بگوییم مراجعه کننده ای نداشتیم، 
کما اینکه اکثر گمرکات کشور نیز فرش دســتباف را در زمره اقالم 

صادراتی خود ندارند و فقط از چند گمرک فرودگاهی این امر به صورت 
هوایی انجام می شود، این در حالی است که اگر متقاضی در این زمینه 
باشد، می توانیم مســاعدت و راهنمایی های الزم را در این خصوص 
انجام دهیم. این مسئول راجع به گمرک بناب نیز با بیان اینکه این 
گمرک در حال حاضر فعال بوده و این فعالیت در واردات کاال که عمده 
آن کاالهای معدنی و مواد اولیه مربوط به صنایع تولیدی استان است، 
انجام می شود، ادامه داد: طی 9 ماهه امســال حدود 68 هزار تن از 
گمرک بناب واردات انجام شده و حدود 11 هزار تن از صادرات استان 

نیز از این گمرک بوده است.
وی خاطرنشان کرد: همه تالش مجموعه گمرک و انبارهای عمومی 
استان بر این اســت که واحدهای تولیدی اســتان را کمک کرده و 
اجازه ندهیم در این زمینه با مشکل مواجه شوند. همچنین حداکثر 
مساعدت را در تسریع ترخیص مواد اولیه صنایع و واحدهای تولیدی 

استان خواهیم داشت.

مالیات اصناف غیرمنصفانه افزایش یافته است

متقاضی صادرات فرش دستباف نداشتیم
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امير دژاكام: نمايش »مكبث« بهترين كار من است 
امير دژاكام نمايش »مكبث« را يكي از 
بهترين كارهاي خود دانست و گفت: 
در اين كار نگاه تازه اي به نمايشــنامه 
»مكبث« شكسپير دارم. امير دژاكام 
نويسنده، كارگردان و استاد دانشگاه، 
با بيان اينكه 40 سال سابقه كارگرداني 
دارد و نخستين نمايشش را در كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان به صحنه برده، گفت: من از سال اول دانشگاه پس 
از اينكه 5-6 نمايش را در تاالر مولوي و سالن چهارسو اجرا كردم، در تاالر وحدت به 
صحنه رفتم. اما وقتي تصميم گرفتم نمايش »مكبث« را اجرا كنم با شرايطي روبه رو 
شدم كه متفاوت با چيزي بود كه از آن شناخت داشتم. براي اين نمايش تعدادي بازيگر 
انتخاب كردم و به دســتيارانم گفتم. آنها به من اعالم كردند، اين بازيگران رقم هاي 
20 ميليون، 50 ميليون و 15 ميليون تومان درخواست كردند. وقتي رقم دستمزد 
بازيگران را جمع بستم، رقمي شــد حدود 200 تا 300 ميليون تومان به جز دكور، 
لباس و ساير موارد. دژاكام نمايش »مكبث« را يكي از بهترين آثاري دانست كه توسط 
كارگردانان بســياري به صحنه رفته و اضافه كرد: اين اثر مطرح در سراسر دنيا و در 
كشور ما نيز توسط هنرمندان خيلي خوبي به صحنه رفته است. همه انسان هاي اين 
اثر با استدالل سخن مي گويند فلسفه، منش و نگاه دارند. تمام افرادي كه در »مكبث« 
حتي احتمال رد شدن شان در صحنه وجود دارد يا جزو سياه لشكرها هستند در كنار 
كاراكترهاي اصلي به سخن درمي آيند و قصه هاي خود را مي گويند. اين اثر را از ابتدا تا 
انتها دوباره نوشتم براي اينكه دوباره همه با هم بينديشيم و اينكه چطور روابط فردي 
مي تواند روابط جمعي بهتري به وجود بياورد.  دژاكام درباره فيزيكال بودن اين نمايش، 
توضيح داد: امروزه تئاترفيزيكال هيجان بيشتري در خود دارد و جوانان ارتباط بهتري 
با آن برقرار مي كنند. البته در كنار فيزيكال بودن »كلمــه« را نيز با آن پيوند زدم. از 
هر شخصي كه اهل فكر، قلم و انديشه است دعوت مي كنم تئاتر »مكبث« را ببيند.  
نويسنده، كارگردان و تهيه كننده نمايش »مكبث« امير دژاكام است.  اين اثر كه براساس 
نمايشنامه مشهور »مكبث« شكسپير نوشته شده تا دوم ارديبهشت در پرديس تئاتر 
شهرزاد به صحنه مي رود. الناز تاريخي، احمد داوودي، آناهيتا صفي خاني، مريم يوسف، 
ابوالفضل جمشيدي، حامد پورمحمد، عارف عباسي، پروا محزون، شايان يزدان شناس، 
ناصر عزتي، الناز ملك پور، مصطفي غياثي، شقايق خاكي پور، پريا سالمي، محمدآقا 
علي اكبري، طاها عابدي، ماهان عابدي و علي افضلي بازيگران نمايش هستند. حسين 

شهبازي و غزاله جهان بين دستياران كارگردان محسوب مي شوند. 

خبر

در ایده پردازی برای یک اســتارت آپ مانند شــکارچیان عمل کنید. 
شکارچیان موفق از فرصت ها بهترین استفاده را مي کنند و شکار خود را 
به دام مي اندازند. فردي که مي خواهد در زمینه ایده و ایده پردازي موفق 
شود، باید مانند یک شکارچي عمل کند. به نظر شما یک شکارچي موفق 
چه ویژگي هایي باید داشته باشد تا بتواند بهترین شکار را به دست آورد؟ 
اگر تا به حال شکار کرده باشید به خوبي مي توانید به این سوال پاسخ دهید و 
اگر تا به حال شکاري نداشته اید حداقل درباره آن فکر کنید.  اما شکارچیان 

ایده یک سري ویژگي هایي دارند که آنها را نسبت به بقیه برتر کرده است: 
1- آنها توانایي هاي شان، یعني همان چیزي که همه آنها را حرفه اي و سرآمد 
نشان مي دهد را مي شناسند. فروش شــادي به واسطه یک روش سالم و 

بي خطر، آن چیزي است که نام تجاري دیزني را به دنیا معرفي کرده است. 
2- آنها اجازه نمي دهند سازمان، صنعت یا پیشه، شکار ایده شان را مشخص 
کند. مطمئنا زماني که برادر دیزني و همکارش روي به عنوان مشاور، ایده 
پارك میکي موس را مورد تمسخر قرار دادند، دیزني به تفکرات آنها اهمیت 

نداد، زیرا به الگوي پارك تفریحي موتورسواري معتقد نبود. 
3- آنها مي دانند چگونه باید جهان اطراف را با نقشه ها و پروژه هاي شان 
مرتبط کنند. دیزني همیشه آماده آموختن بود، زماني که در باغ هاي تیوولي 
دانمارك قدم مي زد دفترچه یادداشتي در درست داشت و نکات موردتوجه 

و قابل تفکر را در آن یادداشت مي کرد. 
این سه ویژگي است که افراد ایده پرداز دارند. اگر مي خواهید در زمره این 

افراد قرار بگیرید این سه ویژگي را فراموش نکنید. 
ایده پردازي براي استارت آپ مي تواند نقطه شروع کسب وکارهاي بزرگ 
باشد. بهترین ایده هاي تجاري مربوط به حل یک مشکل هستند. براي ایجاد 
یک کسب وکار بزرگ باید مثل یک کارآگاه در جستجوي ایده باشید، درباره 
سرچشمه کسب و کارهاي موفق و راه حل هاي بکر و ناگهاني تحقیق کنید. 
ایده خود را آزمایش کنید. بعد از انجام درست این مراحل آن وقت مي توانید 

کسب و کاري موفق بسازید. برای این کار گام های زیر را طی کنید.

1. کارآگاه ایده باشید 
براي این کار باید جهان را به صورتي که هست، نپذیرید و سعي کنید از 
زاویه دیگري به آن نگاه کنید. به چیزهایي توجه کنید که اشتباه هستند 
یا اینکه باعث ناامیدي و نارکارآمدي مي شوند. از مشکالت و نقص ها 
مي توان به عنوان فرصتي براي کسب و کارها استفاده کرد. راه به دست 
آوردن ایده هاي استارت آپي این است که سعي کنید به جاي فکر کردن 
به ایده هاي استارت آپي، به دنبال مشکالت باشید، ترجیحا مشکالتي که 

خودتان با آن درگیر هستید. بهترین گزینه بعدي، نیاز افراد دیگر است. 
سعي کنید درباره شکاف هایي که در جهان پیدا مي کنید با همه صحبت 
کنید. چه چیزي از دست رفته است؟ دیگران چه چیزي دوست دارند؛ 
ولي نمي توانند؟ چه چیزي خسته کننده یا آزار دهنده است، به ویژه در 

کار خود؟
- مشکالت و نقاط ناکارآمد را ببینید 

شما باید از رفتار یک مصرف کننده واقعي پیروي کنید؛ یعني به جاي اینکه 
بي توجه از کنار بعضي مشکالت رد شوید، به چیزهایي که بیهوده و بي فایده 
هستند توجه کنید. بیشترین ایده کسب و کار از زندگي خصوصي ما ناشي 

مي شود. 
- لیستي از مشکالت و نقاط دردسرساز پیدا کنید 

درست مانند یک کارآگاه شــروع به نوشتن مشکالت اطراف خود کنید. 
سپس مي توانید آنها را اولویت بندي کرده تا بتوانید تصمیم بگیرید کدام یک 

ارزش تحقیق و آزمایش را دارد. 

2. روي چهار حوزه تمرکز کنید 
هنگام یادگیري چگونگي راه اندازي یک کسب و کار چهار حوزه کلیدي 
وجود دارد که باید روي آن تمرکز کنید. این چهار حوزه شامل مشکالت 
شخصي خود شماست، مشــکالت دیگران که شــما از آن خبر دارید، 
حوزه هایي که مي توانید ایده ها را ترکیب کنید و شغل خود و دیگران را به 

آن معطوف کنید. 
- مشکالت خود

 این بهترین روش براي پیدا کردن ایده هاست. شما با مشکالت خود آشنا 
هستید. همچنین در یک موقعیت خوب هستید تا بتوانید یک راه حل براي 
آن پیدا کنید. به مسائلي که در زندگي شخصي خود، مشکالت موجود در کار 
و اهداف شخصي که در رسیدن به آنها مشکل دارید و روش آسان تر کردن 
دستیابي به آنها، دقت کنید. یک مزیت در پیدا کردن یک مشکل شخصي 

این است که شما مي توانید راه حل هاي بالقوه خود را سریع امتحان کنید. 
- مشکالت دیگران که از آن خبر دارید

فراتر از خود، نگاهي دقیق به مشــکالت افراد دیگري که در اطراف شما 
وجود دارند، داشته باشید. این افراد مي توانند خانواده، دوستان، همکاران، 

فروشگاه هایي که از آنها خریداري مي کنید، افرادي که به شما خدماتي ارائه 
داده اند و غیره باشند. هنگامي که دیگران با مشکل مواجه مي شوند، از آنها 
درباره مشکالت و راه حل هاي ارائه شده براي آنها سوال کنید. از اینکه براي 
حل آن چه هزینه اي پرداخت مي کنند و جزئیات دیگر اطالعاتي به دست 

آورید. 
- شغل روزانه خود یا جانبي را به کسب وکار تغییر دهید

 یکي دیگر از زمینه هاي مشترك براي ایده هاي تجاري، کار روزانه شما یا 
پروژه هاي جانبي است که در یک کار تمام وقت دارید. آیا شما یک طراح 
وب، CPA، تحلیلگر داده یا مدیر تدارکات هستید، براي مثال، براي کسي 
کار کنید؟ شما مي توانید با ایجاد کسب و کار، مهارت هاي خود را به صورت 

بهتري براي شرکت هاي دیگر نمایش دهید. 
- ترکیب کردن سایر ایده ها

یکي دیگر از منابع رایج براي ایده هاي تجاري، پیدا کردن ایده هاي موجود 
و به کارگیري آنها در حوزه هاي مختلف اســت. شما همچنین مي توانید 
ایده هایي را که در حوزه هاي دیگر کار مي کنند در حوزه خود استفاده کنید. 

Brainstorm 3. راه حل
حتي اگر شما یک مشکل را شناسایي کرده اید، ممکن است بالفاصله نتوانید 
راه حل درست را پیدا کنید. وقت خود را براي راه حل هاي بالقوه صرف کنید. 
فکر کنید چگونه مي توانید یک راه حل را ایجاد کنید، چقدر براي آن هزینه 
کنید، چگونه مي توان تولید را اندازه گیري کرد، منابع از کجا تامین مي شود؟
Brainstorm مربوط به مدل هاي قیمت گذاري و درآمد است که ممکن 
است شما بتوانید از آن استفاده کنید. حتي اگر مشکلي را شناسایي کنید؛ 

ولي عملي یا مقرون به صرفه نباشد، مفید نیست. 

4. اعتبارسنجي ایده
اگر شما یک نیاز اساسي در بازار و یک راه حل بالقوه ارائه کرده اید، چگونه 
مي دانید آیا این ایده خوب است یا خیر؟ شــما باید ایده خود را از طریق 
صحبت با دیگران بررسي کنید. باارزش ترین بازخورد مي تواند به سادگي از 
صحبت کردن با افراد مختلف به دست  آید. سعي کنید بفهمید که آنها براي 

حل این مشکل چقدر پرداخت مي کنند. 

