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سرمقاله

بسیج قوا برای 
جهش تولید دانش بنیان

حمایــت هــای دولتها از 
شرکتهای دانش بنیان دو 
راهبرد نظــری دارد. یک 
رویکرد، دولت حمایت گر 
است و رویکرد دیگر، دولت بسترساز ویا تسهیل 
گر است. علی رغم ظاهرش نفع پایدار شرکتهای 
دانش بنیان اســتفاده از رویکرد دوم است. حتی 
دولت هم برای اینکه بتواند کارکرد موثری در توسعه 
شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد کشور داشته باشد 
باید بر استراتژی دوم متمرکز شود. در دهه ۸۰ تا 
۹۰ در هیچ کجای دنیا دالرهای حمایتگر نفتی 
نتوانستند عملکرد قابل قبولی در توسعه شرکتهای 

دانش بنیان و...

  هاتف خرمشاهی، کارشناس 
اقتصاد دیجیتال 

متن کامل  د ر صفحه 4

شکل گیری ارتباط 
آگاهانه بین عرضه و تقاضا 

در حوزه دانش بنیان ها

دولت از صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان حمایت کند

دانش بنیان ها میانبر عبور از اقتصاد نفتی
صفحه4

صفحه3

اعتبار 2 هزار  میلیارد  تومانی  برای  تعاونی ها
احیای هزار تعاونی تولیدی راکد کلید خورد

مدیران و کارگزاران فن بازارهای کشور به عنوان یکی 
از حلقه های اتصال بازیگران عرضه و تقاضا در بازار 
فناوری با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
رییس جمهوری دیدار و گفت وگو کردند. فن بازار 
محلی برای مبادالت فناورانه است. در واقع فن بازار 
یک پلت فرم برای توسعه فناوری است که با ایفای 
نقش واســطه اطالعاتی و حقوقی، وظیفه نزدیک 
کردن طرف هــای »عرضه« و »تقاضــا« در حوزه 
فناوری و محصوالت پیشرفته را بر عهده دارد. روح اهلل 
دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
در نشســتی مشــترک با مدیران و کارگزاران فن 
بازارهای کشور پس از دریافت گزارشی از فعالیت 
و دستاوردهای این شبکه، گفت: کارگزاران علم و 
فناوری در ســطح باالتری از نظر مهارت نسبت به 
شرکت های دانش بنیان قرار دارند. وی با تأکید بر 
اینکه کارگزاران باید چندین مهارت را داشته باشند، 
گفت: در اصل آنها باید عالوه بر زبان فناوری، زبان 
صنعتگر و تجارت را بدانند تــا بتوانند معامله ای را 

بین دانش بنیان ها و بازار ایجاد کنند. 
دهقانی با تاکید بر اینکه کارگزاران 
باید با دانش بنیان ها زیست کرده 

باشــند، ادامه داد: کارگزاری علم و 
فناوری یــک کار دانــش بنیان 

اســت و نیاز به مهارت باالیی 
دارد و به این راحتی قابل انجام 
نخواهد بود. در غیر این صورت 
نمی توانست به حوزه علم و 
فناوری ورود پیــدا کند. وی 

خاطرنشــان کرد: کارگزاران 
دانش و فناوری بیشتر شبیه یک 
شــبکه انتقال قدرت بین تمام 

بازیگران هستند تا...

اجتماعی

رئیس سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
کشور درباره آخرین وضعیت مدرسه سازی در کشور 
توضیحاتی ارائــه و اظهار کــرد: ۱۳ درصد مدارس 
ما نیازمند مقاوم ســازی و شــش درصد ) ۳۳ هزار 
کالس درس( نیز نیازمند تخریب و بازسازی هستند. 
خان محمدی افزود: ۳۱ شهرســتان با سرانه فضای 
آموزشــی  کمتر از ۳ متر مربع داریم و اســتفاده از 
سازه های صنعتی طبق نقشه ها و استانداردهای مد 
نظر مدرسه سازی می توان به سرعت این خالءهای 

آموزشی را برطرف کند.
وی آمار مدارس فرســوده نیازمند مقاوم ســازی و 
بازسازی در کشــور را نیز اعالم کرد و گفت:  حدود 
۱۳ درصد مدارس ما نیازمند مقاوم ســازی و شش 
درصد مدارس معــادل ۳۳ هــزار کالس درس نیز 
نیازمند تخریب و بازسازی هستند. اعتبار مورد نیاز 
برای بازسازی این کالس ها حدود ۳۰ هزار میلیارد 
تومان است. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور  ادامه داد: مقاوم سازی برای ما به ویژه 
در کالن شهرها یک اولویت جدی است؛ زیرا هم زمان 

برای ایجاد یک کالس مناســب مدیریت می شود و 
هم این که بافت موجــود در منطقه از بین نمی رود 
و مدارس پس از بهسازی و تجهیز با همان سیمای 
قبلی در محیط پابرجا می ماننــد. خان محمدی بر 
لزوم به روز شدن شیوه های مقاوم سازی مدارس در 
کشور تاکید کرد و گفت: نسخه هایی که مهندسان 
ایرانی برای مقاوم سازی تعریف کردند و به کار گرفتند 
منحصربه فرد اســت. اما مدتی اســت که فناوری 
مقاوم سازی ما به روزرســانی نشد. اگر فناوری های 
نوین را وارد مقاوم سازی کنیم سرعت و کیفیت کار 

بیشتر می شود.
رئیس سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
کشور  درباره مشارکت خیرین در امر مدرسه سازی 
گفت: خیریــن یاران اصلی و شــریک ۵۰ درصدی 
ما در مدرسه ســازی هســتند که معموالً پیش تر و 
بیشــتر از بخش دولتی در این زمینه فعالیت دارند. 
پارسال خیرین ۳۴۰۰ میلیارد تومان تعهد دادند و 
دولت هم در کنار این همراهی ۳۱۰۰ میلیارد تومان 

اختصاص داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی می گوید: کار هیات 
انتخاب جشــنواره فیلم فجر، ظرف یکی دو روز 
آینده تمام می شود و پس از جمع بندی هئیت 
انتخاب، ۲۲ فیلم  به روال ســال های گذشته، 

اعالم خواهند شد.
محمد مهدی اسماعیلی در حاشیه مراسم پایانی 
جایزه جــالل آل احمد، درباره زمــان معرفی 
فیلم هایی که امســال در جشنواره فیلم فجر به 
نمایش درخواهتد آمد، گفــت: کارهای هیات 
انتخاب ظرف یکی دو روز آینده، تمام می شود، 
این هیات در حال جمع بندی هستند. الحمدهلل 
اکثر قریب به اتفاق کســانی که فیلم هایشــان 
را ثبت کرده بودند، کارهایشــان آمده و هیات 

انتخاب نیز این فیلم ها را بررسی کرده است. او 
افزود: تالش می کنیم مانند ســال های گذشته 
۲۲ اثر را در جشــنواره بگذاریم؛ البته دوستان 
پیشــنهاداتی دارند که بخش هایی به جشنواره 
اضافه شود، چون تعداد آثار، بسیار خوب است و 
با توجه به اینکه کیفیت آثار خوب است، دوستان 
دارند بر روی این موضوع فکر می کنند. اما فکر 
می کنم تعداد فیلم ها همانند سال های گذشته 
باشد. اسماعیلی درباره وضعیت سریال نمایش 
خانگی »ســقوط« با بازی حمید فــرخ نژاد که 
این روزهــا در فیلیمو پخش می شــود، گفت: 
این موضوع را از ســاترا بپرسید و خودشان باید 

پاسخ بدهند.