چگونگی   ایده پردازی
 برای  راه اندازی
 استارت آپ

بازاريابي الگوريتمي 
 )Algorithmic Marketing(
 )algorithmic marketing( بازاريابي الگوريتمي
يا بازاريابي محاســباتي، اســتفاده از الگوريتم هاي 
نرم افزاري براي اجراي بازاريابي نيمه خودكار است. 
اين شيوه از بازاريابي به كمك استفاده از نرم افزار هاي 
گوناگون و به صورت نيمه خــودكار انجام مي گيرد. 
در اين ســبك از بازاريابــي با انــواع فلوچارت ها و 
استراتژي هايي كه به طور مكمل عمل مي كنند، طرف 
هستيم و همواره از چند استراتژي به طور همزمان 
اســتفاده مي كنيم. به نظر مي رسد شركت ها هنوز 
نمي توانند از نقطه نظر مصرف كنندگان به الگوريتم ها 
نگاه كنند و هيچ ديدي از توسعه الگوريتم ها به عنوان 
ابزاري در بازاريابي ندارند. به جاي آن شركت ها بايد به 
دنبال راه هايي براي تزريق انسانيت- بله منظور همان 
انسان هاي واقعي است- در همه اقدامات شان باشند تا 
به مشتريان شان دسترسي كاملي داشته باشند. زيرا 
الگوريتم ها كه از علم كامپيوتر سرچشمه گرفته اند 
مجموعه هايي از دستورات »اگر-آنگاه« هستند؛ اما 
عوامل زيادي )ازجمله استفاده آسان از تحليل هاي 
پيش بيني گر، ابزارهاي تصويرسازي داده ها، افزايش 
ابزارهاي همــراه و توانايي شــركت ها در رديابي و 
سنجش رفتارهاي مشتريان( وجود دارند كه باعث 
شده اند شركت ها راه هاي حيرت انگيز زيادي براي 
اســتفاده از الگوريتم ها به خصوص در بازاريابي پيدا 
كنند. الگوريتم ها بــه بازاريابان كمك مي كنند تا از 
دانش ويژه مشتريان – دموگرافي )سن و جنسيت 
و...(، رفتارهاي گذشته، انتخاب هاي مشتريان مشابه- 
براي طرح ريزي پيشنهاد هاي شخصي سازي شده 
و تحويل آن به مشــتريان در بهترين زمان استفاده 
كنند. اين الگوريتم ها به شركت ها كمك مي كنند تا 
مشتريان را رديابي كرده و محصوالت مكمل و مرتبط 
به آنها بفروشند و محصوالت خاصي را ترويج كنند. 
بانك ها از الگوريتم ها براي پيشنهاد محصوالت جديد 
به مشتريان شان استفاده مي كنند و فروشگاه هاي 
آنالين از آنها براي تنظيم و تغيير قيمت ها استفاده 
مي كنند، شركت هاي رسانه اي هم براي پيشنهاد و 
تحويل محتواي ويدئويي و تبليغات به الگوريتم ها 
وابسته اند. اما بنا به چهار دليل شركت ها بايد درباره 
استفاده از آن محتاط باشند. 1. الگوريتم ها به اندازه 
كافي به مفاهيم حساس نيســتند؛ 2. الگوريتم ها 
شك برانگيزند و به راحتي مي توانند نتيجه معكوس 

دهند؛ 3. الگوريتم ها رضايت كاذب ايجاد مي كنند.

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

یادگیــري در ســازمان از جمله مباحثي 
است که آن طور که باید، به آن توجه نشده 
و اگر بخواهیم خودمانــي صحبت کنیم، 
به نوعي در حق آن اجحاف شــده است. 
امروزه، مدیران کســب وکارها از یک سو 
انتظار دارند تــا کارمندان هر روز بر دانش 
خود افزوده و توانایي هــاي خود را به طور 
خارق العاده اي باال ببرند و از ســوي دیگر 
از آنها مي خواهنــد کارها را در زمان کمتر 
و با اســتفاده از منابع کمتري پیش ببرند. 
این فشردگي کاري و همین طور انتظارات 
غیرواقع بینانه باعث مي شود کارمندان نیاز 
به کارگاه هاي آموزشــي مرتبط و منسجم 

داشته باشند. مشــکل اینجاست در 
اکثر سازمان ها به یادگیري در محیط 
کار توجه نمي شود، چه برسد به اینکه 
یادگیري در سازمان را به عنوان امري 
الزامي بدانند. در این میان کارمندان که 

تحت فشار کاری قرار دارند، بعد از مدتی 
آن را بهانه و دست آویزی می کنند که از 

زیر بار آموزش شانه خالی کنند. واقعیت 
این است که بیشتر افراد تمایلي به مغتنم 
شــمردن فرصت یادگیري و پیشرفت در 
ســازمان ندارند. بنابراین خأل یادگیري 
الزامي در محیــط کار کامال خألیي جدي 
به شمار مي رود. این وظیفه شما به عنوان 

مدیر است که اهمیت آموزش را دست کم 
نگیرید و بهانه تراشی های کارمندان را به 

آنها گوشزد کنید. 

بهانه تراشی ممنوع
بدهی 1500 میلیاردی  هدایتی 

هدايتی: من بدهكار بانكی ام نه اخاللگر
حسين هدايتی در جلسه دادگاه خود گفت: بگذاريد امالكم را بفروشم با علنی و 
رسانه ای شدن دادگاه ها مانعی برای فروش امالكم هم ايجاد شده است اگر بيرون 
بودم امالكم را می فروختم البته االن هم قول می دهم قبل از صدور رأی تســويه 
حساب نقدی كنم. حسين هدايتی در آخرين دفاعياتش در دادگاه خطاب به قاضی 
پرونده گقت: به موضوع موسوی نژاد اشاره ای نمی كنم و خطاب به دادگاه می گويم 
تا قبل از صدور رأی بدهی خود را می پردازم. االن هم به جای 15 دقيقه تقاضای 25 

دقيقه زمان برای دفاع می خواهم.
وی افزود: در جلسه قبل 3موضوع مطرح شــد كه به آن اشاره می كنم. در تاريخ 
2۷ اسفند سال گذشته آقای قهرمانی نماينده دادستان قرارداد سفيد امضا فوالد 
خوزستان را نشان دادند اين در حالی است كه اين قرارداد در پرونده موجود بود و 

بايد بگويم ضمانت نامه بدون قرارداد اخذ نكرديم.
وی افزود: در جلسه قبل نكته ای در مورد آقای ضيايی مطرح شد و از بنده پرسيده 
شد كه شركت تدبيرگران اطلس را می شناســم. موضوع از اين قرار بود كه از دو 
ميليارد تومان ۸00 ميليارد به حساب اين شركت واريز شده بود اين شركت مربوط 

به صندوق ذخيره فرهنگيان بوده است 200 تومان هم به حساب توللی رفته بود.
حسين هدايتی در ادامه در رابطه با اظهارات رئيس ستاد ديه كشور در خصوص 
عدم آزادی 13 هزار زندانی گفت: آقای جواليی پيشكســوت بنده است بنده در 
جلســه قبل توضيح دادم كه هزاران زندانی آزاد كردم. ايشان همان روز تعداد را 
تكذيب كردند و گفتند 300 و خرده ای آزاد شدند اين در حالی است كه بنده از 
سال ۸6 ،43 ميليارد برای آزادی زندانيان هزينه كردم البته اين موضوع بالعوض 

بوده ولی چون در دادگاه مطرح شد پرينت آن را می دهم.
اين متهم در ادامه و با انتقاد از عدم كارشناسی در رابطه با برخی از امالک گفت: 
سال ۹6 آقای پسنديده حسب اعالم كارشناسی قيمت يكی از ملك های بنده را 32 
ميليارد قيمت گذاری كردند گله ای كه بنده از بانك دارند اين است كه يعنی بانك 
پنج سال است كه به دنبال صدور يك اجراييه نرفته است اگر اجراييه صادر شده 

بود كارشناسی انجام می شد و اوضاع اين طور نبود.
هدايتی خطاب به قاضی گفت: تقاضای بنده اين اســت كه قبــل از صدور رأی 
كارشناسی انجام شود برخی خريداران منصرف شده و پيامك های تهديد آميزی 

را رد و بدل می كنند.
هدايتی با انتقاد از رسانه ای بودن دادگاه ها گفت: بگذاريد امالكم را بفروشم با علنی 
و رسانه ای شدن دادگاه ها مانعی برای فروش امالكم هم ايجاد شده است اگر بيرون 
بودم امالكم را می فروختم البته االن هم قول می دهم قبل از صدور رأی تســويه 

حساب نقدی كنم.

ظريف: اروپايی ها در عملياتی شــدن ســازوكار 
اينستكس عقب هستند

محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان گفت كه بايد تاكيد كنم كه ساز 
و كار متناظر با اينستكس يك اقدام مقدماتی توســط اروپايی ها است و آنها در 
ارديبهشت ماه سال گذشته بعد از خروج آمريكا از برجام تعهدات متعددی را طرح 
كردند. برای شروع به جای اين تعهدات نياز بود كه اينستكس راه اندازی شود و 
اكنون ما معتقديم كه اروپايی ها بايد تالش و فعاليت كنند كه بتواند تعهدات خود 
را انجام دهند. آنها بسيار عقب هستند و نبايد اين گونه تصور كنند كه ايران منتظر 

آنها می ماند.
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان با بيان اينكه ساز و كار متناظر برای 
اينستكس هفته گذشته در ايران راه اندازی شد تاكيد كرد كه اروپايی ها نسبت به 

انجام تعهداتشان در ايران بسيار عقب هستند.
محمد جواد ظريف صبح امروز در حاشيه رونمايی از پايگاه اينترنتی ديپلماسی 
اقتصادی وزارت خارجه در جمــع خبرنگاران اظهار كرد: ســاز و كار متناظر با 
اينستكس هفته گذشته در ايران راه اندازی شد و اكنون اروپايی ها هيچ بهانه ای در 

اجرای تعهداتشان و شروع به كار ندارند.
اين ديپلمات عالی رتبه كشورمان تصريح كرد: بايد تاكيد كنم كه اين اقدام يك اقدام 
مقدماتی توسط اروپايی ها است و آنها در ارديبهشت ماه سال گذشته بعد از خروج 
آمريكا از برجام تعهدات متعددی را طرح كردند. برای شروع به جای اين تعهدات 
نياز بود كه اينستكس راه اندازی شود و اكنون ما معتقديم كه اروپايی ها بايد تالش 
و فعاليت كنند كه بتواند تعهدات خود را انجام دهند. آنها بسيار عقب هستند و نبايد 

اين گونه تصور كنند كه ايران منتظر آنها می ماند.

آگاهی

تبليغات 
خالق

بازاریابی
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درآمد سازندگان انواع ســخت افزار و نرم افزار گيم در سال 2017 به رقم 
خيره كننده 109 ميليارد دالر خواهد رسيد. در تازه ترين گزارش موسسه 
Newzoo آمده است 42 درصد از اين رقم، معادل 46.1 ميليارد دالر مربوط 
به گيم هاي موبايلي مي شود و درمجموع در سال 2017 با 7.8 درصد رشد 
نسبت به سال قبل كه 101 ميليارد دالر بود، توليدكنندگان صنعت گيم رقمي 

معادل 108.9 ميليارد دالر درآمد كسب مي كنند. 
درواقع دو فاكتور موبايل و چين در افزايش درآمد اين بخش حكمفرماست 
و به دليل افت بازار فروش پي سي شــاهد افت خريد و دانلود كامل گيم در 
اين بخش هستيم. از رقم 46.1 ميليارد دالر در بخش موبايل، بيش از 35.3 
ميليارد دالر آن از قسمت فروش گيم در گوشي هاي هوشمند حاصل مي شود 

و مابقي نيز از طريق گيم هاي روي تبلت به دست مي آيد. 
در بخش كنسول هاي گيم نيز نام مايكروسافت، سوني و نينتندو همچنان 
درخشيده و انتظار مي رود بازار 2017 بهتر از 2016 براي سازندگان اين بخش 
باشد تا جايي كه درآمد سوني و مايكروسافت از كنسول، بالغ بر 14 ميليارد 
دالر مي شود و درمجموع شاهد فروش 33.5 ميليارد دالر خواهيم بود كه 65 
درصد از بابت فروش ديجيتال به دست خواهد آمد. اما در توزيع مكاني بايد 
گفته شود 51.2 ميليارد دالر از رقم كل درآمد گيم از حوزه آسيا-پاسيفيك 
خواهد بود و رشــدي 9.2 درصدي را تجربه مي كند. درآمد صنعت گيم در 
چين 27.5 ميليارد دالر مي شود و آمريكا نيز 25.1 ميليارد دالر خواهد شد. 
اين در حاليست كه سهم ايران از اين درآمدها اندك است و كارشناسان اين 

حوزه مشكالت بسياري را دليل اين اتفاق مي دانند. 
به عقيده اين كارشناسان، سرمايه گذاري در اين زمينه بسيار كمرنگ است 
و از آنجا كه بخش خصوصي اين بازار را نمي شناسد و فرهنگ سازي الزم در 
اين زمينه انجام نشده است، تمايلي به سرمايه گذاري ندارد. در عين حال 
در حوزه نيروي انساني، دانش و فرهنگ سازي با مشكالتي مواجه هستيم و 
به اين ترتيب مي توانيم بگوييم كه حلقه هاي توليد را نصفه و نيمه در اختيار 
داريم اما حلقه هاي سرمايه گذاري تقريبا وجود ندارد. حمايت هاي دولت 
هم در حد پرداخت وام است و تسهيالت بانكي هم با شرايط بسيار سختي 

پرداخت مي شود. 

صنعت بازي سازي ما با حاشيه سازي پيشرفت نمي كند
   اميرحسين فصيحي، مديرعامل شركت فن افزار شريف

امروزه با توجه به اينكه در حوزه موبايل و بازي هاي موبايلي پيشرفت هاي 
خوبي به وجود آمده اســت و اين حوزه، شكل و شمايل صنعت به خود 
گرفته است، بازي سازان عالوه بر ساخت بازي هاي باكيفيت در سطح 
جهاني مي توانند به بازار داخلي نيز توجه ويژه اي داشته باشند. اهميت 
دادن به نوآوري و طراحي بازي در تيم هاي داخلي اهميت بسزايي دارد، 
چرا كه همه تيم ها در ايران مستقل به حساب مي آيند. در صنعت جهاني، 
تيم مستقل، تيمي است كه كار خالق و جديد انجام دهد نه آنكه بازي هاي 

بسيار بزرگ بسازد. 
در حال حاضر بخشي از بازي سازان ما به كپي كردن ايده ها و بازي هاي خارجي 
روي آورده اند كه تاحدي هم جواب مي دهد اما اين رويكرد موقتي است و 
نمي توان در طوالني مدت روي آن حساب كرد. آنچه اهميت دارد اين است كه 
بازي سازان ما بايد به خالقيت اهميت دهند، مثال اگر مي توانند اين خالقيت را 
در بخش هنري نشان دهند يا بخش هاي ديگر اما درنهايت، طراحي و گيم پلي 
بازي حرف اول را در بازي هاي خالق مي زند. اين نگاه نه تنها در بازي سازان، 
بلكه بايد در بدنه مديريتي و حاكميتي نيز وجود داشته باشد. صنعت بازي 
كشور ما پيشرفت نمي كند، مگر آنكه مديراني داشته باشد كه تسلط به بازي 

و بازي سازي داشته باشند. 
صنعت بازي در جهان از ابتدا تاكنون، صنعتي است كه در آن عشق به بازي 
و بازي سازي حرف اول را مي زند. چرا كه اين صنعت، صنعت سختي است. 
ريسك بااليي دارد و بازي سازي هم بســيار تخصصي و هزينه بر است. در 
نتيجه بدون عشق و عالقه به بازي سازي مطمئنا پيشرفتي صورت نخواهد 

گرفت. 
جاي خوشحالي اســت كه مديران فعلي در صنعت بازي سازي خودشان 
عاشق بازي هستند و تسلط كافي به موضوع دارند. ازجمله اتفاق هاي بسيار 
خوبي كه در بخش توليد بنياد ملي بازي هاي رايانه اي مي افتد اين است كه 
بازي سازان مطرحي به بررسي پروژه ها مي پردازند و دغدغه ديگر بازي سازان 