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلــس از ورود 
جنگنده های سوخو۳۵ به کشور در اوایل سال 
آینده خبر داد. شهریار حیدری عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس اظهار 
داشــت: جنگنده های ســوخو۳۵ که ایران به 
روسیه سفارش داده، اوایل سال آینده وارد کشور 
می شــود. حیدری همچنین گفته است ما به 
کشور روسیه ســفارش هایی نظیر سیستم های 
پدافندی، موشــکی و همچنین بالگــرد را نیز 
 داده ایــم و اکثر این ســالح ها بــه زودی وارد 

کشور می شوند.
به گزارش تسنیم، طی سال های گذشته، گمانه 
زنی هایی درباره خرید جنگنده های سوخو ۳۰ از 
روسیه مطرح شد و در برخی مقاطع زمانی این 
گمانه زنی ها قوت هم مــی گرفت. این موضوع 
ادامه داشــت تا اینکه شــهریور ماه امسال امیر 
واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش در گفتگویی 
با تایید خبر خرید جنگنده از روسیه برای نیروی 
هوایی ارتش تاکید کرد که خرید جنگنده های 
سوخو ۳۵ در دستور کار نهاجا قرار دارد و خرید 

جنگنده ســوخو ۳۰ در برنامه نهاجا قرار ندارد. 
تاکنون اخبار غیررسمی متعددی درباره خرید 
جنگنده از روسیه، نوع، تعداد و زمان تحویل آنها 
به ایران منتشر شده و در جدیدترین اظهار نظر، 
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس می گوید 
این جنگنده ها اوایل سال آینده به ایران می آید.

سوخو ۳۵ یکی از قدرتمندترین جنگنده های 
نسل ۴++ دنیاســت که به رادار پیشرفته آرایه 
فازی N-۰۳۵ مجهز اســت و امکان کشف ۳۰ 
هدف و درگیری بــا ۸ هدف را بصورت هم زمان 
دارد. حداکثر ســرعت این جنگنــده در ارتفاع 
پســت  ۱۵۰۰ کیلومتر و در ارتفاع باال ۲۵۰۰ 
کیلومتر بر ساعت اســت و عمر عملیاتی موتور 
های قدرتمنــد آن در هــر دوره خدمت قبل از 
نیاز به کنترل و اورهال ۴۰۰۰ ساعت است. این 
جنگنده بصورت همزمان به انواع موشــک های 
هوا به هوا و هوا به زمین و ضد کشتی و ضد رادار 
نیز مسلح می شــود. عالوه بر آن توانایی پرتاب 
 و شــلیک انواع بمب و موشــک های لیزری و 

ماهواره ای و راداری را نیز در خود دارد.

سخنگوی شبکه ملی تشکل های معلوالن جسمی و 
حرکتی با اشاره به الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ معتقد 
اســت که برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد 
دارای معلولیت، مطابق با تورم و مشــکالت اساسی 
معلوالن به ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. 
علی همت محمودنژاد اظهار کرد: متاسفانه علی رغم 
آن که مستمری افراد دارای معلولیت در حال حاضر 
کمتر از ۲.۵ کیلوگرم گوشت است، ۵۰۰ هزار نفر از 
معلوالن همچنان منتظر برقراری مستمری و حق 
پرستاری هستند. وی ادامه داد: تاکنون کمیسیون 
تلفیق و کمیسیون های مجلس شورای اسالمی حق 

خود را در قبال افراد دارای معلولیت ادا نکرده اند.
محمودنژاد تاکید کرد: کمیســیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی برای حذف پشت نوبتی افراد دارای 
معلولیت و تراز مســتمری مطابق با ماده ۲۷ قانون 
حمایت از حقوق معلوالن و همچنین ارتقای کیفیت 
بهداشت این افراد باید اقدامات اساسی در بودجه سال 
۱۴۰۲ به عمل آورد.  سخنگوی شبکه ملی تشکل های 

معلوالن جسمی و حرکتی با اشــاره به اینکه برای 
ســاخت پردیس جامع علمی پژوهشی _کاربردی 
کشور جهت کمک به تولید دانش در حوزه توانبخشی 
و تولید تجهیزات و وســایل مورد نیاز افــراد دارای 
معلولیت مطابق با استانداردهای جهانی حداقل به 
۲۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است که این موضوع 

در بودجه سازمان بهزیستی پیش بینی نشده است.
وی معتقد اســت که برای اجرای قانون حمایت از 
حقوق افراد دارای معلولیت، مطابق با تورم و مشکالت 
اساســی معلوالن به ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه 
نیاز است. محمودنژاد همچنین تاکید کرد که باید 
حق پرســتاری و حق نگهداری معلوالنــی که در 
خانه نگهداری می شــوند با مستمری معلوالنی که 
در مراکز نگهداری می شــوند برابر باشد. همچنین 
باید حق پرستاری و حق نگهداری معلوالنی که در 
مراکز نگهداری می شوند به حساب خود افراد دارای 
معلولیت واریز شود تا آنها در انتخاب مرکز آزادی عمل 

داشته باشند.

سال گذشــته تعداد گردشگران روس به میزان 
قابل توجهی و تا ۹۰ درصد در کشورهای اروپایی 
کاهش یافته است و در این میان، برخی کشورها 
زیان بزرگی را متحمل شدند. بنابر اعالم انجمن 
تورگردانان روسیه )ATOR(، لهستان، فنالند، 
کشــورهای بالتیک و جمهوری چک تقریباً از 
زمان اعمال اقدامات محدودکننده، پذیرای هیچ 
گردشگر روسی نبوده اند.   برخی از دالیل اصلی 
این کاهش، مشــکالت لجستیکی و هزینه های 
ســفر بود که ســه تا چهار برابر افزایش یافته 
است.  ســفارت یونان درحالی که این کشور در 
سال گذشــته جزو ۱۰ مقصد برتر گردشگری 
برای گردشگران روســی بود، فاش کرد که ۳۱ 
هزار و ۳۰۰ ورودی تاکنون ثبت شده که نشان 
 دهنده کاهش ۸۰ درصدی نســبت به ســال 

گذشته است.
»دیمیتری گورین »معاون گردشگری روسیه 
خاطرنشان کرد: »اول از همه لجستیک پیچیده 
حمل و نقل، فقدان پروازهای مستقیم با اروپا، 
نیاز به پروازهای ترانزیت همراه با ترانسفر تأثیر 
می گذارد، پروازها اغلب بســیار گران هستند و 
اگر قباًل بلیط اروپا به طور متوسط  ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
یورو هزینه داشت، اکنون ۱۰۰۰ یورو یا بیشتر 
هزینه دارد. زمان پرواز نیز از سه ساعت به ۸ تا 
۲۴ ساعت افزایش یافته اســت.آرتور مرادیان، 
معاون انجمــن تورگردانان روســیه نیز عنوان 
کرده که تعداد درخواست های ثبت شده توسط 
شهروندان روسی در مراکز صدور روادید یونان، 
ایتالیا و اسپانیا ۸۰ درصد کاهش یافته است که 
این رقم برای سایر کشــورها حتی بیشتر از این 
هم می شود. تفاوت در ورود گردشگران در این 
واقعیت نهفته است که هر سه کشور همچنان به 

صدور ویزا ادامه می دهند.
اســپانیا، یونان و ایتالیا سه کشوری هستند که 

تعداد گردشگران روسی در آن ها کاهش کمتری 
داشته اســت، در حالی که در سایر کشورهایی 
که گردشــگران روســی اجازه بازدیــد از آنجا 
را ندارند، این تعداد به صفر رســیده اســت. به 
طور کلی، کاهش جریان گردشــگران روس به 
اروپا را می توان ۹۰ تا ۹۵ درصــد برآورد کرد.
از ســوی دیگر، ممنوعیت ورود گردشــگران 
روســی به اروپا نیز بر گردشــگری این منطقه 
تأثیر گذاشته است، بویژه در برخی از کشورهایی 
 چون قبرس که تقریباً به گردشــگران روســی 

وابسته بودند.  
غیبت گردشگران روسی و اوکراینی در قبرس 
باعث شده است که بخش گردشگری این کشور 
۶۰۰ میلیون یورو از دست بدهد و بیشتر متأثر 
از این زیــان، آژانس های مســافرتی محلی و 
همچنین صنعت مهمان نوازی، مانند هتل ها و 
سایر مکان های اقامتی هستند. هتل ها بویژه در 
منطقه فاماگوستا، ایا ناپا و پروتاراس که بیشتر 
به دلیل قراردادهای گسترده با اپراتورهای تور 
روسیه، در حال حاضر با مشکالت بزرگی روبرو 

هستند.
روس هــا دومین بــازار بزرگ گردشــگری در 
قبرس هســتند و با وجود این که در فهرســت 
دوم گردشــگران این کشــور قرار دارند، اما به 
ولخرجی شــهرت دارند. همان طــور که وزیر 
گردشگری قبرس اشــاره می کند: هر گردشگر 
روس  ۶۰ یــورو در روز هزینه می کند، در حالی 
که سایر گردشــگران مجموعا حدود ۹۰ یورو 
هزینه می کنند.عالوه بــر نزدیکی جغرافیایی و 
هزینه های کم، روس ها به دالیــل مذهبی نیز 
بیشتر جذب قبرس می شــوند؛ زیرا این کشور 
مدیترانه ای به خاطر نماد نقره ای مریم مقدس 
که در کوه های شــمال شــرقی آن قرار دارد، 

شناخته می شود.

عضو کمیســیون امنیت ملــی مجلس گفت: 
در اغتشاشات اخیر برخی کشــور های اروپایی 
از ســفارتخانه کشــور های ثالث برای برگزاری 
جلسات هماهنگی خود اســتفاده می کردند؛ به 
طوری که شاهد نوعی جنگ نیابتِی سفارتخانه ای 
علیه کشــورمان بودیم. قدرت نظامی، توانایی 
اقتصادی، قدرت سیاسی و توانایی دیپلماتیک 
ارکان امنیت ملی هر کشــوری هستند. بدیهی 
اســت که برای تحقق این چهار رکــن، عوامل 
دیگری مثل قدرت تکنولوژیــک، روحیۀ باالی 
نیرو های نظامی، تعداد چشــم گیر دانشمندان 
و نخبگان همســو با دولت ملی حاکم بر کشور، 
هوشــمندی و تدبیر رهبران و شــخصیت های 
سیاســی و نظامی نیز تأثیر به ســزایی دارند. از 
این رو کشور های دنیا همچون ایران می کوشند 
تا امنیت ملی خــود را حفظ کننــد و اجازه به 
خطر افتادن آن را به ســایرین ندهند. حیدری 
افزود: موضوع امنیت، مؤلفه های مختلفی دارد 
و مهمترین مؤلفه در ایجــاد امنیت در تمام دنیا 
بحث اقتصاد اســت. هرچه پایه های اقتصادی 
قوی تر باشــد طبیعتاً امنیت نیز پایدارتر است 
و هرچه در این حوزه ضعیف عمل شــود حوزه 
اجتماعی نیز تحت شــعاع قرار خواهد گرفت و 
در نتیجه ریشه های وقوع چالش های امنیتی در 

کشور بروز و ظهور پیدا می کند. 
شهریار حیدری اظهار داشت: به واسطه مشکالت 
اقتصادی در شهر های مرزی کشور، قاچاق سالح 

در این مناطــق کم و بیش وجود داشــته اما در 
جریان اغتشاشــات اخیر حجم قاچاق سالح به 
کشور از مرز ها به طور قابل توجهی افزایش پیدا 
کرد و برخی آمار ها از کشفیات سالح قاچاق بیانگر 
این است که حجم کشفیات در ۳ ماه  اخیر برابر با 
میزان قاچاق سالح در دو سال گذشته بوده است.

به گفتــه وی آنطور که آمار کشــفیات نشــان 
می دهد، حجم قاچاق سالح عمدتاً از شمال غرب 
و غرب کشــور و در مجاورت عراق و ترکیه بود. 
البته در شرق کشور و در مجاورت کشور پاکستان 
نیز حجم قابل توجهی ســالح در مدت اخیر به 
کشور قاچاق شده است. البته نکته ای که باید به 
آن اشاره کرد این است که تا پیش از ناآرامی های 
اخیر حجم زیادی از سالح های قاچاق مربوط به 
سالح های شکاری می شد ولی در ۳ ماه گذشته 
بیشتر ســالح های قاچاق را کالشینکف و کلت 
کمری و بعضاً نیز سالح های اتوماتیک تشکیل 
می داد.  در همین رابطه مسأله ای که شاید برای 
اولین بار باشــد که مطرح می کنم این است که 
بحث فروش بخش هایی از مرز های مشــترک 
ایران با دو کشور عراق و ترکیه توسط  مرزداران 
عراقــی و ترکیه ای به قاچاقچیان کاال و ســالح 
اســت.   به عبارت دقیق تــر و در کمال تعجب 
امنیت قاچاقچیان توســط برخی پاســگاه های 
مرزی در عــراق و ترکیه تأمین می شــود تا به 
راحتی کاال های قاچاق از جمله سالح و مهمات 

وارد ایران شود. 

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 
بر ضرورت اعتبار الزم در بودجه ســاالنه برای 
نوسازی بیمارســتان های فرسوده کشور تاکید 
کرد. ســیدمرتضی خاتمی گفت: بســیاری از 
بیمارســتان ها به ویژه در بخش دولتی فرسوده 
است و برخی از بیمارستان ها چندین بار اخطار 
ایمنی دریافت کرده انــد که در این رابطه مراکز 

درمانی به تدریج به بحران و محل حادثه تبدیل 
می شوند و معلوم نیست در حوادث غیر مترقبه 
بتوانند خدمات رســانی کنند.وی افــزود: اگر 
بخواهیم به روزرسانی کنیم، ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان برای تخت های فرسوده نیاز است، این در 
حالی اســت که کل بودجه عمرانی محقق شده 

دولت در سال بسیار کمتر از این عدد است.

جنگنده سوخو 3۵  اوایل سال آینده به ایران می آیدوزیر ارشاد: 22 فیلم در جشنواره فیلم فجر حضور دارند ۳۱ شهرستان سرانه فضای آموزشی کمتر از ۳ متر مربع دارند

قانون »حمایت از معلوالن« نیازمند بودجه ۶۰ هزار میلیاردی

زیان هنگفت کشورهایی اروپایی از کاهش گردشگر 

قاچاق سالح به کشور در ۳ ماه اخیر برابر با 2 سال قبل است

نوسازی بیمارستان های فرسوده 200 هزار میلیارد بودجه می خواهد
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اقتصاد2
ایران

محدودیت دسترسی دولت به 
منابع ارزی واقعیت ندارد

وزارت اقتصاد اعالم کرد: محدودیت دسترســی 
دولت به منابع ارزی واقعیت ندارد و تفسیر غلطی 
درباره نوسانات نرخ ارز است، البته که فضاسازی 
در این مورد خود به التهابات این بازار و انتظارات 
تورمی دامن می زند. وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در پاسخ به گزارش ۱۷ دی ماه روزنامه »تعادل« با 
عنوان»دولت در سودای تعویض نفت با مالیات/ 
اصالحات ساختاری یا تغییرات اجباری؟« اعالم 
کرد: محدودیت دسترســی دولت به منابع ارزی 
واقعیت ندارد هرچند که فضاسازی در این مورد 

خود به انتظارات تورمی دامن می زند.
درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی 
در ۸ ماهه نخست امسال مجموعاً ۳۶۱ درصد نسبت 
به دوره مشابه ســال قبل رشد داشته که نسبت به 
پیش بینی بودجه ســال جاری، بیش از ۲۱۵ هزار 
میلیارد تومــان یعنی ۶۶.۶ درصد تحقق داشــته 
است. آنچه در بازار ارز در آبان و آذر ماه رخ داد ناشی 
از محدودیت دسترســی دولت به منابع ارزی نبود 
بلکه در تداوم اغتشاشــاتی که در فضای اجتماعی 
کشور ایجاد شد برخی درصدد هدایت اغتشاشات 
به بخش اقتصاد و بازار ارز بودند و در حالی که ۸۵ 
درصد واردات رسمی کشور از مسیر سامانه نیما و 
سنا انجام می شود اما همان مبادالت اندکی که در 
بازار قاچاق و کانال های فردایی انجام می شد، نرخ 
ارز را به شکل غیرواقعی باال برد. دولت البته درباره 
سیاست های ارزی مسیر جدیدی را مبنی بر تثبیت 
بازار ارز دنبال می کند و عالوه بر تغییر مدیریت بانک 
مرکزی، شناسایی نقاط آسیب زای سیاست گذاری 

ارزی را نیز دنبال کرده است.
از ســوی دیگر ایجاد درآمدهــای جدید و تامین 
کسری بودجه بدون اتکا به تنخواه دولت و فروش 
نفت به عنوان درآمدهای پایدار با حرکت در مسیری 
درست با کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی ۲.۵ 
مودیان مالیاتی که تاکنون از تــور مالیات بیرون 
بودند، تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ 
ماهه اول سال را رقم زد. تکیه دولت ها بر درآمدهای 
مالیاتی یک درآمد پایدار محسوب می شود و در همه 
جای دنیا مرسوم و از ارکان یک اقتصاد سالم به شمار 
می رود و این نقطه ضعفی نیست که دولت به دلیل 

آن مورد هجمه قرار گیرد.