را درك مي كنند. 
با اين اوصاف، شايد مشــكل اصلي ما، بازي سازاني هستند كه خودشان را 
دستكم گرفته اند. بعضي از آنها بيش از آنكه درگير كار شوند به دنبال مسائل 
حاشيه اي هستند و بعضي از مواقع تنها منتظر اين هستند كه دستي از باال 

آمده و همه مسائل را براي آنها حل و فصل كند اما حقيقت اين است كه تيم ها 
بايد روي كار و بازي ســازي خود تمركز كنند. ما تاكنون با افراد زيادي كار 
كرده ايم و هميشه از اين ميان، افرادي موفق شده اند كه بدون حاشيه به دنبال 
كار كردن بوده و خواسته اند در كار خود بهترين باشند. اين روحيه هم باعث 

پيشرفت افراد شده و هم كيفيت كار تيم را بهبود مي بخشد. 
خيلي مهم است كه بدانيم مي توانيم در بازي سازي كارهاي عالي حتي در سطح 
جهاني انجام دهيم. نياز خاص و عجيبي هم براي اين كار وجود ندارد. مهم ترين 
نياز تمركز بر كار و دوري از حاشيه هاست اما متاسفانه گاهي بعضي بازي سازان 
ترجيح مي دهند به جاي كار كردن به نقدهاي غيرمنطقي و بعضا تخريب هايي 
كه هيچ فايده اي ندارد، بپردازند و حاشــيه ايجاد كنند. حمايت و كارهاي 
زيرساختي حتما مفيد و الزم است. از طرفي تداخلي با توليد محصول باكيفيت 

تيم هاي موفق بازي سازي در ندارد. همانطور كه تاكنون 
يا سازماني كمكي نگرفته ايران شايد از هيچ نهاد 
به توانايي شان محصوالت باشند و خودشان با اتكا 

توليد  كرده اند. باكيفيتي 

توجه به ســن كم در حــال حاضــر با 
اغلــب نيازهاي صنعت اين هنــر- صنعت، در 

آموزش، نيروي انساني، بازي ســازي از جملــه 
داشته ايم و البته در اين بين بازار و غيره پيشرفت خوبي 

جاي سرمايه گذاري خصوصي در بازي سازي كشورمان كمرنگ است. حاال 
در مرحله دوم و در مقطعي كه زيرساخت ها تا اندازه اي مهيا شده اند، يكي 
از نخستين گام ها، براي پيشرفت بازي سازي اين است كه حاشيه ها را كنار 

گذاشته و روي توليد محصول باكيفيت تمركز كنيم. 

امكانات تبليغ و توزيع بسيار محدود است
  بهروز مينايي، استاد دانشگاه

در حال حاضر توليدات بســيار خوبي در صنعت گيم داريم اما در زمينه 
تبليغات و توزيع امكانات ما بســيار محدود اســت. در برخي ژانرها و 
سبك هاي بازي از دنيا عقب نيستيم و متوسط روبه باال هستيم. در بازي هاي 
ساده كه احتياج به گرافيك و پردازش هاي سنگين ندارد، توليدات خوبي 

داريم و حتي اين توليدات به خارج از كشور صادر شده و در برخي سايت ها 
اين بازي ها به عنوان محصوالت ويژه عرضه شده است اما نكته مهم درباره 
برخي بازي ها كاربر بسيار زياد است و توليدكنندگان درباره اين موضوع 
كه بتوانند تعداد كاربر زيادي را هندل كنند، دانش كافي را در اختيار ندارند 
اما دستيابي به اين دانش نياز به امكانات، به ويژه امكانات سخت افزاري و 
سرمايه گذاري و پابليشــر دارد. اين در حاليست كه در ايران پابليشرها 
كه ســرمايه گذاران اصلي صنعت بازي هســتند، وجود ندارند و معموال 
توزيع كننده بازي در كشورمان داريم اما ناشر بازي كه از صفر تا صد كار را 
حمايت كند و بازاريابي انجام دهد و ذائقه مخاطب را بشناسد، حلقه مفقوده 

در صنعت بازي است. 
هرچند توليدات بسيار خوبي داريم اما بلد نيستيم توليدات خود را عرضه 
كنيم و به دست مشتري برسانيم و تبليغات انجام دهيم. در زمينه تبليغات 
امكانات ما بسيار محدود است. در برخي از سبك هاي بازي مانند بازي هاي 
معمايي و فكري نه تنها عقب نيستيم بلكه جلو هم هستيم و از نوآوري و ابتكار 
برخورداريم و در سطح جهاني داراي محصول هستيم اما از آنجا كه مشتري 
داخلي كم داريم و ذائقه مخاطبان داخلي بيشتر بازي هاي ورزشي و اكشن 
است و ساختن اين محصوالت هم ساده نيست، بازي هاي معمايي و فكري 

كمتر توليد مي شود. 
بنابراين مشتريان داخلي بيشتر محصوالت خارجي را مورد استفاده قرار 
مي دهند در صورتي كه در كشــورهايي كه از نظر فرهنگي روي كودكان و 
نوجوانان كار كرده اند بازي هاي فكري و معمايي اهميت بيشــتري نسبت 
به بازي هاي ورزشي و اكشن دارد و از مشتريان بيشتري برخوردار است. 
بنابراين در سطح توليد خيلي عقب نيستيم و در بعضي ژانرها متوسط رو به 
باال هستيم اما در برخي ژانرها مانند ساخت كنسول عقب هستيم. البته 
نه تنها ما بلكه بسياري از كشورهاي دنيا در اين زمينه عقب هستند، زيرا 
ساخت كنسول در دست چند كشور معدود است و ساخت كنسول مالكي 

براي صنعت بازي نيست، اما بخشي از اين صنعت محسوب مي شود. 
در بحث دانش نرم افزاري صنعت گيم، پيشــرفت خيلي خوبي داشتيم 
و مي توانم بگويم در بين كشــورهاي منطقه، رتبه اول را داريم اما در بحث 
توزيع اينطور نيست. در توزيع كشورهاي تركيه و اردن از ما جلو افتاده اند و 

توانسته اند سيستم توزيع را در منطقه راه بيندازند. 

پاي سرمايه گذاران به اين حوزه باز شود
   آريا اسرافيليان، مديرعامل پرديس هنر راسپينا

در دنيا در حال حاضر بازي ســازان بزرگ كار مي كنند و پروژه هايي را 
به انجام مي رســانند كه هزينه هاي ميليون دالري دارد. در كنار اين 
بازي سازان مســتقل هم وجود دارند كه هزينه هاي توليد آنها بسيار 
پايين است و مي توانند در يك اتاق دور هم جمع شوند و كارشان را انجام 
دهند. بنابراين اگر خودمان را با بازي سازان مستقل مقايسه كنيم پاسخ 
اين سوال آن است كه وضعيت خوبي داريم و به لحاظ فني اين پتانسيل 
وجود دارد كه بتوانيم مانند آنها بازي بسازيم. البته يك مقدار اين موضوع 

كه دسترسي به بازارهاي خارجي سخت است، كار را دشوار مي كند. 
فعاالن اين حوزه كمبود ســرمايه گذاري و عدم حمايت دولت را از جمله 
مشكالت صنعت گيم مي دانند. بله، درباره سرمايه گذاري تا زماني كه بخش 
خصوصي ورود پيدا نكند و سرمايه خصوصي وارد اين حوزه نشود، كاري 
درست نمي شود، زيرا هميشه نمي توان به بودجه دولتي اعتماد و اطمينان 
كرد و ممكن است در شرايطي وضعيت كشــور به گونه اي باشد كه دولت 
بودجه اي را به اين كار اختصاص ندهد. بنابراين در زمينه سرمايه گذاري 
بهترين اقدامي كه دولت مي تواند انجام دهد اين اســت كه بســتري را 
فراهم كند تا پاي سرمايه گذاران به اين حوزه باز شود. مشكل ديگر بحث 
قانون گذاري است. يكي از داليلي كه بازي هاي پي سي نتوانستند خيلي 
جاي خود را باز كنند اين بود كه زماني كه در اوج شكوفايي ساخت بازي هاي 
كامپيوتري بوديم و از آنجا كه قانون كپي رايت وجود نداشــت، بازي هاي 
خارجي با قيمت ارزان ارائه مي شــد و ناشــراني كه بازي هاي خارجي را 
عرضه مي كردند هيچ رغبتي نشــان نمي دادند كه بازي هاي ايراني را هم 

عرضه كنند. 
اين در حاليست كه در زمينه بازي هاي موبايلي بخش خصوصي كه وارد شد، 
موجب ايجاد ماركت هايي شد كه بازي سازان در ايران بعد از بحراني كه براي 
بازي هاي كامپيوتري به وجود آمد از بين نرفتند و ادامه دادند و بسياري از 
بازي سازان ترجيح شان اين بود كه به جاي بازي هاي كامپيوتري، بازي هاي 
موبايلي بسازند و بعضا توانستند جايگاه خوبي پيدا كنند و فروش خوبي هم 

داشته باشند و مخاطبان هم راضي هستند. 
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سرمايهگذاريحلقهمفقودهصنعتبازيسازي

مراكز شتاب دهنده اســتارت آپ ها در 
دانشگاه ها راه اندازي شد

افزايــــشنـــرختوســعه
كسبوكارهاينوپا

معاون وزيــر ارتباطات از راه انــدازي چند مركز 
شتاب دهنده كسب وكارهاي نوپا در دانشگاه هاي 
كشــور در راســتاي افزايــش نــرخ توســعه 

استارت آپ ها خبر داد. 
مرتضي براري با اشاره به برنامه ريزي براي تحقق 
شعار امسال در راستاي اقتصاد مقاومتي و توليد 
و اشتغال، اظهار داشت: برنامه ريزي براي ايجاد 
كســب وكار فارغ التحصيالن رشته هاي مرتبط 
با فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور صورت 
گرفته است به اين معني كه قصد داريم از فضاي 
دانشگاه ها براي ايجاد كسب وكار استفاده كنيم. 

وي با اشاره به هدف گذاري افزايش ۳۰ درصدي 
ايجاد اشتغال در اين بخش در سال ۹۶ و با تاكيد 
براينكه بايد از ظرفيت دانشگاه ها براي نوآوري و 
خلق ايده استفاده شود، ادامه داد: افزايش توليد 
محتوا در فضاي مجازي و توسعه كسب و كارهاي 
نوپا مي تواند اين هدف را محقق كند. براين اساس 
در حال فراهم كردن زيرســاخت و ظرفيت هاي 

الزم در اين زمينه هستيم. 
معاون امور دولت و اســتان هاي وزير ارتباطات، 
گفــت: بــا برگــزاري جلســات هماهنگي با 
دانشــگاه هاي مختلف، موضوع راه اندازي مراكز 
شــتاب دهنده در دانشــگاه ها مطرح شــد كه 
هم اكنون نيز در اســتان هاي مختلف، چندين 
شتاب دهنده استارت آپ ها در دانشگاه ها ايجاد 

شده است. 
وي با بيان اينكه هدف اين اســت كه دانشــجو 
به محــض فارغ التحصيلي به يــك صاحب ايده 
تبديل شود، ادامه داد: دانشــگاه ها بايد به جاي 
فارغ التحصيل، شــركت دانش بنيان به جامعه 
تحويــل دهند. چرا كــه هم اكنــون در مرحله 
نسل چهارم دانشــگاه ها هســتيم كه عالوه بر 
آموزش، پژوهش و فنــاوري، بايد نوآوري كند و 

فارغ التحصيالن نوآور به جامعه تحويل دهد. 
براري با اشاره به جلســاتي كه در استان ها براي 
تبديل فضاي دانشــگاه ها به كسب و كار، برگزار 
شده است، اظهار اميدواري كرد كه تا پايان سال 
در همه اســتان ها بتوانيم مراكز شــتاب دهنده 

دانشگاهي داشته باشيم. 
معاون وزير ارتباطات خاطرنشــان كرد: در اين 
برنامه ريــزي، حمايت از بخــش خصوصي در 
اســتان ها نيز مدنظر قرار گرفته است تا با ايجاد 
فضا براي كسب و كارهاي نوآور، فارغ التحصيالن 
در هر استان، به سمت تهران و شهرهاي بزرگ 
مهاجرت نكنند و درنهايت شــاهد افزايش نرخ 
توسعه كسب و كار مرتبط با فناوري اطالعات در 

استان ها باشيم. 

فيسبوكدرحالتستقابليت
تصويردرتصويرويدئويي

فيسبوك تا به امروز فاقد قابليت تصوير در تصوير 
يا Picture-in-Picture بود اما اين شرايط به 
زودي تغيير خواهد كرد زيرا فيســبوك در حال 

تست قابليت ويدئويي تصوير در تصوير است. 
اپليكيشن هايي مانند يوتيوب به كاربران امكان 
مي دهند تا همزمان با تماشــا كردن يك ويدئو، 
ساير ويدئوها را نيز بررسي كنند، اين قابليت كه 
تصوير در تصوير يا Picture-in-Picture نام 
دارد، مدتي قبل به يوتيوب اضافه شد اما فيسبوك 
تا به امروز فاقد چنين قابليتــي بود و ويدئوها به 
صورت پاپ آپ و با اســتفاده از يك پلير در اين 
سرويس پخش مي شدند به اين معني كه كاربر يا 
بايد ويدئو تماشا كند يا براي اسكرول كردن فيد 

خبري خود اين ويدئو را ببندد. 
اين شــرايط به زودي تغيير خواهــد كرد زيرا 
فيسبوك در حال تست قابليت ويدئويي تصوير 
در تصوير اســت. كاربران مي توانند ويدئويي كه 
در حال تماشــاي آن هســتند را به گوشه هاي 
اپليكيشن فيسبوك منتقل كنند به اين ترتيب 
مي توانند عالوه بر تماشــاي ويدئو همزمان فيد 

خود را نيز چك كنند. 
اين قابليت چيزي شبيه به قابليت مشابه در نسخه 
دسكتاپ فيسبوك اســت، در نسخه دسكتاپ 
زماني كه ويدئو در حال پخش باشد و كاربر صفحه 
را به پايين اسكرول كند، ويدئو در قالب يك پاپ 
آپ روي مرورگر شناور مي ماند تا كاربر بتواند به 
ساير بخش هاي فيسبوك نيز سر بزند و ويدئو نيز 

تماشا كند. 
البته فيسبوك پيش از عرضه عمومي قابليت هاي 
جديد، تست هاي و تجربه هاي مختلفي را پشت 
سر مي گذارد به اين ترتيب انتظار نداشته باشيد 
كه اين قابليت تصوير در تصويــر جديد را روي 

گوشي خود مشاهده كنيد. 