ذخیره سازی سوخت مورد نیاز 
مناطق سردسیر 

جلیل ساالری از تالش شبانه روزی زنجیره تأمین 
و توزیع سوخت کشور در نقاط سردسیر خبر داد 
و گفت: سوخت موردنیاز در تمامی مناطق کشور، 
به مقدار کافی ذخیره ســازی شــده و در اختیار 
هموطنان قرار می گیرد. جلیل ساالری از تالش 
شبانه روزی زنجیره تأمین و توزیع سوخت کشور در 
نقاط سردسیر خبر داد و گفت: سوخت موردنیاز در 
تمامی مناطق کشور، به مقدار کافی ذخیره سازی 

شده و در اختیار هموطنان قرار می گیرد.
وی افزود: هم زمان با ورود جبهه هوای ســرد به 
کشور و با توجه به شــرایط کاهش دمای پایدار و 
لزوم مدیریت مصرف گاز طبیعی، ستاد مدیریت 
بحران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز به 
موازات شرکت ملی گاز ایران و وزارت نیرو شکل 
گرفت و هم اکنون همکاران ما در ستاد و مناطق 
به صورت ۲۴ ساعته و در شیفت های پیوسته برای 

تأمین مناسب سوخت فعال هستند.
وی با تأکید بر اینکه هدف گذاری اصلی ما تأمین 
سوخت بخش خانگی است، تأکید کرد: از ابتدای 
فصل سرد در سال جاری، تمرکز مجموعه پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتی بر تأمین ســوخت 
نیروگاهی قرار گرفت؛ بخشی از ناترازی سوخت 
در حوزه نیروگاهی اتفاق افتاده است. در ماه جاری 
به طور میانگین روزانه حــدود ۷۴ میلیون لیتر 
سوخت مایع به نیروگاه ها منتقل کردیم و مابقی 
نیز از طریق موجودی ذخایر تأمین شد که مجموعاً 

این عدد به ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده است.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی بیان کرد: در گام بعدی تأمین 
سوخت صنایع سیمان و دیگر بخش ها قرار داشت 
که عالوه بر ذخیره ســازی ۵۵۰ میلیون لیتری، 
روزانه ۱۵ میلیون لیتر سوخت مایع موردنیاز این 

بخش ها تأمین شد.
ساالری ضمن ابراز شگفتی از مصرف عدد بی سابقه 
میانگین روزانه ۱۰۴ میلیون لیتر بنزین در دی ماه 
امسال گفت: مصرف بنزین در ماه های سرد سال 
به رغم فصول سرد سال های گذشته نه تنها کاهش 
نیافته، بلکه با روندی افزایشی روبه رو بوده که الزم 
اســت در این باره با مدیریت هم وطنان و حذف 
سفرهای غیرضروری، بتوانیم از ظرفیت خطوط 
لوله کشور و ناوگان حمل ونقل فرآورده برای تأمین 

سوخت مایع موردنیاز نیروگاه ها استفاده کنیم.

اخبار

یکی از نکات امیدوارکننده 
گزارش رشد اقتصادی بانک 
مرکزی، رشد مصرف بخش 
خصوصی در نیمه نخست 
امســال بوده که نشــانگر 
بازیابی هرچند تدریجی و اندک رفاه این بخش و به 
ویژه خانوار به عنوان مصرف کننده نهایی اســت که 
نویدبخش تداوم رشد اقتصادی و بهبود درآمد سرانه و 
نهایتاً کاهش تدریجی فقر است. به گزارش ایرنا، بانک 
مرکزی در گزارش اخیر خود اعالم کرد: تولید ناخالص 
داخلی به قیمت پایه در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به 
رقم ۴۱۵۴.۸ هزار میلیارد ریال رســید که نسبت به 
سه ماهه دوم نیمه نخست سال گذشــته، رشد ۳.۶ 
درصدی را نشــان می دهد. همچنین رشد اقتصادی 
بدون نفت طی دوره مذکور معــادل ۳.۱ درصد بود. 
رشد اقتصادی در دو فصل اول دولت سیزدهم )پاییز 
و زمستان ۱۴۰۰( به ترتیب ۴.۸ درصد و ۵.۷ درصد 
بوده است. افزایش نرخ رشد تابستان، بهبود وضعیت 
اقتصادی در این فصل را نشان می دهد. همچنین رشد 
اقتصادی کشور درمجموع ۶ ماه نخست سال جاری با 

احتساب نفت معادل ۳ درصد بوده است.
طبق گزارش بانک مرکزی در ســه ماهه دوم سال 
جاری، مصرف بخش خصوصی رشد ۵.۷ درصدی و 
درمجموع ۶ ماهه نخست رشد ۶ درصدی را تجربه 

کرده اســت. افزایشی شدن رشــد مصرف بخش 
خصوصی در ۶ ماهه نخست ســال جاری، یکی از 
مهم ترین و امیدوارکننده ترین بخش های گزارش 
جدید بانک مرکزی است. مصرف بخش خصوصی 
به عنوان جزء حیاتی در گزارش های رشد اقتصادی 
مطرح است به طوری که رشــد آن، نوید آینده ای 
روشن از تداوم رشد اقتصادی، بهبود درآمد سرانه 
و کاهش تدریجی شدت و گسترده فقر در کشور را 

می دهد. نرخ رشد پایین و بعضاً منفی مصرف بخش 
خصوصی در سال های اخیر، ظرفیت رشد اقتصادی 

را تا حدود زیادی از بین برده بود.
این مســئله نشــانه ای واضح از تحلیل رفتن توان 
مصرفی بخش خصوصی ازجملــه خانوار به عنوان 
مصرف کننده نهایی اســت که علت آن چیزی جز 
تضعیف قدرت خرید خانوار نبوده است. با این حال 
رشــد مصرف بخش خصوصی نشــانه ای از بهبود 

هرچند اندک رفاه در این بخش اســت. از ســویی 
دیگر افت ۹ درصدی مصرف بخش دولتی نشــان 
از پایبندی دولت به کاهش هزینه ها و پرهیز از پول 
پاشی برای جبران کسری بودجه است. همان طور که 
پیش تر مقامات دولت بارها و بارها نسبت به اولویت 
بودن کنترل تورم بر تمامی اهداف اقتصادی دیگر 
تاکید کردند، آمارها هم از پایبنــدی دولت به این 
هدف حکایت دارد. بدیهی است با تداوم روند کنونی، 
آینده ای روشــن از کاهش تورم و رشــد نقدینگی 

انتظار می رود.
بر اســاس گزارش بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست 
امســال صادرات کاال ۷.۴ درصد افزایش داشــته 
است. این رقم ۲ درصد از مدت مشابه سال گذشته 
باالتر است. نگاهی به سبد صادراتی کشور در مدت 
ذکرشده نشان می دهد که صادرات تولیدات صنعتی 
و با فناوری باال با افزایش چشمگیر مواجه بوده است 
و تا حدودی جایگزین صادرات محصوالت حجیم و 
مواد خام شده است. افزایش صادرات نیز نویدبخش 
تداوم رشــد اقتصادی و بهبود درآمد سرانه و نهایتاً 

کاهش تدریجی فقر در کشور است.
اما واردات کاال در ۶ ماهه نخســت امســال نسبت 
به مدت مشابه ســال گذشــته ۱۴.۱ درصد رشد 
داشته است. هرچند رشد واردات تاثیر منفی بر رشد 
اقتصادی کشور دارد اما باید توجه داشت که بخش 
عظیمی از این واردات، مواد اولیه و سرمایه ای مورد 

نیاز تولید بوده است.

رشد اقتصادی و بهبود درآمد سرانه ادامه دارد 

بازیابی تدریجی رفاه خانوار

رشد ۲ رقمی مبادالت آلمان با ایران 
یورو اســتات اعــالم کرد مبــادالت تجاری 
اتحادیه اروپا با ایــران در ۱۱ ماهه ۲۰۲۲ با 
رشــد ۲۲ درصدی بــه ۴.۷۱۵ میلیارد یورو 
رســیده و تجارت آلمان با ایران در این مدت 
رشــد ۱۲ درصدی داشته اســت. مرکز آمار 
اروپا )یورو استات( کل مبادالت تجاری ایران 
و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در ۱۱ ماهه ۲۰۲۲ را 

۴.۷۱۵ میلیارد یورو اعالم کرد. 
مبادالت تجاری ایــران و اتحادیــه اروپا در 
ماه هــای ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲ با رشــد ۲۲ 
درصدی نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
مواجه شده است. در ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۱ کل 
 مبادالت دو طــرف ۳.۸۶ میلیارد یورو اعالم

 شده بود.
بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به 
ایران در ۱۱ ماهه ۲۰۲۲ با رشد ۲۲ درصدی 
نسبت به مدت مشــابه سال قبل مواجه شده 
و از ۳.۰۴۸ میلیارد یــورو در ماه های ژانویه 
تا نوامبر ســال ۲۰۲۱ بــه ۳.۷۳۹ میلیارد 
 یورو در مدت مشــابه ســال ۲۰۲۲ رسیده

 اســت. آلمان بــا صــادرات ۱.۴۶۵ میلیارد 
یورویی بیشــترین ســهم را در میان اعضای 
اتحادیه اروپا در صادرات به ایران داشته است 
به طوری که ۳۹ درصــد کل صادرات اروپا به 

ایران از مقصد آلمان بوده است.
به رغــم لفاظی های سیاســی مقامات دولت 
آلمان علیه کشــورمان، مبادالت تجاری این 
کشور با ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد دو رقمی 
مواجه شده است. صادرات آلمان به ایران در 
۱۱ ماهه ۲۰۲۲ رشد ۱۲ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل داشــته است. واردات 
اتحادیه اروپا از ایران در ماه های ژانویه تا نوامبر 
۲۰۲۲ نیز رشد ۲۰ درصدی داشته و به ۹۷۶ 
میلیون یورو رسیده اســت. اتحادیه اروپا در 
مدت مشابه سال قبل ۸۱۲ میلیون یورو کاال 

از ایران وارد کرده بود.
آلمان از نظر واردات از ایران نیز کشــور اول 
اروپایی در ۱۱ ماهه ۲۰۲۲ بوده است. واردات 
آلمان از ایــران در ۱۱ ماهه ۲۰۲۲ با رشــد 
۵ درصدی مواجه شــده و بــه ۲۶۰ میلیون 
یورو رســیده اســت. کل مبــادالت تجاری 
ایران و آلمــان در ۱۱ ماهه ۲۰۲۲ با رشــد 
۱۱ درصدی نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل از آن مواجه شــده و به ۱.۷۲۵ میلیارد 
یورو رسیده اســت. مبادالت دو کشور در ۱۱ 
 ماهه ۲۰۲۱ بالــغ بر ۱.۵۵۱ میلیــارد یورو 

اعالم شده بود.

تعطیلی تهران کمک بزرگی به 
تامین گاز کشور کرد

وزیر نفت گفت: دستور رئیس جمهوری برای 
تعطیلی مراکز آموزشی و اداره های شهر تهران 
کمک بزرگی به تأمین گاز کشور کرد و در این 
مدت حدود ۲.۵ میلیــون مترمکعب کاهش 

مصرف انجام شد.
جواد اوجی که برای بررســی وضع پایداری 
انتقال شبکه گاز به استان خراسان رضوی سفر 
کرده است، در نشست فوق العاده ستاد انرژی 
استان خراســان رضوی و در ارتباط تلفنی با 
سیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری ضمن 
قدردانی از مردم کشور برای صرفه جویی گاز، 
اظهار کرد: واردات گاز ترکمنستان به ایران  از 
روز پنجشنبه  قطع شد و کشور همه توان خود 
را برای تأمین گاز به کار بســت و به رکوردی 

بی نظیر دست یافت.
وی بــا بیان اینکــه مدیریت مصــرف گاز با 
همکاری استانداران سراســر کشور و برپایی 
ستاد ســوخت و بحران برای رصد لحظه ای 
مقدار گاز شــکل گرفت، گفت: متأســفانه از 
روز گذشــته در برخی نقاط جنوب اســتان 
خراســان رضوی دچــار قطعی گاز شــدیم 
که گاز مایع به ســرعت در اختیار مردم این 
 نواحی قرار گرفت و بخاری نفتی و گازی نیز 

توزیع شد.
به گفته وزیر نفــت قطع گاز ترکمنســتان 
به واســطه مشــکل پیش آمده در این کشور 
اســت و حتی بر اســاس اخبار رسیده شهر 
عشق آباد پایتخت این کشــور و استان های 
مجاور آن در پایداری شــبکه گاز و برق دچار 
مشکل شده اند. براساس گزارش وزارت نفت، 
اوجی اظهار کرد: در این مدت ســعی شد با 
تغییر آرایش در بخــش تولید و مصرف برای 
پایداری شبکه انتقال گاز به صورت لحظه ای 
تصمیم گیری شــود تا دچار کمترین مقدار 
 قطع گاز در کشور و اســتان خراسان رضوی 

باشیم.

اخبار
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در طــرح فــروش فوق العاده چهــار محصــول ایران خــودرو از 
طریق قرعه کشــی از آغاز ثبت نــام تاکنون بیــش از ۹ میلیون و 
۲۵۰ هزار نفر ثبت نــام کرده اند کــه به این ترتیــب رکورد ثبت 
تقاضا برای خرید خودرو از طریق قرعه کشــی شکســته شــد. به 
گــزارش فارس برنامــه فروش فوق العــاده چهار محصــول ایران 
خودرو از طریق قرعه کشــی از روز یکشــنبه هفته گذشته مورخ 
 ۱۸ دی  آغاز شــد و تا ســاعت ۲۴ امــروز یکشــنبه ۲۵ دی ماه

 ادامه دارد. 
براســاس اطالعات واصله از این شــرکت خودروســاز،  از ابتدای 
آغاز ثبت نام تاکنون بیش از ۹ میلیــون و ۲۵۰ هزار متقاضی برای 
خرید خودرو ثبت نــام کرده انــد و این در حالی اســت که تعداد 
عرضه خودروها محدود اســت. براســاس اطالعات غیررســمی 
این شــرکت خودروســاز در این دوره بیش از ۲۰ هزار دســتگاه 
محصول برای عرضه ارائه خواهد کرد.  با توجه به تقاضای بســیار 

باال برای ثبت نام،  سایت ثبت نام ایران خودرو در روزهایی ابتدایی 
 با اختالل مواجه شــد و به همین دلیل زمان ثبت نام طی دو مرحله

 تمدید شد. 
برمبنای این گزارش، گروه صنعتی ایران خودرو هم زمان با عرضه 
خودرو در بورس کاال، محصوالت را از طریق قرعه کشی به سه گروه 
متقاضیان عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح 
جایگزینی خودروهای فرســوده واگذار می کند.  در طرح فروش 
فوق العاده، چهار محصول ســورن پالس دوگانه سوز، پارس سال 
سفارشی ELX، پارس سال سفارشــی با موتور XU۷P و راناپالس 