تازه ها
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نصب صنــدوق مكانيــزه در 
واحدهاي صنفي به نفع دولت و 

اصناف است
نماينده اتاق اصناف ايران در استان خراسان جنوبي، 
شهرستان قائنات گفت: اصناف از اجراي طرح نصب 
صندوق هاي مكانيزه استقبال مي كنند و هيچ گاه 

مخالف پرداخت ماليات نبوده اند. 
حســن مالكي نژاد افزود: نصب صندوق مكانيزه 
فروش در واحدهاي صنفي به نفع اصناف و دولت 
خواهد بود به اين دليل كه دريافت ماليات، عادالنه 

و نظام مند مي شود. 
وي ادامــه داد: همچنين اجراي طــرح مذكور 
باعث مي شــود شــبكه توليد و توزيع كشــور از 
تامين كنندگان و توليد كنندگان تا آخرين حلقه 
زنجيره توزيع به صورت مستقيم با يكديگر ارتباط 
داشته باشند و با حذف واسطه هاي غيرضروری، 

كاالها ارزان تر به دست مصرف كننده برسد. 
مالكي نژاد افزود: اجراي طرح نصب صندوق هاي 
مكانيزه به دليل پايين بودن تــوان مالي برخي از 
واحدهاي صنفي به ويژه در شهرستان هاي كوچك 
بايد رايگان در اختيار واحدهاي صنفي قرار بگيرد 
تا بدين وسيله اصناف در اجراي بزرگ ترين پروژه 
ساماندهي مالياتي كشور و كمك به دولت پيشقدم 
باشند. وي با اشاره به اينكه اصناف هيچ گاه مخالف 
پرداخت ماليات نبوده و نيستند و بر دريافت عادالنه 
و نظام مند ماليات تاكيد دارند، گفت: با اجراي طرح 
نصب صندوق هاي مكانيزه فروش، بازرسي هاي 
صنفي نيز مكانيزه شــده و بخش قابل توجهي از 
هزينه هاي سخت افزاري بازرسي اصناف كاسته 
خواهد شــد. مالكي نژاد افزود: اصناف و بازاريان 
به عنوان بخش جدايي ناپذير از جامعه امروزي نقش 
 تعيين كننده اي در رشــد اقتصادي كشور دارند. 
در واقــع، اصناف بــه عنوان حلقــه اصلي ميان 
توليد كننــده و مصرف كننده جايــگاه وااليی در 
جامعــه دارنــد. وي همچنيــن ســهم اصناف 
به ويژه صنــوف توليــدي در اقتصاد كشــور را 
مــورد توجــه قــرار داد و تصريح كرد: ســهم 
 )GDP(اصنــاف در توليــد ناخالــص داخلــي 
 17.5 درصد اســت كه اين مساله نيز بر اهميت 

جايگاه اصناف در اقتصاد مي افزايد. 

تاثير افزايش قيمــت دالر بر 
وضعيت بازار

رضا فتوحي، رئيس اتحاديه كيف، كفش و پوشاك 
سقز درباره وضعيت اقتصادي جامعه اظهار كرد: 
افزايش قيمت دالر باعث افزايش قيمت مواد اوليه و 
نيز اجناس وارداتي شده است. وي درباره توليدات 
داخلي، گفت: توليدكننده به سختي و با تسهيالت 
سنگين و شرايطي ناعادالنه اجناس را براي بازاري 

توليد مي كند كه خريداري در آن وجود ندارد. 
رئيس اتحاديه كيف، كفش و پوشاك سقز در ادامه اين 
مطلب تصريح كرد: دولت باوجود تمام اين مشكالت 
نه تنها در رفع آنها اقدامــي نمي كند بلكه با افزايش 
ماليات، برق و ساير هزينه ها باعث تشديد در ركود و 
سختي زندگي مردم نيز مي شود. فتوحي گفت: عدم 
تعادل بين عرضه و تقاضا، گران شدن هزينه توليدات، 
عدم نقدينگي و ... زندگي را براي مردم به حدي سخت 
كرده است كه فقط خريدهاي ضروري شامل مواد 
خوراكي را تهيه مي كنند. وي ادامه داد: مردم پولي در 
بساط ندارند و كاري به جنس و كيفيت ندارند. فقط 
از روي اجبار لباس يا كفشي براي پوشيدن مي خرند. 
رئيس اتحاديه كيف، كفش و پوشاك سقز در پايان 
خاطرنشان كرد: با چنين بازاري همه كسبه پروانه 
خود را باطل مي كنند چون مشــكالت خودشان به 
اندازه كافي سخت است و توان پرداخت مالياتي كه 

روزانه افزايش پيدا مي كند را ندارند. 

نخستين انتخابات الكترونيكي 
صنفي بجنورد انجام شد

نخستين انتخابات الكترونيكي اتحاديه صنفي 
ميوه و تره بارفروشــان عمده مركز اســتان 
خراسان شمالي برگزار شد. در اين انتخابات 
كه با حضور رئيس ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت، رئيس اتاق اصناف مركز اســتان 
خراسان شمالي و رئيس اداره نظارت بر اماكن 
عمومي برگزار شــد، رئيس اتاق اصناف نحوه 

برگزاري انتخابات را تشريح كرد. 
محمود اسدي، رئيس اتاق اصناف مركز استان 
خراســان شــمالي گفت: مهم ترين محاسن 
انتخابات الكترونيكي، شفافيت در برگزاري و 

سهولت كار در فرايند انتخابات است. 
وي ادامه داد: اتحاديه ها بــازوان اجرايي اتاق 
در اجراي سياست هاي دولت در حوزه اصناف 
هستند و انتخاب افراد اصلح در راس اتحاديه ها 
مي تواند شرايط بهتر و آرامش بيشتري را براي 

بازار و اصناف به ارمغان آورد. 

اخبار

نصب انواع نرم افزارهاي هوشــمند دريافت تاكسي روي 
گوشي هاي همراه درحال گسترش است.

 اين پديده به ســادگي نشــان مي دهد حتی تهران 
هم  بــا بزرگ ترين نــاوگان تاكســيراني دنيا حريف 
ترافيك نيســت و سيســتم حمل ونقل ســنتي آن 

 نمي تواند بيش از اين پاســخگوي نياز شهروندانش
 باشد. شايد هم جرقه اي براي رسيدن به يك كالنشهر 
هوشمند. با اين همه بايد ديد، برنامه هاي هوشمند تا 
چه اندازه نسبت به سيستم تاكسيراني سنتي برتري 
دارد و البته كاستي هاي آن چيست؟اين نرم افزارهاي 
هوشمند كه توسط برخي شركت ها طراحي مي شوند، 
در حالي درحال گسترش هستند كه برخي مسئوالن 

نسبت به فعاليت آنها واكنش نشان داده اند. رئيس اتاق 
اصناف ايران فعاليت شركت هاي حمل ونقل مسافري را 
كه بدون دريافت مجوز از اتحاديه هاي مربوط در فضاي 
مجازي به ارائه خدمت مي پردازند، غيرقانوني خوانده 
است و رئيس اتحاديه اتومبيل  كرايه تهران نيز ضمن 
غيرقانوني خواندن اين شركت ها اعالم كرده است كه 

نظارتي بر فعاليت آنها انجام نمي شود. 

»كسب وكار« گزارش مي دهد
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اجاره ماشين هاي لوكس بدون مجوز قانوني

آژانس هاي اينترنتي غيرمجاز هستند
قاسم قرباني خواه ، رئيس اتحاديه موسسات توريستي و اتومبيل كرايه تهران

با توجه به مشــكالتي كه اخيرا براي مردم در ارائه اين خدمات ايجاد شده و شــكايات مكرري كه از 
اين شركت ها به دست مسئوالن رسيده، باعث شــده اتحاديه از اتاق اصناف كشور تقاضا كند كه اين 
شركت هاي ارائه كننده خدمات خودرو را تحت پوشش خود درآورد. به عبارت ديگر، شكايات متعددي 
از شركت هاي فعال در زمينه حمل ونقل اينترنتي ، به اتحاديه اتومبيل كرايه تهران شده است و اتحاديه 
سعي دارد اين دسته از ارائه دهندگان خدمات را تحت پوشش خود درآورد. بايد گفته شود كه در اين 
موسسات توريســتي يا اتومبيل كرايه تهران نظارتي بر ارائه دهندگان خدمات اينترنتي خودرو وجود 

ندارد و مردم بايد آگاه باشند.
 از سوي ديگر، در ارتباط با فعاليت برخي شركت هايي كه از طريق نرم افزارهاي اينترنتي اقدام به ارسال 
خودرو به مردم مي كنند بايد گفت كه فعاليت اين شركت ها به صورت ثبت شركت انجام شده و تحت 
نظارت هيچ اتحاديه اي نبوده همچنين خلع قانوني كه بين ثبت شركت ها و نظارت اتحاديه ها وجود دارد 
باعث شده تا اين فعاليت ها به صورت قارچ گونه رشد كند. در حال حاضر تمامي نرم افزارهاي ارائه دهنده 
خدمات خودرو به متقاضيان بدون جواز بوده و تحت نظارت هيچ نهادي نيست و مردم بايد توجه داشته 
باشند كه در صورت بروز مشكل هيچ نهادي پاسخگوي ضرر جاني و مالي افراد نخواهد بود. همچنين 
از لحاظ قانوني، اين شــركت ها موظف به پيروي از قوانين اتحاديه هستند و هر صنفي بايد تحت نظر 
يك رســته اتحاديه قرار گيرد تا بتوان با توجه به نرخ مصوب اتحاديه به نرخ گذاري براي خدمات ارائه 
شده خود بپردازد. از طرفي ديگر درباره موضوع اجاره خودروهاي لوكس به افراد متقاضي نيز بايد گفته 
شود كه افراد كرايه دهنده ماشين با انتشار آگهي در روزنامه ها از دارندگان خودرو لوكس اين ماشين ها 
را كرايه و با نرخي باالتر به متقاضيان كرايه مي دهند و عمال فقط حق داللي اين ماشين ها را دريافت 
مي كنند. با وجود بندهايي كه در قراردادها  بين افراد متقاضي و واسطه ها وجود دارد بيش از70 درصد 
اين قراردادها با مشكل روبه رو مي شوند البته كه اتحاديه اعتقاد دارد كه تمامي خدمات ارائه شده در 

حمل ونقل بايد زيرنظر اين اتحاديه باشد. 

نگاه 1

نمي توان مدعي شد كه سيستم حمل ونقل شهر، متحول مي شود
مصطفي پودراتچي ، مدرس دانشگاه

اين سيستم هاي هوشمند تنها زماني مي توانند موثر واقع شوند كه زيرساخت هاي ارتباطي و اينترنتي 
تقويت شود واال عمال خاصيت سرعت و صرفه جويي در وقت را از دست خواهند داد، آن هم با اين وضعيت 
سرعت اينترنت كه واقعا تاسف  برانگيز است. هرچند ســرعت در اين دو سه ساله بيشتر شده اما هنوز 
از سرعت اينترنت افغانستان هم پايين تر اســت. بنابراين نمي توان مدعي شد به محض اينكه چنين 

نرم افزارهايي روي گوشي هاي تلفن مسافران نصب شد، سيستم حمل ونقل شهر، متحول مي شود.

نگاه2 گذشت آن زماني كه در خيابان ها دنبال تاكسي هاي سبز يا زرد بوديم
احمد علوي ، راننده تاكسي

اين روزها هر شخصي را مي بينيد يك گوشي موبايل در دست دارد. نحوه در دست گرفتن اين گوشي طوري است كه گويي اين تلفن همراه قادر است تمام مشكالت 
را حل كند. مسافران ما طوري در آن غرق مي شوند كه هنگامي كه به مقصد مورد نظرشان هم مي رسند، فراموش مي كنند پياده شوند. ازاينها كه بگذريم چندي است 
كه تاكسي سرويس هاي اينترنتي يا به قول همكاران كارشناس ما مجازي، وارد چرخه مسافربري شده اند و بايد بگوييم كه اين اتفاق نارحت كننده اي براي ما جوازداران 
از سوي اتحاديه است. شنيده ام كه اين برنامه جديد، تاكسي گرفتن را راحت تر كرده است. مسافر از هرجايي كه هست مي تواند تاكسي بگيرد. راستش چيز زيادي از 
اينكه بايد چه كار انجام شود و به چه نحوي وارد اين سامانه شويم را نمي دانم. خالصه بايد گفت كه گذشت آن زماني كه مردم براي زودتر رسيدن، در خيابان ها دنبال 

تاكسي هاي سبز يا زرد بودند. 

نگاه 3

 نصرا... جهانگرد، رئيس سازمان 
فناوري اطالعات ايران درباره فعاليت 

شركت هاي مسافري بر بستر اينترنت گفته است 
كه شركت هاي حمل ونقلي نوين كه بر بستر تلفن همراه 

ارائه خدمت مي كنند بايد از اتحاديه هاي صنفي مجوز دريافت 
كنند. چنين شركت هايي به دليل آنكه به مرحله كسب وكار 

رسيده اند بايد مجوزهاي الزم را داشته باشند. شركت هاي نوين 
تا زماني كه در مرحله استارت آپ قرار دارند جزو سازوكارهاي 

فناوري اطالعات محسوب مي شوند اما به محض آنكه به 
كسب وكار تبديل شوند قوانين محيط كسب و كار 

بر آنها حاكم است و بايد از اين قوانين 
پيروي كنند. 

به گفته علي فاضلي، 
رئيس اتاق اصناف تهران، فعاليت 

شركت هايي كه بر بستر تلفن همراه خدمات 
ارائه مي دهند تا زماني كه مجوزهاي قانوني 

اتحاديه هاي مرتبط را نگيرند، غيرقانوني است و 
مردم نبايد به آنها اطمينان كنند. افزون بر شركت هاي 

حمل ونقل مسافري كه بر بستر تلفن همراه فعاليت 
مي كنند، همه شركت هايي كه مي خواهند با 

استفاده از فضاي مجازي به ارائه خدمت 
بپردازند نيز موظفند از اتحاديه هاي 

 مربوط مجوزهاي الزم را دريافت 
كنند.