عرضه شده است. 
در طرح فروش آبان  ایران خودرو بالغ بر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
شرکت کردند و این در شرایطی بود که این شرکت خودروساز فقط 

۳۹ هزار دستگاه محصول برای عرضه ارائه کرد. 
با توجه به اختالف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار در هر دوره عرضه 

خودرو توســط خودروســاز،  تعداد زیادی متقاضی خرید ثبت نام 
می کنند که به گفته کارشناسان  و دست اندرکاران این حوزه تعداد 
زیادی  از این تقاضا ها، تقاضای واقعی نیست و هدف خریدار از خرید 
خودرو، خرید آن به قیمت کارخانه و فروش در بازار آزاد با قیمت باال 

است برای کسب سود است. 
با توجه بــه وجود تقاضای ســفته بازی در بازار خودرو، براســاس 
تصمیمات و توافقاتی که بین نهادهای ذیربط از جمله  وزارت صمت، 
شــرکت بورس کاال و شرکت های خودروســاز صورت گرفت طی 
ماه های اخیر عرضه خودرو در بورس کاال آغاز شــد که تا حدودی 
نتایج مثبتی نیز داشت به طوری که به گفته امید قالیباف سخنگوی 
وزارت صمت در عرضه ۳۰ آذر ماه هایما و شاهین در بورس کاال، دو 
خودروی مذکور هر کدام به تعداد ۲ هزار دستگاه در بورس عرضه 
شــد که اولی ۱۴ درصد و دومی ۹ درصد نسبت به قیمت کارخانه 

کشف قیمت شدند. 

رکورد شرکت در طرح قرعه کشی خودرو  شکست

ثبتنام9.2میلیوننفربرای20هزارخودرو
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سخنگوی وزارت صمت ضمن اشاره بر اتمام زمان 
مصوبه سران سه قوه که قیمت گذاری خودرو را بر 
دوش وزارت صمت گذاشته بود، با تاکید بر اینکه 
حال وزارت صمت و شــورای رقابت بایستی در 
تعامل با یکدیگر به چارچوب مشترک و مشخص 
برای قیمت گذاری خودرو برسند، اعالم کرد که 
با توجه به تجربه تلخ شــیوه شــورای رقابت در 
قیمت گذاری خــودرو، وزارت صمت تمایل بر 

تداوم عرضه خودرو در بورس کاال دارد.
به گزارش ایسنا، اخیراً رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس، ضمن اشاره به قوانین بورس کاال 
در عرضه کاالها از جمله خودرو، اظهار کرد: هر 
شخصی می تواند کاالی خود را براساس قوانین 
بورس کاال عرضه کند و بفروشد؛ اما خودرو یک 
کاالی انحصاری و وظیفه شورای رقابت است که 
در مورد قیمت کاالهای انحصــاری نظر دهد و 
قیمت گذاری کند. به طور مثال برای چند میلیون 
تقاضا، تنها چند هزار خودرو وجود دارد، واگذاری 
این ها اگر در اختیار بورس کاال باشد، این خودرو 
می تواند هر قیمتی پیدا کند. وی افزود: بنابراین 
از این جهت که عرضه متناســب تقاضا نیست و 
قیمت گذاری هم وجود ندارد، ما این شیوه عرضه 
خودرو در بورس کاال راخالف قانون می دانیم و 

مخالف آن هستیم. 
در رابطه با ایــن اظهارنظر رئیس کمیســیون 
صنایع و معادن مجلــس و همچنین مخالفت ها 
و اظهارنظرهــای دیگر در مــورد عرضه خودرو 
در بورس کاال، امید قالیباف،- سخنگوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت توضیح داد:  وزارت صمت 
بر اساس مصوبه ســران  سه قوه در سال گذشته، 
مسئولیت قیمت گذاری خودرو را بر عهده گرفت 

و امر قیمت گذاری از شــورای رقابت به وزارت 
صمت محول شد. حال زمان یکساله این مصوبه 
سران سه قوه به پایان رســیده است و مجدد به 
شورای رقابت برگشته اســت؛ بنابراین در حال 
حاضر بایستی وزارت صمت در تعامل با شورای 
رقابت به یک چارچوب مشترک و مشخص برای 

قیمت گذاری خودرو دست پیدا کنند.
وی تاکید کــرد: با توجه بــه قیمت گذاری های 
گذشته شــورای رقابت و اثرات نامطلوبی که آن 
قیمت گذاری ها بر تولید خودرو بر جای گذاشت، 
موضع و تمایل وزارت صمت بر این است که شیوه 
عرضه خودرو در بورس تداوم داشــته باشد؛ اما 
نکته اینجاست که این تصمیم بایستی در توافق با 
شورای رقابت به تصویب برسد و این شورا بایستی 
تصمیم نهایی را در تعامل بــا وزارت صمت و به 

صورت مشترک ارائه کند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان 
کرد: به زودی )احتماال در هفته جاری( جلســه 
مشترک با شــورای رقابت برگزار و نتیجه اعالم 
خواهد شد. اما همانطور که اشاره شد، با توجه به 
نتیجه ای که در گذشته از  قیمت گذاری شورای 
رقابت دیده شد و از سوی دیگر با توجه به تجربه 
خوبی که از عرضه خودرو در بورس کاال داشتیم، 
پیشنهاد وزارت صمت به طور مشخص ادامه روند 

عرضه ها در بورس کاالست.
قالیباف تصریح کرد: اظهارنظر رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس نیز بر همین اساس بوده 
است که مهلت مصوبه سران ســه قوه )مبنی بر 
قیمت گذاری خودرو توســط وزارت صمت( به 
پایان رسیده و وزارت صمت دیگر مسئولیتی در 

امر قیمت گذاری خودروها ندارد.

وزیر اقتصــاد گفت: نرخ مالیات برای شــرکت های 
تولیدی کاهش می یابد. احسان خاندوزی افزود: نرخ 
مالیات برای شرکت های تولیدی در سال آینده ۷ واحد 
درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که قرار 
است طبق الیحه بودجه ســال آینده مالیات بخش 
تولید هم با تغییر همراه باشد. سخنگوی کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ از فرار مالیاتی به میزان ۸۰ 
هزار میلیارد تومان در طول سه سال گذشته خبر داد 
و گفت که در سه سال گذشته ۸۸۵ هزار فرد حقوقی 
و ۵/۳ میلیون نفر اشخاص حقیقی مالیات پرداخت 
نکرده اند. رحیم زارع در توضیح جلســه کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: این جلسه با حضور 
میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و خاندوزی 
وزیر اقتصاد و معاونان آنها تشکیل شد و منابع درآمدی 
 و موضوع مالیات ها اعم از مالیات مستقیم، مالیات بر 
درآمد و مالیات بر ثروت و اشخاص حقوقی در الیحه 

بودجه سال آینده بررسی شد.
وی ادامه داد: منابع مالیاتی در ســال جاری افزایش 
داشته به طوری که از ۴۵۴ هزار میلیارد تومان سال 
جاری به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ 
نکته مهم در این جلســه این بود که ۸۸۵ هزار فرد 
حقوقی در طول سه ســال گذشته مالیات پرداخت 
نکرده اند که نزدیک بــه ۳۰ هزار میلیارد تومان می 
شــود. زارع افزود: ۵/۳ میلیون نفر اشخاص حقیقی 
نیز طی سه سال گذشته مالیات پرداخت نکردند که 
نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان می شود لذا از این 
دو محل ۸۰ هزار میلیارد تومان به عنوان پایه جدید 
مالیاتی در بودجه آمده است. این اشخاص حقوقی و 

حقیقی به نوعی فرار مالیاتی داشته اند.
سخنگوی کمیســیون تلفیق مجلس با بیان اینکه 
پیشنهاد دولت در الیحه بودجه کاهش ۷ درصدی 

مالیات بخش تولیدی برای حمایت از تولید اســت، 
گفت: دولت در الیحه بودجه نرخ تورم را ۴۰ درصد 
را پیش بینی کرده و مواردی برای حمایت از معیشت 
مردم و تولید و شاخص های کالن آمده است. زارع در 
پایان یادآور شد: کمیسیون تلفیق طی ۵ روز بررسی 
کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲، مصوبه ای نداشته و فقط 
کلیات بودجه را بررسی می کند؛ در صورت تصویب 
کلیات در صحن علنی، کمیســیون وارد تبصره ها و 

جزییات بودجه شده و مصوباتی خواهد داشت.
داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در جلسه ای 
با حضور محســن رضایی معــاون اقتصادی رییس 
جمهور گفت: در حوزه مالیات اعتقاد داریم که همسو 
با سیاســت های دولت، گام های مهمی برداریم. وی 
افزود: تــالش می کنیم یه کمک پایــگاه اطالعاتی 
همه فعالیت های مالیاتــی را رصد کنیم و درنتیجه 
این اقدامات در سال جاری بالغ بر یک و نیم میلیون 
اظهار نامه مالیاتی دریافت کردیم. به گفته منظور، این 
مسیر کمک می کند تا فرار مالیاتی را شناسایی کنیم 
و بتوانیم وصول مالیات را بهبود ببخشیم. وی با بیان 
اینکه رشدی که در وصول مالیات اتفاق افتاد کامال 
محسوس است، اظهار کرد: ماهانه ۴۰همت وصول 
مالیات داریم و این در حالی است که این رقم درسال 
۹۹، ۱۵ همت بود. همچنین در ۸ ماهه امسال، ۳۱۰ 

همت وصول مالیات داشتیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت: پیش بینی 
ما در بودجه ســال آینده ۶۷۰ هــزار میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی است؛ گام بلندی که در جهت افزایش 
سهم مالیات در بودجه است. وی تصریح کرد: در حال 
حاضر ۶۰ درصد بودجه از طریق مالیات است و برنامه 
 ریزی داریم تا این رقم در ســال ۱۴۰۳ به ۸۰ درصد 

برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
از فرار مالیاتی به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان در 
طول سه سال گذشــته خبر داد و گفت که در سه 
سال گذشته ۸۸۵ هزار فرد حقوقی و ۵/۳ میلیون 
نفر اشــخاص حقیقی مالیات پرداخت نکرده اند. 
رحیم زارع در توضیح جلســه صبح کمیســیون 
تلفیق الیحــه بودجه ۱۴۰۲ گفت: این جلســه با 
حضور میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه 
و خاندوزی وزیر اقتصاد و معاونان آنها تشکیل شد 

و  منابع درآمدی  و موضوع مالیات ها اعم از مالیات 
مســتقیم، مالیات بر درآمد و مالیــات بر ثروت و 
اشخاص حقوقی در الیحه بودجه سال آینده بررسی 
شــد. وی ادامه داد: منابع مالیاتی در سال جاری 
افزایش داشــته به طوری که از ۴۵۴ هزار میلیارد 
تومان ســال جاری به حدود ۷۰۰ هــزار میلیارد 
تومان رسیده است؛ نکته مهم در این جلسه این بود 
که ۸۸۵ هزار فرد حقوقی در طول سه سال گذشته 
مالیات پرداخت نکرده اند کــه نزدیک به ۳۰ هزار 

میلیارد تومان می شود. زارع افزود: ۵/۳ میلیون نفر 
اشخاص حقیقی نیز طی سه سال گذشته مالیات 
پرداخــت نکردند که نزدیک به ۵۰ هــزار میلیارد 
تومان می شود لذا از این دو محل ۸۰ هزار میلیارد 
تومان به عنوان پایه جدید مالیاتی در بودجه آمده 
است. این اشخاص حقوقی و حقیقی به نوعی فرار 
مالیاتی داشته اند. ســخنگوی کمیسیون تلفیق 
مجلس با بیان اینکه پیشنهاد دولت در الیحه بودجه 
کاهش ۷ درصــدی مالیات بخــش تولیدی برای 

حمایت از تولید است، گفت: دولت در الیحه بودجه 
نرخ تورم را ۴۰ درصد را پیش بینی کرده و مواردی 
برای حمایت از معیشــت مردم و تولید و شاخص 
های کالن آمده اســت. زارع در پایان یادآور شد: 
کمیسیون تلفیق طی ۵ روز بررسی کلیات الیحه 
بودجه ۱۴۰۲، مصوبه ای نداشــته و فقط کلیات 
بودجه را بررسی می کند؛ در صورت تصویب کلیات 
در صحن علنی، کمیسیون وارد تبصره ها و جزییات 

بودجه شده و مصوباتی خواهد داشت.
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عضو هیات رئیســه اتاق اصناف ایــران گفت: 
تشــکیل کارگروه ملی - تخصصی حمل و نقل 
در هیات رئیســه اتاق اصناف ایران مصوب شده 
و به زودی تشکیل خواهد شــد. به گزارش اتاق 
اصناف ایران، امید ســامری اظهار داشت:حمل 
و نقل یکی از حوزه های اســتراتژیک و مهم در 
حوزه اصناف است، به این دلیل که در هر استان، 
هزاران تاکســی تلفنی برای حمل مسافر و نیز 
کامیونت و کامیون  بدون یخچال و یخچال دار، 
وانت بار، نیسان و پیک موتوری برای حمل کاال، 
با برخورداری از پروانه کســب سیار و غیر سیار 

مشغول به جابجایی کاال و ارائه خدمات هستند.
وی خاطرنشــان کرد: بــه منظور رســیدگی 
و ســاماندهی موضوعات مربوط بــه این افراد و 
واحدهای صنفــی، در هر اســتان اتحادیه های 
متعددی فعالیت کرده و برای متقاضیان، پروانه 
کسب سیار و غیر ســیار صادر می کنند. مسلم 
است که اعضای اتحادیه، پس از دریافت پروانه 
کســب، انتظار خدماتــی از اتحادیه هــا دارند. 
ســامری تصریح کرد: حال اینکه اتحادیه های 
صنفی هر شهرســتان در چارچوب قانون نظام 
صنفی، از اعضای خود حمایت می کنند اما گاهی 
مشــکالت آنها منحصر به یک شهرستان نشده 

و باید به صورت اســتانی و یا ملی پیگیری شود. 
وی تاکید کــرد: در نگاه کالن، تامین ســوخت 
برای وسایل نقلیه صنفی، نوسازی وسائط نقلیه 
صنفی، ســاماندهی نظام جابجایی کاال، تدوین 
اســتانداردهایی برای حمل برخــی از کاالها، 
ارائه خدماتی به دارندگان پروانه کسب، تدوین 
سیاست های تشویقی برای دریافت پروانه کسب 
از ســوی فعاالن بدون جواز از جمله موضوعاتی 
است که الزم به واکاوی در ابعاد استانی و حتی 
ملی دارد. عضو هیات رئیســه اتاق اصناف ایران 
اظهار داشــت: بر همین اســاس هیات رئیسه 
اتاق اصناف ایران ذیل تصمیمی برای تشــکیل 
کارگروه های تخصصی اســتانی و ملی به تازگی 
تشکیل کارگروه حمل و نقل اتاق اصناف ایران را 
مصوب کرده اند که به زودی تشکیل خواهد شد.

ســامری تصریح کرد: اعضای ایــن کارگروه از 
روســای اتحادیه های مرتبــط خواهند بود که 
تســلط کامل به موضوعات صنوف حمل و نقل 
دارند و با تشکیل این کارگروه و پویایی جلسات، 
امید می رود که یافته ها و پیشنهادات کارگروه، در 
تصمیم سازی های ملی مورد استفاده قرار گرفته 
و در نهایت توسعه و ارتقای بهره وری حمل و نقل 

صنفی در سراسر کشور را در پی داشته باشد.