اصناف

مدت هاســت كه خيابان 
انقــالب، خانــه رســمي 
كتاب هــاي غيررســمي 
اســت. از ســر جمال زاده 
جنوبــي در ابتداي خيابان 
آزادي تا چهارراه كالج، قلمروي كتاب هايي اســت 
كه قرارگاه شان، ويترين نه، بلكه آسفالت و موزاييك 

است. 
البته اين روزهــا نه تنها با عبــور از خيابان انقالب، 
بلكه در تمام سطح شهر شاهد حضور دستفروشاني 
هســتيم كه در كنــار پياده روها اقــدام به فروش 
كتاب هايي مي كننــد كه يا از چرخــه چاپ خارج 
شــده اند يا به نوعي وجود آنها در كشــور غيرمجاز 
است؛ كتاب هايي كه سال هاست ديگر در كتابخانه ها 
موجود نيستند و نام هاي نويســندگان و شاعراني 
را مي بينيم كه سال هاســت نام آنها خط قرمز بازار 

نشر و چاپ شده اســت. يافته ها نشان مي دهد كه 
دستفروشــي كتاب به عنوان يك پديده اجتماعي 
رواج يافته و بــه صورت چشــمگيرتري در تهران، 

تبريــز و ... متداول شــده و عــده اي از افــراد را با 
 ويژگي هاي فردي - اجتماعي خاصي به سوي خود

 كشانده است. 
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فروش كتاب هاي قاچاق در مقابل كتاب فروشي ها 
محمود آموزگار ، رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان 

به وضوح ديده مي شود كه كتاب هاي قاچاق در مقابل كتاب فروشي ناشران يا به صورت دستفروشي به 
فروش مي رسد. قاچاق كتاب، صنعت نشر را هدف گرفته است و به جرات مي توان گفت كه نيمي از بازار 
كتاب در اختيار قاچاقچيان كتاب قرار دارد و براي حل اين مشكل به صورت جدي نيازمند كمك هاي 
دولت، قوه قضائيه و نيروي انتظامي هستيم. متاسفانه اين روزها شاهد اين هستيم كه در روز روشن، 
كتابفروشي ها، كتاب هاي شان را جلوي كتابفروشي هاي شان به صورت قاچاق و با چاپ هاي زيرزميني 

عرضه می كنند و مي فروشند. 
البته بايد گفت كه برآورد دقيقي از حجم كتاب هاي قاچاق وجود ندارد و با توجه به گستردگي چاپ 
غيرقانوني آثار مجوز دار از وزارت ارشاد مي توان گفت كه حجم كتاب هاي قاچاق به مرحله خطرناكي 

رسيده است به طوري كه نيمي از گردش مالي حوزه نشر را به خود اختصاص داده است. 
 ايجاد كارگروهي متشــكل از نمايندگان وزارت ارشــاد، قــوه قضائيه، نيروي انتظامــي و اتحاديه

 كتاب فروشان و ناشران براي تهيه برنامه مدون جهت مقابله با پديده قاچاق كتاب در دستور كار قرار 
دارد و با وجودي كه قاچاق كتاب، صنعت نشر كشور را هدف گرفته، بايد هرچه سريع تر براي ريشه كن 

كردن اين پديده شوم تدبيري انديشيده شود. 

نگاه1

نمايشگاه دائمي دستفروشي كتاب در خيابان انقالب
مينا عاليان ، كارشناس ارشد كتابداري- مدرس دانشگاه

اين روزها كتاب فروشــي ها براي مردم تبديل به محلي وحشتناك شده اســت كه توانايي ورود به آن را از آنها 
گرفته است. مردم تصور مي كنند در كتاب فروشي ها همه چيز گران اســت و در عوض از بساط دستفروش ها 
مي توانند نسخه هاي بدون سانسور و ارزان تر كتاب هايي را كه مي خواهند، تهيه كنند. در حال حاضر بايد بگويم 
كه دستفروشان كتاب در تمام شهر وجود دارند. البته كه كتابخواني و خريد كتاب جايگاه ويژه و باارزشي دارد و 
براي ترويج كتابخواني بايد دست به اقدامات جدي زد اما دستفروشي كتاب بايد جدي گرفته شود چراكه در ميان 
اين كتاب ها، كتاب هاي غيرمجاز و غيرقانوني هم ممكن است به فروش برسد. اين در حاليست كه با قدم زدن در 
خيابان انقالب مي بينيم كه نمايشگاهي دائمي در اين خيابان به راه افتاده كه البته داستان آن متفاوت است و قانون 
خاصي ندارد. متاسفانه به جرات مي توان گفت كه اين روزها با وجود تورم، قشر متوسط جامعه كه قشر كتابخوان 
نيز هستند، درگير مشكالت معيشتي اند و نخستين حذف سبد خانواده، شامل كتاب شده است. از طرفي ديگر، 
ابزارهاي مدرن مانند ماهواره و اينترنت باعث ركود و حذف كتابخواني شده است. عده اي خاص اما هنوز به دنبال 

كتاب و كتابخواني و  كتاب هاي ارزشمند در بازارهاي قاچاق كتاب و نشر افست هستند. 

نگاه 3
در بساط دستفروشان اغلب كتاب هايي وجود دارد كه ديگر مجوز چاپ ندارند

محمد... ، دستفروش كتاب
مردم اين روزها براي هر كااليي به دنبال دستفروشان هستند و از آنها خريد مي كنند اما درباره كتاب 
قضيه فرق مي كند. در بساط دستفروشــان اغلب كتاب هايي وجود دارد كه ديگر مجوز چاپ ندارند يا 

كتاب هاي ناياب و ممنوعه اند. مردم اصوال هر كتابي را كه بيشتر به نظرشان جالب باشد، مي خرند. 
هر انساني نيازمند گذران زندگي است و راه امرار معاش من هم از اين طريق است. مگر زندگي ما نبايد 
 بگذرد؟ اغلب كتاب هايي را مي آورم كه براي مردم خواندن شــان جالب باشــد. خودم اين كتاب ها را

 به مرور و هركدام را از جاهاي مختلف مي خرم و براي فروش مي آورم، هرچند اين كتاب ها دير به فروش 
مي رسد ولي به اين مساله هم آگاه هستم كه اين كاال كتاب است و نان يا سبزي نيست كه مردم هر روز 
به آن نياز داشته باشند. از طرفي ديگر، كتاب هاي دست دوم نيز در اين كتاب ها وجود دارد كه فروش 
دوباره با قيمت پايين تر موجب مي شود كساني كه توانايي خريد كتاب نو با توجه به اين اوضاع گراني 

كتاب را ندارند، بتوانند بدين وسيله، كتاب موردنظر خود را تهيه كنند. 
البته اخيرا مشكالت زياد شده است. هر لحظه ممكن است بريزند و بساط كتاب را جمع كنند. 

وقتي اسم دستفروش مي آيد، انگار مرتكب جرمي غيرقابل بخشش شده ايم. بارها ديده شده ماموران 
نيروي انتظامي به بهانه جمع آوري معتادان، بســاط ما را هم جمع مي كنند. حتي ماموران سدمعبر 
 شهرداري براي اشــاعه فرهنگ خيلي به كتاب فروشــان كمك مي كنند  اما ماموران نيروي انتظامي 

به تازگي چندين بار كتاب ها را جمع كرده اند. 

نگاه 2
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پذیرش نخستین صندوق ســرمایه گذاری قابل 
معامله در فرابورس

برخی صندوق های موجــود در بــورس غیرمعامله بودند که در حــال تبدیل به 
صندوق های قابل معامله هستند تا سهام آن ها قابلیت خرید و فروش پیدا کند. در 
این راستا نخستین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پذیرش شد و گشایش نماد 
این صندوق امروز در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس انجام می شود.در هفتاد و 
سومین نشست خبری یک دیدار یک عرضه که به منظور معرفی ظرفیت های یک 
صندوق سرمایه  گذاری به صورت آنالین برگزار شد، سلمان خادم المله - مدیرعامل 
شرکت تامین ســرمایه امین - با بیان این که این صندوق سرمایه  گذاری با درآمد 
ثابت در فرابورس ایران قابل معامله است، اظهار کرد: حداقل سود این صندوق ۲۰ 
درصد خواهد بود. صندوق های ســرمایه  گذاری با درآمد ثابت مانند صندوق های 
سرمایه  گذاری مبتنی بر صدور و ابطال هستند، اما مشابه یک سهم در بازار سرمایه 
معامله و قیمت آن در نتیجه عرضه و تقاضا مشخص می شود.وی با تاکید بر این که 
این صندوق ســرمایه  گذاری اولین صندوق مبتنی بر صدور و ابطال است که در 
فرابورس معامله می شود، اظهار کرد: معامالت ثانویه این صندوق از طریق فرابورس 
امکان پذیر است و ســرمایه  گذاران می توانند با مراجعه به کارگزاری ها یا از طریق 
همین معامالت برخط واحدهای این صندوق را بخرند.خادم المله در ادامه در مورد 
مزایای این صندوق توضیح داد: از مزایای این صندوق می توان به ســود روزشمار 
حداقل ۲۰ درصد، داشــتن بازارگردان، امکان انجام معامالت واحدها به صورت 
آنالین و غیره اشاره کرد. البته احتمال حذف بازارگردان در این صندوق وجود دارد. 
همچنین از دیگر مزایای این صندوق معافیت مالیاتی آن اســت.به گفته او، امروز 
هر واحد از ســهام این صندوق ۱۰ هزار و ۲۷۱ ریال کشف قیمت شد و معامالت 
این صندوق از فردا شروع می شود.وی با بیان اینکه حداقل سرمایه صندوق ۱۰۰ 
میلیارد ریال است، ادامه داد: ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری نیز ۱۰ هزار ریال 
و تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار نیز ۱۰۰ میلیون واحد است.خادم المله 
از درخواست افزایش سقف صندوق خبر داد و گفت: در مرحله  اول سقف صندوق 
از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می کند.وی همچنین 
از بورسی شدن تامین سرمایه امین خبر داد و گفت: سه شنبه یا چهارشنبه هفته 

آینده جلسه هیات پذیرش این شرکت در بورس برگزار می شود.

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد
رشد بازار کسب و کارهای نوپا

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کسب وکارهای نوپایی که بیشتر به کاهش 
تماس فیزیکی کمک می کنند با افزایش فروش و رشد بازار در دوران کرونا مواجه 
بودند.دفتر مطالعات انــرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی در گزارشی با عنوان »درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا؛ تأثیر شیوع ویروس 
کرونا بر بخش فناوری اطالعات و ارتباطات« به بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر 
بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و مرور ظرفیت هــای این بخش برای کنترل و 
کاهش شیوع ویروس کرونا پرداخته است.در این گزارش آمده است: در سطح جهانی 
آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( موقتی و با کاهش 
تولید محصوالت سخت افزاری در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ میالدی ظاهر خواهد شد 
و پیش بینی شده که این کاهش در ماه های بعدی سال جبران شود.اما در کشور ما ، 
کسب وکارهای نوپای حوزه فناوری اطالعات بسته به مدل کسب وکارشان وضعیت 
متفاوتی را تجربه می کنند. به این معنی که کســب وکارهای نوپایی که بیشتر به 
کاهش تماس فیزیکی کمک می کنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شده اند و 
کسب وکارهایی که فعالیت های دارای تماس فیزیکی را ساماندهی می کنند به نسبت 
وابستگی شان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده اند.مثاًل کسب وکارهای 
نوپای فعال در زمینه دورکاری و برگزاری جلسات و کالس های آنالین افزایش ۵۰ 
تا ۴۰۰ درصدی تراکنش و فروش و برعکس، شرکت های تسهیل کننده رویدادها 
و مجامع و جلســات حضوری کاهش ۷۵ تا ۱۰۰ درصــدی تراکنش های خود را 
گزارش کرده اند.گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: فناوری اطالعات این 
ظرفیت را دارد که با کاهش تماس فیزیکی از طریق ظرفیت های دورکاری، آموزش 
الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و خرید الکترونیکی با شیوع ویروس کرونا مقابله 
کند. دیگر ظرفیت فناوری اطالعات کمک به ترویج اطالعات درســت و مبارزه با 
اطالعات جعلی است. اما استفاده از این ظرفیت ها نیازمند سیاستگذاری از جنس 
رفع موانع و تسهیل سرمایه گذاری در توســعه زیرساخت ها است.در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس با بررسی موارد مختلف پیشنهاد شده که برای آمادگی کشور 
در مواجهه با بحران های مشابه، با توجه به تجربه های جهانی و برای برخورداری از 
مزایای دورکاری، الزامات دورکاری تعریف و تدارک تجهیزات رایانه ای جدید برای 
تسهیل دورکاری در دستور کار دســتگاه های اجرایی قرار گیرد. همچنین تدارک 
زیرساخت های حقوقی و سخت افزاری بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و 

فروش الکترونیکی فراهم شود.

تب نانوایی در اینستاگرام به روایت آمار
پخت نان خانگی با شیوع ویروس کرونا، در سراسر جهان فراگیر شده است. در فرانسه 
قیمت آرد ۱۶۰ درصد افزایش یافته و جســت وجوی کلمه »مخمر« در گوگل ۳۰۰ 
درصد بیشتر شده اســت.بازی با خمیر، شــکل دادن آن و پیچیدن بوی نان تازه در 
خانه، شبیه به یک درمان روحی برای روزهای قرنطینه خانگی عمل می کند. شاید 
به همین دلیل باشد که تب نان پزی در خانه نه فقط در ایران بلکه در تمام جهان داغ 
شده است. آنقدر تنور نان پزی خانگی گرم است که در برخی از کشورها، قیمت مواد 
اولیه ای مانند آرد افزایش چشمگیری داشته و حتی کم یاب و نایاب شده است. نشریه 
انگلیسی اکونومیست درباره همین موضوع می نویسد:»در هفته های اخیر به دلیل 
شیوع کووید-۱۹ در سراسر جهان، مردم به دیدن قفسه های خالی فروشگاه ها عادت 
کرده اند. برخی از مردم با ترس اینکه عرضه کنندگان دیگر نتوانند ضروریات خانگی را 
تامین کنند- مساله ای که بسیار بعید است- تا آن جایی که می توانند خرید می کنند. 
دســتمال توالت، محصوالت بهداشتی و غذاهای خشک از بســیاری از فروشگاه ها 
 به سرعت ناپدید شده است. حاال مشتاقان شــیرینی پزی و نان پزی متوجه  شده اند

 که مواد اولیه کار آن ها نیز کمیاب شده است.« بر اســاس گزارش »نیلسون«، یک 
شرکت تحقیقات بازار، در فرانســه در ماه مارس، میزان فروش آرد نسبت به مارس 
سال گذشته ۱۶۰ درصد افزایش یافت. میزان فروش ماکارونی ۲۰۰ درصد و فروش 
صابون نیز ۲۲۰ درصد افزایش داشته است. این شرکت میزان فروش آرد در کشورهای 
دیگر را منتشر نکرده است. اما روزنامه نگارانی در کشورهای مختلف، به اکونومیست 
خبر داده اند که در دیگر نقاط اروپا نیز مشــکالتی برای تهیه مــواد اولیه کیک و نان 
وجود دارد. داده های گوگل نیز تایید می کند که این روزها در سراســر جهان، مردم 
زمان زیادی را به پخت نان و کیک خانگی می پردازند. از اول ماه آوریل، جســت وجو 
برای کلمه »مخمر« به انواع زبان ها در مقایســه با هفته اول ماه مارس)ماه گذشته( 
نزدیک به ۳۰۰ درصد افزایش یافته اســت.  جســت وجو در گوگل برای کلمه های 
»کوکی ها« و »کیک ها« نیز به ترتیب ۸۳ و ۵۸ درصد افزایش یافته است. اکونومیست 
 می نویسد:»نمایش دادن آنچه که مردم در زمان فاصله گذاری اجتماعی خلق می کنند،

 هوشمندانه و جالب است. برای نانواهایی که به نان هایشان افتخار می کنند، راهی برای 
این نمایش وجود دارد. در شبکه اشــتراک عکس »اینستاگرام«، تعداد عکس هایی 
که با عبارت #homebake )پخت خانگی( تگ شــده اند، تنها در نیمه ماه مارس 
نزدیک به ۴۰ درصــد افزایش یافت. به نظر می رســد که کاربران گرســنه تر از این 
 حرف ها هستند؛ هم میزان الیک ها و هم میزان به اشتراک گذاری چنین عکس هایی

 دو برابر شده است.«

اخبار

معاون علمی و فناوری رییــس جمهوری از ورود 
ایران به مرحله صادرات تجهیزات پزشکی در حوزه 
بیماری کرونا خبر داد و گفت: با تولیدات روزافزون 
شــرکت های دانش بنیان در زمینــه کیت های 
تشخیص و تجهیزات پزشــکی در زمینه بیماری 
کرونا، اکنون برای صادرات این محصوالت آماده 
می شویم. »سورنا ستاری« امروز - یکشنبه - پس 
از شرکت در چهارمین نشســت کارگروه ارزیابی 
رسانه ای مدیریت بیماری کرونا در وزارت کشور در 
جمع خبرنگاران افزود: خوشبختانه با تالش های 
جمعی، اتفاقات بســیار خوبی در حوزه ســاخت 
تجهیزات جدید در عرصه مبارزه با کرونا در کشور 

واقع  شده است.
وی تصریح کرد: مــا در حوزه تولیــد تجهیزات 
پزشــکی معتبر نظیر ونتیالتور و دســتگاه های 
مختلف اتاق عمل شاهد تحوالت فوق العاده ای در 
کشور هســتیم به طوری که این شرکت ها اکنون 
تاییدیه هــای الزم را دارند و می توانند محصوالت 
خود را حتی به اروپا صــادر کنند.معاون علمی و 
فناوری رییس جمهوری خاطرنشــان ساخت: با 
تولید انبوه شــرکت های دانش بنیــان در زمینه 
ماســک و  مواد ضدعفونی نیز در حال حاضر همه 
بخش های تولیــد را در داخل کشــور در اختیار 
داریم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. ستاری 
با بیــان اینکه ظرفیت شــرکت های دانش بنیان 
موجب شده است بتوانیم به خوبی در مقابل کرونا 
مقاومت کنیم، یادآور شــد: این دستاورد حاصل 
کمک و فعالیت صدها مرکز پژوهشــی، شرکت 
دانش بنیان و دانشــگاهیان بوده و خوشــبختانه 
صدها طرح پژوهشی و هزاران تست بالینی در این 
زمینه محقق شده است.ستاری افزود: نتیجه این 
طرح ها موجب شده است امروز نسبت به بیماری 
کرونا و راه های درمان آن به شناخت خوبی دست 
یابیم و عالوه بر آن، همه تجهیزات پزشکی الزم را 
نیز توسط شرکت های دانش بنیان در داخل تولید 
کنیم.ستاری با مقایسه وضعیت مهار ویروس کرونا 
در ایران و ســایر کشــورها گفت: مشارکت مردم 
و نقش آفرینی شــرکت های دانش بنیان و سایر 
دستگاه ها در تولید نیازهای پزشکی کشور باعث 
شده است اکنون کشورمان در شرایط کنترل این 

بیماری قرار بگیرد؛ اتفاقی که در برخی کشور ها آن 
را نمی بینیم و شاهد تداوم افزایش تعداد مبتالیان 
آنها هســتیم.معاون رییس جمهوری تاکید کرد: 
تحقیقات علمی و پژوهشــی از ســوی شرکت ها 
و موسسات دانش بنیان جهت شــناخت بیشتر 
بیماری کووید ۱۹ با قدرت ادامه دارد و امیدواریم با 
یافته های جدید علمی، کنترل دقیق تر و موثرتری  
روی این بیماری و نحوه مواجهه با آن داشته باشیم.

ستاری در مورد استفاده از کیت های سرولوژی نیز 
گفت: اســتفاده از این نوع کیت در ایران نیازمند 
تاییدیه وزارت بهداشت اســت و با الحاق پروتکل 
وزارت بهداشت، امکان اســتفاده از آن در کشور 
وجود خواهد داشــت.وی دربــاره مباحث مطرح 
شده در نشســت امروز کارگروه ارزیابی رسانه ای 
مدیریت بیماری کرونا اظهار داشت: در این جلسه، 
اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت های دانش 
بنیان، پژوهشکده ها و دانشــگاه ها در حوزه های 
بیوتکنولوژی، مــواد هوش مصنوعــی و فناوری 
اطالعات ) ICT  ( در حوزه بیماری کرونا تشــریح 
شــد و راهکارهایی در زمینه بهره گیری بیشــتر 
از ظرفیت این مجموعه هــا در تولیدات علمی و 
پزشکی کشور ارایه دادیم.در حاشیه این نشست، 
نمایشــگاهی از برخی محصوالت شــرکت های 
دانش بنیان ایرانی در زمینه بیماری کرونا از جمله 
دستگاه تنفس مصنوعی  )ونتیالتور(، کیت های 
تشخیص کرونا، دستگاه پالس اکسیمتر )سنجش 
میزان اکسیژن خون و ضربان قلب(   و انواع ماسک 
های نانو نظیر ان ۹۵، ان ۹۹ و ان ۸۰ در معرض دید 
شرکت کنندگان قرار گرفت.کارگروه ارزیابی رسانه 
ای مدیریت بیماری کرونا با دســتور رییس ستاد 
اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور و با هدف 
تقویت ابعاد اطالع رسانی و پاسخگویی دستگاه ها 
در عرصه تقویت توان تولیدی و خودکفایی کشور 
در روند مبارزه با بیماری کرونا و ظرفیت ســازی 
مناسب رســانه ای در این زمینه با حضور مدیران 
و نمایندگان رســانه ها و دســتگاه های اجرایی  
مرتبط تشکیل شــده و تاکنون نشست هایی را با 
حضور معاونان وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی دیگر 

از بخش های کشور داشته است.

ســاترا در بیانیــه ای عنوان کــرد که اگــر فیلم های 
سینمایی در رسانه های صوت و تصویر داخلی به نحو 
»غیرانحصاری« اکران شــوند، می تواننــد از ظرفیت 
تبلیغات در رسانه ملی بهره مند شوند.سازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیــر در فضای مجازی طی 
بیانیه ای از اعطای تســهیالت به فیلم های سینمایی 
در حال اکران در رســانه های صوت و تصویر خبر داد.

در متن بیانیه ساترا آمده است: در روزهایی که کشور 
و جهان با معضل بیماری کرونا روبه رو اســت، صنعت 
ســینما نیز از این مسئله متأثر شــده است. ضرورت 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، منجر به اکران نشدن 
فیلم های ســینمایی در سالن های ســینما شده که 
می توانــد منجر به لطمــه جدی بــه تولیدکنندگان 

فیلم شود.در این شــرایط اهمیت رسانه های صوت و 
تصویر به عنوان بستری برای نمایش و اکران فیلم های 
سینمایی، بیش از پیش خود را نشان می دهد. خانواده 
رســانه های صوت و تصویر می توانند بــه بهترین نحو 
از این فرصت اســتفاده کنند و در راستای رسیدن به 
سهم حداکثری محتوای ایرانی گام بردارند. همچنین 
در صورت تجربه موفــق اکران فیلم های ســینمایی 
در ســامانه های برخط ممکن اســت اکران فیلم های 
سینمایی در آینده نزدیک دستخوش تغییر شود.ساترا 
به عنوان نهاد تنظیم گر این حوزه ضمن اســتقبال از 
اکران فیلم های سینمایی از طریق سامانه های صوت و 
تصویر کشور، همچنین با محترم شمردن قراردادهای 
دوطرفه میــان تهیه کنندگان و ســامانه های پخش 

محتوای صوتی و تصویری، اعالم می دارد در راســتای 
انجام وظایف ذاتی خود، ایجاد شرایط برابر برای همه 
ســرویس های دارای مجوز، جلوگیری از شکل گیری 
رفتارهــای ضدرقابتی و تبدیل محدودیــت اکران به 
فرصت توسعه متوازن کل صنعت رسانه های فراگیر را 
جزو سیاست ها و راهبردهای مدنظر خود قرار می دهد.

در این راستا، بر اساس توافق ساترا و اداره کل بازرگانی 
رســانه ملی، در صورتی که فیلم های سینمایی در ایام 
تعطیلی سینماها در رسانه های صوت و تصویر داخلی 
اکران شــوند و در زمان اکران به نحو »غیرانحصاری« 
و از طریق تعداد قابــل توجهی از رســانه های دارای 
مجوز قابل دسترس برای عموم باشــند، می توانند از 
امکانات تســهیل گرایانه تبلیغات فیلم های سینمایی 

در رسانه ملی بهره مند شوند.ســاترا همچنین تالش 
خود را برای حفظ مالکیت معنــوی فیلم ها به صورت 
مسئوالنه پیگیری می کند. لذا همانگونه که در روزهای 
گذشته از انتشار فیلم های اکران شــده در رسانه ها به 
صورت غیرمجــاز جلوگیری به عمل آمده اســت در 
روزهای آتی نیــز همین رویه با شــدت و دقت دنبال 
می شود تا زمینه معماری و شکل گیری اقتصاد اکران در 
سامانه های صوتی و تصویری به درستی صورت پذیرد.

امید اســت تجربه موفق اکران فیلم های سینمایی در 
سامانه های صوتی و تصویری، موجب رشد و توسعه هر 
چه بیشتر این صنعت شود و شاهد دسترسی کاربران 
 به محتواهای متنــوع ایرانی در ســامانه های صوتی

 و تصویری داخلی باشیم.

رئیس شورای شــهر تهران، به وزارت بهداشت 
درباره خطر رفع محدودیت ها هشدار داد و از این 
وزارتخانه درخواست کرد آمار قربانیان و مبتالیان 

کرونا در تهران به صورت مجزا ارائه شود.
محسن هاشمی، در جلسه روز یکشنبه شورای 
شــهر تهران با بیان اینکه با گذشــت دو ماه از 
اعــالم ورود پاندمی کرونا به کشــور، شــرایط 
اقتصادی همه بخش ها تحــت تأثیر قرار گرفته 
و مدیریت شــهری تهران نیز به شــدت دچار 
 بحــران کمبود نقدینگی شــده اســت، گفت: 
بر اساس بودجه ســال ۱۳۹۹، برای اداره شهر 
تهران ماهانه ۳ هزار میلیــارد تومان منابع الزم 
است و اگر بودجه های عمرانی و توسعه شهر نیز 
تخصیص پیدا نکند، تنهــا هزینه های جاری و 
ضروری شهر ماهانه بالغ دو هزار میلیارد تومان 
خواهد بود و این به معنای کســری بودجه ۵۰ 
درصدی نقد شهرداری برای نگهداشت ضروری 

شهر خواهد بود.
وی ادامه داد: این در حالی اســت که طی ســه 
ســال گذشــته هزینه های جاری نگهداشــت 
شــهر، افزایــش قابل توجهــی پیــدا نکرده و 
با وجود تــورم مجموع بیــش از ۱۰۰ درصدی 
کشور در این ســه ســال، حتی به میزان قابل 
توجهی کاهش نیز یافته اســت و امکان کاهش 
 جــدی هزینه های جاری نگهداشــت شــهر

 وجود ندارد.
هاشمی تاکید کرد: بســیاری از تصمیماتی که 
توسط ســتاد ملی کرونا اتخاذ شــده است، بار 
مالی برای مدیریت شــهری ایجاد کرده است، 
تداوم فعالیت سیســتم حمــل و نقل عمومی 
تهران و فعالیت ادارات و ســازمان های وابسته 
به شهرداری با دوسوم کارکنان و تمدید فرصت 
پرداخت عوارض و منابع توســط شهروندان از 
عوامل مؤثر بر عدم توازن منابــع و هزینه های 
مدیریت شهری محســوب می شوند.وی خاطر 
نشان کرد: در این شــرایط برخی از انتظارات به 
حق شــهروندان از مدیریت شهری نیز مستلزم 
انجام سرمایه گذاری های ضروری است از جمله 
این هزینه ها، کاهش ازدحام در سیســتم حمل 
و نقل عمومی از طریــق افزایش اعزام اتوبوس و 

مترو و کاهش سرفاصله خطوط مترو و اتوبوس 
که نیازمند تأمین اتوبــوس و واگن های متروی 
جدید است یا افزایش و بهبود کیفیت ضدعفونی 
کردن فضاهای شــهری توسط ســازمان آتش 
نشانی و حوزه خدمات شهری یا بهبود کیفیت 
جمع آوری و امحا پسماند عفونی شهر که نیازمند 
تأمین تجهیزات در این رابطه می باشد و منابع 
این نیازهای ضروری نیز به هزینه های نگهداشت 

شهر افزوده می شود.
هاشــمی ادامه داد: انتظار شــورای شهر تهران 
از دولت این اســت که در این شــرایط خاص، 
با تأمیــن مالــی تعهــدات پیشــین دولت و 
اختصاص ســهم مدیریت شــهری تهــران از 
منابع پیش بینی شــده برای مبــارزه با کرونا، 
کمک کنند تــا حداقل فعالیت هــای ضروری 
 نگهداشــت شــهر و ارائه خدمت به شهروندان

 حفظ گردد.
وی افزود: موضوع دیگر، نگرانی اعضای شورای 
شهر تهران، از تصور عادی شدن شرایط بر اساس 
آمار رسمی ارائه شــده از سوی وزارت بهداشت 
است که ممکن است بســتر اتخاذ تصمیماتی 
در مورد رفع محدودیت ها شــود. همانگونه که 
برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی، نظرات متخصصان و سایر بررسی ها 
نشــان می دهد، آمار ابتالء و قربانیان کرونا در 
کشور بسیار بیشــتر از عدد اعالم شده رسمی 
اســت که این تفاوت به دالیل گوناگونی نظیر 
تأخیــر در اعــالم ورود کرونا به کشــور و عدم 
محاســبه قربانیان قبل از آن، عدم وجود امکان 
تست کافی در کشــور و عنوان کردن نام سایر 
بیماری ها نظیر اختالل تنفســی و شــبه کرونا 
به عنوان کرونا بوده اســت که ایــن اختالف به 
صورت کلی مــورد تأیید وزارت بهداشــت نیز 
قرار دارد.رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: 
انتظار ما از مســئوالن مربوطه آن اســت که با 
عدم شــتابزدگی در رفع محدودیت های ایجاد 
شده، دســتاورد رعایت دو ماه گذشته مسائل 
ایمنی توســط شــهروندان را با خطــر مواجه 
 نکننــد و موجب ایجــاد موج جدیــد بیماری 

کرونا را فراهم نیاورند.

رئیس هیات عامل صندوق 
نوآوری و شکوفایی از آغاز 
حمایــت مالــی صندوق 
و  کســب  از  نــوآوری 
کارهای کوچک و متوسط 
اکوسیستم فناوری و نوآوری آسیب دیده بر اثر شیوع 

ویروس کرونا خبرداد.
به گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، علی وحدت 
در مورد جزئیات تســهیالت حمایتــی صندوق 
نوآوری از کســب و کارهای زیان  دیده بر اثر شیوع 
ویروس کوویــد-۱۹ گفت: با توجه به مشــکالتی 
که شــیوع ویروس کرونا در اکوسیستم فناوری و 
نوآوری کشور ایجاد کرده است، صندوق نوآوری و 
شکوفایی با هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی 
کشور مصوب کرد که از شرکت های دانش بنیان و 
همچنین شرکت های فناور، خالق، استارت آپ ها 
و شــتاب دهنده های فعال در اکوسیستم فناوری 
و نوآوری حمایت کند. بر این اســاس مقرر شــد 
تسهیالتی هم راستا با تسهیالتی که دولت جمهوری 

اسالمی ایران مصوب کرده در صندوق اجرا شود.
وحدت با اعالم اختصاص تسهیالت برای حمایت از 
شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان، فناور، 
خالق، استارت آپ ها و شتابدهنده هایی که کسب 
و کارشان به دلیل شیوع ویروس کرونا آسیب دیده 
است، گفت: این تســهیالت تا سقف ۵۰۰ میلیون 

تومان برای کســب و کارهای کوچک و متوسط با 
نرخ ۹ درصد در اختیار شــرکت ها قرار می گیرد. 
این تســهیالت با پایش وضعیت فعالیت و اشتغال 
شرکت ها طی ۶ ماه پرداخت خواهد شد. بعد از آن ۶ 
ماه جهت بازیابی توان شرکت ها تنفس داده می شود 
و تسهیالت طی یک ســال بعد به صورت اقساطی 
بازپرداخت خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: برای 
سایر شــرکت های فعال در اکوسیستم نوآوری نیز 

با توجه به بزرگی اکوسیســتم و محدودیت منابع 
مالی صندوق در گام اول شتاب دهنده ها و فضاهای 
کار اشــتراکی که در اثر شــیوع کرونا آسیب های 
شــدیدی دیده اند در اولویت قــرار گرفته اند که با 
همکاری صندوق های پژوهش و فناوری تا ســقف 
محدودی توســط صندوق نوآوری مشــابه سایر 
شرکت ها حمایت می شوند.وی در ادامه تاکید کرد: 
امیدواریم با جذب منابع مالــی و در ادامه اجرای 

طرح، برنامه هایی نیز برای ســایر فعاالن از جمله 
شرکت های فناور، خالق و استارت آپ ها ارائه خواهد 
شــد.رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: 
شرکت های دانش بنیان و شتابدهنده ها می توانند 
به صورت مستقیم به سامانه غزال مراجعه کرده و با 
شرح مستنداتی که نشان دهنده آسیب دیدگی آنها 
بعد از شیوع بیماری کووید- ۱۹ است درخواست 
خود را اعالم کنند. تقاضاها توســط کارشناســان 
بررسی و پاسخ داده می شود. رئیس صندوق نوآوری 
و شکوفایی با تاکید بر اینکه شــرکت های دانش 
بنیان وفناور کشــور دوشــادوش کادر درمان در 
جبهه مقابله با کرونا آماده ارائــه خدمات به مردم 
است، خاطرنشان کرد:ما با تکیه بر توان محققان و 
فناوران جوان کشور می توانیم در مرزهای دانش و 
فناوری، محصوالت پیشرفته و دارای استانداردهای 
روز دنیا تولید کنیــم که فراتــر از بازارهای ملی، 
 در بازارهــای صادراتــی و بین المللــی نیز امکان

 رقابت داشته باشند.
پیش از این صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست 
جمهوری همزمان با آغاز شــیوع ویروس کرونا در 
روزهای پایانی سال گذشــته با اختصاص ۵۰۰۰ 
میلیارد ریال برنامه حمایت مالی سریع از محصوالت 
فناورانه در عرصه مقابله با شیوع این بیماری آغاز 
و ظرف دو هفته توانســت ضمن اعالم فراخوان و 
دریافت طرح ها، نسبت به تامین مالی نزدیک به ۷۰ 
شرکت دانش بنیان و فناور سازنده تجهیزات و اقالم 

مرتبط برای مقابله با کرونا اقدام کند.

رئیس صندوق نوآوری خبر داد:

ارائه تسهیالت ۵۰۰میلیونی برای حمایت از کسب و کارها
News kasbokar@gmail.com

ستاری: 

بهتوانصادراتتجهیزاتپزشکیدرمانکرونادستیافتهایم

»ساترا« اعالم کرد ؛

پخشغیرانحصاری؛شرطتلویزیونبرایتبلیغاکراناینترنتیفیلمها

محسن هاشمی: 

آمارابتالوقربانیانکرونابسیاربیشترازعدداعالمشدهرسمیاست

اشتغال
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كاالهای فناوری را از ماليات معاف كنيد
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت که فعاالن حوزه آی تی سال هاست این 
درخواست را مطرح کرده اند که کاالی فناوری از مالیات معاف شود. محمدرضا 
فرجی تهرانی اظهار کرد: کاالی آی تی در خیلی از کشورهای در حال توسعه از 
مالیات و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، چراکه این محصوالت مربوط به 
توسعه و آموزش هستند. وی افزود: در بین کشورهای توسعه یافته اروپایی نیز حتی 
هلند که باالترین مالیات را دارد، اما کاالی آی تی در این کشور هم از مالیات بر 
ازش افزوده معاف هستند. فرجی با بیان اینکه کاالهای آی تی به پیشرفت جامعه، 
زیرساخت سازمان ها و توسعه علم کمک می کند، اظهار کرد: در ایران که ماخذ 
واردات آن پنج درصد است، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده رقم هنگفتی است. 
اگر دولت این کاال را به عنوان سوبسید از مالیات معاف کند، به این صنف کمک 
خواهد کرد. وی با بیان اینکه فقط در تهران بیش از ۳۰۰۰ عضو جوازدار دارد و 
عده ای هم بدون جواز کار می کنند، تصریح کرد: نرخ سود واحدهای صنفی بین 
یک تا دو درصد است. شاید در عمده فروشی ها تا چهار درصد هم باشد. این در 
حالی است که این صنف حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به دولت مالیات پرداخت می کند.

استقبال مشروط وزير ارتباطات از فعاليت استارلينك 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: هر اپراتــور اینترنت ماهواره ای که 
بخواهد در قلمروی یک کشور سرویس ارائه کند باید قواعد سرزمینی آن کشور 
را رعایت کند. عیسی زارع پور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت درباره امکان 
فعالیت اپراتور استارلینک در ایران اظهار کرد: ما از فعال شدن اپراتورهایی که  
اینترنت  ماهواره ای ارائه می دهند استقبال می کنیم. همین االن هم دو سه 
اپراتور هستند که اینترنت ماهواره ای در نقاط دورافتاده روستایی ارائه می کنند، 
اما طبق قواعد بین المللی هر اپراتور اینترنت ماهواره ای که بخواهد در قلمروی 

یک کشور سرویس  ارائه کند باید قواعد سرزمینی آن کشور را رعایت کند.
وی ادامه داد: ما این قواعد را به همه این اپراتورها از جمله اســتارلینک ابالغ 
کرده ایم و اگر این قواعد را بپذیرند، ما از فعالیت آنها استقبال می کنیم . ما ۳ 
هزار روستا داریم که هنوز به اینترنت متصل نیستند که با این اقدام می توان 

آن ها را به اینترنت متصل کرد.

افزايش ۸0 درصدی حمالت سايبری عليه روسيه 
معاون وزیر خارجه روسیه اعالم کرد که در سال میالدی جاری و با آغاز حمله 
روسیه به اوکراین، حمالت سایبری علیه روسیه ۸۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، اولگ ســیرومولوتوف، معاون وزیر خارجه 
روسیه گفت: با آغاز »عملیات نظامی ویژه« روسیه در اوکراین، کشور ما با تهاجم 
خارجی بی سابقه ای در حوزه اطالعات مواجه شده است. تعداد حمالت سایبری 
علیه روسیه در ۲۰۲۲ حدود ۸۰ درصد افزایش داشته است. این دیپلمات افزود، 
در سال ۲۰۲۱ هدف اصلی این حمالت موسسات مالی بودند، اما در سال جاری 
بخش های عمومی - از جمله زیرساخت های اطالعاتی حیاتی و موسساتی که از 

نظر اجتماعی مهم هستند - بیشترین حمالت را متحمل شده اند.

بومی سازی تسمه های صنعتی توسط يك شركت دانش بنيان
تسمه های صنعتی، قدرت را از یک قسمت دستگاه به قسمت دیگر منتقل 
می کنند. این تجهیزات توسط یک شرکت دانش بنیان، بومی سازی شده اند. 
به گزارش معاونت علمی،  فناوری و دانش بنیان ریاست جمهوری،   تسمه های 
صنعتی توسط یک شرکت دانش بنیان، بومی سازی شده اند. داود رضاوند، عضو 
هیات مدیره شرکت شهاب تسمه آسیا با اشاره به این که یکی از مهم ترین تسمه 
های مورد استفاده در صنعت تسمه پروانه است، گفت: تسمه های وی شکل 
جز تسمه های انتقال نیرو یا انتقال قدرت هستند. تالش کردیم با بومی سازی 
این تجهیزات، نیاز کشور به این محصول را تامین کنیم. در واقع وظیفه تسمه 
های صنعتی انتقال قدرت موتور توسط یک پولی به قسمت دیگر است. تسمه 
های وی شکل در اکثر صنایع سبک و سنگین کاربرد داشته و جنس تسمه 
های وی شکل، از الستیک و نخ بوده و سطح مقطع آن به شکل ذوزنقه است. 
تسمه های وی شکل روکش دار ساده در ماشین آالت کشاورزی به علت ارزان 
و در دسترس بودن مورد استفاده قرار می گیرد. معموال تسمه های وی شکل 
در برابر حرارت و روغن و الکتریسیته ساکن مقاوم بوده و قابلیت قرار گیری دور 
پولی های کوچک را دارد و باعث می شود تسمه به خوبی به فولی چنگ بزند و 
چسبندگی بیش تری دارد. تسمه های وی شکل دنده دار منعطف بوده و دارای 
عمربیشتر و حرکت کمتر است. به علت افزایش قدرت تسمه و افزایش کشش 

یکنواختی در سراسر تسمه آن ها به یکدیگر وصل می شوند.
این مدیر حوزه دانش بنیان توضیح داد: تولید تسمه در داخل کشور سبب شده 
تا نیاز کشور با هزینه کم تر برطرف شود و از سوی دیگر صرفه جویی ارزی قابل 
توجهی رخ دهد. تولید تسمه های صنعتی در داخل کشور منجر به ایجاد ده ها 

فرصت شغلی نیز شده است.

اخبار

رئیــس مرکز موسســات و 
شــرکتهای دانــش بنیان 
معاونــت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری گفت: بالغ 
بر ۲ هزار شرکت دانش بنیان 
در بررسی های تمدیدی این مرکز رد شدند. به گزارش 
خبرگار مهر، دکتر رضا اسدی فرد رئیس مرکز مؤسسات 
و شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری امروز در وبیناری با موضوع فرصتها و چالشهای 
شرکتهای دانش بنیان، عنوان کرد: این مرکز همواره به 
ارزیابی شرکت های متقاضی، رسیدگی به اعتراضات، 
ارزیابی تمدیــد و محصوالت جدید، توزیــع کار بین 
شبکه کارگزاران ارزیابی می پردازد. وی با اشاره به تعداد 
پرونده های ارزیابی شده در مرکز مؤسسات و شرکت های 
دانش بنیان معاونت علمی گفت: در سال ۱۳۹۷ تعداد 
۵۲۷۵ پرونده، در سال ۹۸ تعداد ۵۰۶۵ پرونده، در سال 
۱۳۹۹ تعداد ۵۸۵۵ پرونده، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۹۳۰ 

پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته است.
رئیس مرکز مؤسســات و شــرکت های دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تعداد 
کل پرونده های ارزیابی شده از ابتدای اجرای قانون برابر 
با ۳۶ هزار پرونده بوده و در حال حاضر ۹۰۰ پرونده در 
جریان ارزیابی است. وی ادامه داد: همچنین تا پایان مهر 
ماه ۱۴۰۱ تعداد ۴۸۲۲ پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته تا 

بتوانند مجوز دانش بنیانی اخذ کنند.
اسدی فرد گفت: می توان چنین بررسی کرد که میانگین 
تعداد پرونده های ارزیابی شــده در ماه )سال ۱۴۰۱( 
۶۹۱ پرونده بوده است. وی با بیان اینکه آخرین تعداد 
شرکت های دانش بنیان تا یکم شهریور ماه امسال برابر 
با ۷۸۸۰ شرکت بوده اســت، گفت: میانگین اعتراض 
شرکت ها به دلیل عدم تأیید ۱۲ درصد برآورد شده است. 
به گفته اسدی فرد، تعداد دو هزار شرکت دانش بنیان در 
ارزیابی های مجدد از روند دانش بنیانی خارج شده اند و 

مجدد نتوانسته اند تاییدیه دانش بنیانی را اخذ کنند.
رئیس مرکز مؤسسات و شرکت های دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری با بیان اینکه تعداد 
شرکت های تأسیس شده بعد از سال ۹۲ برابر با ۳ هزار 
و ۳۸۴ شرکت بوده است، گفت: بررسی مقایسه ای بازه 
تعداد کارکنان شرکت های دانش بنیان نشان می دهد 
۷۰ درصد آنها در ۶ درصد شرکت ها شاغل هستند. از 
طرفی تعداد شرکت های دانش بنیانی که در دسته بندی 
تعداد کارکنان جزو شرکت های کوچک و متوسط قلمداد 

می شود بیش از ۸۰ درصد از تعداد شرکت هاست.
وی اضافه کرد: به نظر می رســد توسعه اشتغالزایی در 
شرکت های دانش بنیان مستلزم برنامه ریزی مجزا برای 
حمایت از سیاست های جذب، نگهداشت و توانمندسازی 

کارکنان این شرکت ها است.

اسدی فرد با اشاره به مدیریت شرکت های دانش بنیان 
به تفکیک زنان و مردان گفت: استان تهران با ۳۲۱ نفر 
بیشترین مدیرعامل زن را در شرکت های دانش بنیان 
دارد که ۷۶ نفر نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است و 
کهگیلویه و بویراحمد با یک نفر کمترین مدیرعامل زن 
را دارد. وی گفت: علت تفاوت قابل توجه تعداد اعضای 
هیأت مدیره و مدیرعامل زن در اســتان تهران با سایر 
استان ها به دلیل استقرار تعداد بیشتری از شرکت های 

دانش بنیان در استان تهران است.
اســدی فرد اضافه کرد: تعــداد ۴ هــزار و ۱۰۶ نفر از 
سهامداران حقیقی شــرکت های دانش بنیان را زنان 
تشــکیل می دهند. همچنین زنان حدود ۱۷ درصد از 
سهام شرکت ها را در اختیار دارند. به گفته وی بیشترین 
سهم زنان در مدیریت شرکت های دانش بنیان مربوط به 

حوزه دارو و فرآورده های حوزه تشخیص و درمان است.

سهم شــرکت های دانش بنیان از تولید 
ناخالص ملی

وی با بیان اینکه بر اســاس آمار به دست آمده در مرکز 
مؤسسات و شــرکت های دانش بنیان معاونت علمی 
سهم شرکت های دانش بنیان از تولید ناخالص ملی در 
سال ۹۹ برابر با ۱.۶۵ درصد بوده است، گفت: همچنین 
در این سال درآمد شرکت های دانش بنیان ۱۹۸ هزار 
میلیارد تومان بوده که از این میــزان ۸۰ هزار میلیارد 
تومان مربوط به شرکت های دانش بنیان نوع یک و دو و 
۱۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت های دانش 

بنیان نوع یک بوده است.

نقش شرکت های دانش بنیان در بورس
وی افزود: حدود ۸ درصد از شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار را شرکت های دانش بنیان تشکیل 
می دهند که ارزش بازار این شرکت ها تنها حدود ۳ درصد 
ارزش کل این بازار اســت. به گفته وی مجموع درآمد 
عملیاتی شرکت های دانش بنیان فعال در بورس اوراق 
بهادار ۷۸ همت بوده که عمده آن مربوط به شرکت های 
فعال در دسته فناوری نرم افزار و فناوری اطالعات، مواد 

شیمیایی و پلیمری بوده است.
وی افزود: بررســی وضعیت فروش شرکت های دانش 
بنیان فعال در بورس نشان می دهد که درآمد عموم این 
شرکت ها ناشی از محصوالت غیردانش بنیان آنها بوده و 
فروش قابل توجهی از محصوالت دانش بنیان نداشته اند.
اسدی فرد با اشاره به ســرفصل های اصلی حمایت از 
شرکت های دانش بنیان گفت: نظام وظیفه تخصصی، 
معافیت مالیاتی، معافیت و تسهیل تشریفات گمرکی، 
معافیت حق بیمه قرارداد، استقرار در کاربری مسکونی، 
پروانه بهره برداری و جواز تأسیس، توانمندسازی، تجاری 
سازی و مشاوره از موضوعاتی هستند که معاونت علمی از 

شرکت های دانش بنیان حمایت می کند.
وی با بیان اینکــه تاکنون ۴۳ هــزار و ۷۰۰ حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان به نتیجه رســیده گفت: در 

بخش نظام وظیفه تخصصی دو هزار و ۵۰۰ نفر، در بخش 
معافیت مالیاتی ۱۳ هزار و ۵۹۹ مورد، در بخش معافیت 
گمرکی ۳ هزار و ۱۵۰ مورد، در بخش معافیت حق بیمه 
قرارداد ۳ هزار و شش قرارداد، در بخش کاربری مسکونی 
۳۷۵ شرکت، در بخش پروانه بهره برداری و جواز تأسیس 
هزار و ۴۸ شــرکت و در بخش توانمندسازی و تجاری 
سازی ۲۰ هزار خدمت به دانش بنیان ها ارائه شده است. 
اسدی فرد خاطر نشان کرد: هیچ حرکت بزرگی نمی توان 

در کشور اجرایی کرد که ضعفی نداشته باشد.
در همین رابطه مدیرعامل صندوق ضمانت ســرمایه 
گذاری صنایع کوچک نیز گفت: اعطای تســهیالت تا 
سقف ۵ میلیارد تومان با نرخ ترجیحی ۱۴ درصد برای 
واحدهای تولیدی خرد و کوچک دانش بنیان یا صادراتی 
در دستور کار قرار گرفته است. محمدحسین مقیسه در 
مورد تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط اظهار کرد: بنا 
به گزارش بانک جهانی، ۶۸ درصد بنگاه های کوچک و 
متوســط )حدود ۱۳۱ میلیون بنگاه( در کشورهای در 
حال توسعه نیاز مالی برآورده نشــده ای حدود ۵ هزار 
میلیارد دالر دارند. در کشــورهای مختلف، بانک ها از 
مهمترین ارکان تأمین مالی در قالب بدهی هستند. با 
توجه به آنکه بخشی از بنگاه های کوچک و متوسط به 
واسطه مسائل و مشکالت مختلف امکان بهره مندی از 
این ســاختار را ندارند، ابزارهای مختلفی به مرور زمان 
تکامل یافته اند که یکی از این ابزارها ضمانت نامه های 
اعتباری است. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک گفت: به منظور کاهش شکاف تأمین مالی 
صنایع کوچک در ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک با هدف »فراهم آوردن موجبات توسعه 
سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه 
کردن مدت زمان اجرای طرح های اشتغالزا و دارای توجیه 
اقتصادی، با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین 
و تسهیل در توثیق تسهیالت اعطایی به این گونه طرح ها 
تاکنون موفق شده است ۲ هزار و ۲۶۱ فقره ضمانت نامه 
برای یک هــزار و ۹۵ واحد صنعتــی کوچک به ارزش 

۱۴,۷۷۳ میلیارد ریال صادر کند.
وی یادآور شد: ضمانت نامه های اعتباری بخش عمده 
خدمات صندوق را به خود اختصاص داده اســت. این 

ضمانت نامه ها عموماً به نفع بانک ها و مؤسسات مالی و 
اعتباری جهت کمک به کسری وثایق صنایع کوچک که 
قصد دریافت تسهیالت اعم از سرمایه در گردش، توسعه 

و ایجاد واحد صنعتی دارند، صادر شده اند.
مقیسه افزود: گروه دوم ضمانت نامه های صادره صندوق 
مربوط به انواع ضمانت نامه های پیمانکاری از قبیل شرکت 
در مناقصه و یا مزایده، پیش پرداخت و حسن انجام بوده 
است تا به وسیله آن اجرای قراردادها توسط بنگاههای 

صنعتی کوچک تسهیل شود.

وضعیت حمایت از دانش بنیان ها
مدیرعامل صندوق ضمانت ســرمایه گــذاری صنایع 
کوچک ادامه داد: عالوه بر این از ابتدای ســال جاری، 
اعطای تســهیالت با نرخ ترجیحــی ۱۴ درصد برای 
واحدهای تولیدی خرد و کوچک دانش بنیان یا صادراتی 
از طریق تلفیق منابع صندوق با برخی از بانک های همکار 

در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی این منابع طرح های دانش 
بنیان است، گفت: سقف منابع قابل استفاده برای هر واحد 
معادل پنج میلیارد تومان است. مقیسه افزود: همچنین 
بر اساس ضوابط صندوق، ضمانت تا سقف پنج میلیارد 
تومان برای ضمانت نامه های تعهد پرداخت یا اعتباری و 
تا هفت میلیارد تومان برای پیمانکاری صادر می شود. وی 
تصریح کرد: نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه ها برای سال 
اول ۱.۵ درصد و ۰.۲۵ درصد برای سال های بعد است که 

تا ۵۰ درصد امکان تخفیف دارد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
گفت: عالوه بر این موضوع در صندوق مصوب شده که 
طرح های دانش بنیان مجزا از فرآیند عادی بررســی و 
اعتبارسنجی شوند. بنابراین مقرر شده صف جداگانه ای 
برای متقاضیان دانش بنیان در نظر گرفته شود. وی با بیان 
اینکه در بخش اعتبارسنجی، میزان وثایق وابسته به رتبه 
اعتباری متقاضی است، گفت: برای طرح های دانش بنیان 
یک رتبه باالتر از رتبه اعتباری آنها در نظر گرفته شده و 
برای مثال اگر پس از اعتبار سنجی متقاضی، رتبه واحد 
B و آن واحد دانش بنیان باشد، رتبه آن A در نظر گرفته 

می شود تا وثایق کمتری از آن ها دریافت شود.
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تسهیالت با نرخ  ۱۴ درصد برای دانش بنیان ها
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ارزش ســهام اپــل در بحبوحــه ریزش ســهام 
غول های فنــاوری که بــا نگرانی ها نســبت به 
تامین آیفون در ایام تعطیالت تشــدید شــد، در 
 پایین ترین حد خود از ژوئن ســال ۲۰۲۱ بسته 

شد.
ارزش سهام اپل برای سومین روز متوالی کاهش 
یافت و ۱.۴ درصد نزول کرد. اگرچه اپل در ســال 
۲۰۲۲ با ۲۷ درصد کاهش که کمتر از کاهش ۳۴ 
درصدی شاخص نزدک ۱۰۰ است، یکی از بهترین 

عملکردها را داشت، اما طی ماه گذشته عملکردش 
از این شاخص، ضعیف تر شد.

ضعف اخیر ســهام اپــل در پی توقــف تولید در 
کارخانه بــزرگ تولید آیفون در چیــن و کمبود 
عرضه این محصول پرچمدار در بــازار روی داده 
اســت. تحلیلگران جی پی مورگان اعالم کردند 
عرضه آیفون بهبود پیدا کرده و به آهستگی در حال 

متوازن شدن با تقاضاست. با این حال، اپل معموال 
در این وقت ســال، تا حد زیادی بــه توازن میان 
تقاضا و عرضه آیفون می رسد. به دلیل اختالالت 
عرضه، انتظار می رود نتایج مالی اپل برای سه ماهه 
دسامبر، انتظارات را آن طور که باید، برآورده نکند.

ســامیک چاترجی، تحلیلگر جی پی مورگان در 
مطلب جداگانه دیگری نوشــت: جدیدترین آمار 

فروش تلفن هوشــمند در چیــن، موانع صنعتی 
را تائید می کند. بر اســاس گــزارش بلومبرگ، 
افت ســهام اپل همســو با کاهش ۱.۵ درصدی 
شــاخص نزدک ۱۰۰ بــود. شــرکتهای فناوری 
زیرمجموعــه این شــاخص، بدتریــن عملکرد 
دسامبر را از دوران دات کام داشتند زیرا سرمایه 
گــذاران انتظــار دارند بانــک مرکــزی آمریکا 
 برای مبــارزه با تــورم، سیاســت انقباضی خود 

را ادامه دهد.

سقوط سهام اپل رکورد زد

خوزه رافائل سیلوا آپونته ســفیر جدید جمهوری 
بولیواری ونزوئــال در جمهوری اســالمی ایران با 
علی اســدی رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه 
تهران دیدار کرد. علی اســدی رئیــس پارک علم 
و فناوری دانشــگاه تهــران عصر دیروز با ســفیر 
 ونزوئــال در محل پــارک علم و فناوری دانشــگاه 

دیدار کرد.
وی با برشــمردن اشــتراکات دو کشــور ایران و 
ونزوئال در زمینه استکبارســتیزی، گفت: ویژگی 
استکبارستیزی دو کشور و همچنین تحریم های 
ظالمانه ای که دو کشــور ایــران و ونزوئال متحمل 
می شــوند، ایجاب می کند تــا همکاری های خود 
را در همه زمینه ها بویژه در حــوزه همکاری های 

تکنولوژیکی توسعه دهیم.
استاد دانشــگاه تهران با یادآوری اینکه پارک علم 
و فناوری دانشگاه تهران با ۲۰ سال سابقه فعالیت، 
قدیمی ترین پارک علم و فناوری و مرجع پارک های 
ایران اســت، افزود: در حال حاضر ۳۰۰ شــرکت 
دانش بنیان در اکثر حوزه ها و رشته های تخصصی 
در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران مســتقر 
هستند و بیش از ۱۰۰ شــرکت جدید نیز در نوبت 

استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه قرار دارند.
وی مهمترین برنامه پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران را توســعه زیســت بوم فنــاوری و نوآوری 
دانســت و گفت: در پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران حمایت های متنوعی اعم از تخصیص فضای 
فیزیکی، ارائه تســهیالت کم بهره و همچنین ارائه 
مشــاوره های حقوقی، مالی، مالیاتی و بیمه ای به 

شــرکت های دانش بنیان مســتقر در پارک تعلق 
می گیرد.

اسدی خاطرنشــان کرد: خوشبختانه شرکت های 
دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهــران و همچنین پارک های سراســر کشــور 
با ظرفیت هایی کــه از خود نشــان داده اند، اثرات 

تحریم ها را کمرنگ کرده اند.
وی با اعالم آمادگی جهت به اشــتراک گذاشــتن 
ظرفیت های دانشــگاه تهران در حــوزه فناوری و 
نوآوری با دانشگاه های و مراکز فناورانه کاراکاس، 
از دستور رئیس دانشگاه تهران برای امکان سنجی 
و ارائه سازوکارهای الزم درباره توسعه زمینه های 
همــکاری بین پــارک علــم و فناوری دانشــگاه 
تهران و مراکــز علمی و فنــاوری ونزوئال خبر داد 
و گفت: بررسی های اولیه نشــان می دهد که آغاز 
این همــکاری می تواند با راه اندازی شــرکت های 
دانش بنیان مشــترک در حوزه های پتروشیمی، 
 نفــت و گاز و کشــاورزی و منابــع طبیعــی 

همراه شود.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از ایجاد 
شــعبه این پارک علم و فناوری در ونزوئال یا شعبه 
مشترک بین پارک دانشگاه تهران و پارک ونزوئال، 
حضور شرکت های دانش بنیان ایرانی در ونزوئال و 
بالعکس، همکاری در زمینه برگزاری رویدادهای 
مشترک مانند نمایشــگاه ها و همچنین اختصاص 
فضا به واحدهای فنــاور ونزوئالیی در پارک علم و 
فناوری دانشگاه تهران به عنوان زمینه های همکاری 

مشترک نام برد.

ایجاد پارک مشترک ایران و ونزوئال 