رئیس امور مطالعات مهندسی شــرکت گاز  گفت: 
طبق آماری که اوپک منتشــر کرده میزان تقاضای 
مصرف گاز در ایران  نسبت  به سایر کشورهای دنیا ۶ 
برابر  است. مقدم بیگلرایی گفت: وضعیت تقاضاهای 
مصرف گاز در ایران نســبت به سایر کشورها بیشتر 
اســت و طبق آماری که اوپک منتشــر کرده میزان 
تقاضای مصرف گاز در ایران  نسبت  به سایر کشورهای 

دنیا ۶ برابر  است.
به گفته رئیس امور مطالعات مهندسی شرکت گاز 
، فرهنگ سازی  و به روز رســانی تجهیزات  در این 
بخش باعث می شود که میزان مصرف گاز کاهش پیدا 
کند. استفاده از بخاری های قدیمی و فرسوده میزان 
مصرف گاز را ۴۰ درصد افزایش می دهد و متاسفانه 
۲۵ میلیون بخاری فرسوده و با مصرف انرژی باال در 

کشور وجود دارد واز سوی دیگر رعایت مقررات ملی 
و مبحث ۱۷ در ساخت وسازها میزان مصرف گاز را 
کاهش می دهد. او می گوید: بیشترین مصرف گاز در 
بخش خانگی است به طوری که از ۸۵۰ میلیون متر 
مکعب گاز تولید شده ۷۷تا ۸۲ درصد در بخش خانگی 
مصرف شده است. حدود ۷۰ درصد از میزان مصرف 
گاز در نیمه شمالی کشور است این در حالی است که 

گاز تولید شده در جنوب کشور است.
بیگلرایی گفت: کاهش یک درجــه دمای  گاز باعث 
صرفه جویی ۵ درصدی  می شود که زمینه ساز  تولید 
۲۵ میلیون متر مکعب گاز خواهد شد و در حال حاضر 
تهران همچنان رکورد دار مصرف گاز در کشور است 
و واحدهای ویالیی و اســتخر دار رکورد دار مصرف 

گاز هستند.

سید غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: شــرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی این 
بود که قیمت کاالهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ 
باشــد و کاالبرگ الکترونیکی به مردم داده شود که 
دولت باید آن را اجرا کند. سید غنی نظری با تأکید 
بر ضرورت ارائه کاالبرگ الکترونیکی به مردم، اظهار 
داشــت: مجلس زمانی که دولت بحــث حذف ارز 
ترجیحی را مطرح کرد، برای دولت شــرط گذاشت 
که این اقدام باید در صورتی انجام شود که به مردم 
برای تأمین کاالهای اساسی، کاالبرگ الکترونیکی 
داده شود و قیمت کاالهای اساسی هم به نرخ شهریور 

۱۴۰۰ باشد.
وی تاکید کرد: ارائه کاالبرگ الکترونیکی به مردم برای 

تأمین کاالهای اساسی تکلیف قانونی است و دولت و 
به طور ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این 
قانون را به طور کامل و دقیق اجرا کنند. نظری بیان 
کرد: ارائه کاالبرگ الکترونیکــی به مردم اختیاری 
نیست. ما در قانون اختیار نداریم و قانون الزام آور است 

و باید به طور دقیق اجرایی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برخی 
از دولتمردان می گویند ارائه کاالبرگ یا یارانه نقدی 
به مردم اختیاری است که ما چنین چیزی را قبول 
نداریم، چرا که قانون تأکید کرده است پس از حذف 
ارز ترجیحــی باید به مردم کاالبــرگ الکترونیکی 
 داده شــود و قیمت کاالهای اساســی هــم به نرخ 

شهریور ۱۴۰۰ باشد. 

همزمان با رشد قیمت مسکن از یک ســو و روند صعودی نمادها در 
بازار سرمایه از ســوی دیگر، هزینه هر برگ از تسهیالت مسکن نیز 
نسبت به دو هفته قبل، افزایشی شد. به گزارش تجارت نیوز، بررسی 
آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن حاکی از این است که هر برگ 
اوراق وام مسکن )تسه( فروردین سال گذشــته  ۱۲۶ هزار و ۴۰۰ 
تومان، اردیبهشت ماه ۱۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان و خرداد ماه نیز ۱۲۵ 
هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد. هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک 
مسکن تیر سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان،  مرداد سال گذشته 
۱۲۵ هزار تومان و شهریور سال گذشــته نیز۱۲۵ هزار تومان داد و 

ستد می شود.
این اوراق برای ماه مهر سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان،  آبان  ماه 
۱۲۶  هزار و ۴۰۰ تومان و آذر ماه ۱۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت دارد. 
اوراق تسهیالت مسکن دی  و بهمن ســال گذشته نیز با قیمت های  

۱۲۵ هزار و ۳۰۰ و ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان معامله می شود. این اوراق 
برای سال جاری ۱۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش 

بر اساس همین قیمت نوشته شده است.
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند که شــامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت 
۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه این تعداد اوراق با تســه ۱۲۶ هــزار و ۷۰۰ تومانی، 
۵۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان می شــود. همچنین با در نظر گرفتن 
۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۲۰ 
میلیون و ۲۷۲هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق 

به ۷۰ میلیون و ۹۵۲هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون 

تومان شــامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر 
نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافــت کنند؛ بنابراین زوجین 
باید ۸۰۰ برگه تســهیالت مســکن خریداری کنند که هزینه آن 
۱۰۱ میلیون و ۳۶۰هزار تومان می شــود که همــراه با هزینه ۲۰ 
میلیون و ۲۷۲  هزار تومانی وام جعاله که بــرای آن باید ۱۶۰ ورق 
تسهیالت مســکن خریداری کنند، در مجموع باید ۱۲۱ میلیون و 
۶۳۲ هزار تومان پرداخت کنند. سقف این تســهیالت برای مراکز 
استان و شــهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها 
به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است. با توجه 
به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید 
۶۴۰ برگه تســهیالت مســکن خریداری کنند، مجردها باید ۴۰ 
 میلیون و ۵۴۴ و متاهل هــا نیز باید ۸۱ میلیــون و ۸۸ هزار تومان 

پرداخت کنند.

طی نیمه نخست ۱۴۰۱ نرخ رشد تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالــص در بخش ماشــین آالت به دلیل 
افزایش واردات کاالهای ســرمایه ای و همچنین 
افزایش کاالهای سرمایه ای تولید داخل ۱۵ درصد 
رشــد کرد. بررسی وضعیت رشــد اقتصادی طی 
نیمه نخست سال ۱۴۰۱ بر اساس داده های بانک 
مرکزی و بر پایه قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ حکایت 
از آن دارد که این متغیــر در این بازه زمانی برابر با 
۲.۹۵ درصد بوده است. به صورت جزئی تر نیز رشد 
اقتصادی برای فصل بهار معادل ۲.۶ درصد و فصل 

تابستان معادل ۳.۳ درصد بوده است.
بر اســاس گزارش اتاق بازرگانی تهــران، برآورد 
حاصل از تولید ناخالص داخلی بر حســب اقالم 
هزینه نهایی داللت بر آن دارد که در نیمه نخست 
سال ۱۴۰۱ باالترین رشد در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل متعلق به مصرف نهایی بخش خصوصی 

با نرخ ۶ درصد و سپس سرمایه گذاری با نرخ رشد 
۳.۹ درصد بوده در حالی که رشــد مصرف بخش 
دولتی و خالص صادرات، منفی و به ترتیب برابر با 
منفی ۷.۸ درصد و منفی ۰.۷۸ درصد بوده است. 
نکته قابل توجه این اســت که رشد مصرف بخش 
دولتی که همواره رقم مثبتی بوده در فصول اول و 

دوم سال جاری، منفی شده است.
همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
در سه بخش ساختمان، ماشــین آالت و سایر در 
نیمه نخست سال ۱۴۰۱ نســبت به مدت مشابه 
سال قبل به ترتیب منفی ۱.۹ درصد، ۱۵ درصد و 
منفی ۳.۶ درصد بوده است. نرخ رشد منفی تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، عمدتاً 
به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 

بخش دولتی است.
علت افزایش تشکیل ســرمایه در بخش ماشین 

آالت نیز بــه دلیــل افزایــش واردات کاالهای 
سرمایه ای و همچنین افزایش کاالهای سرمایه ای 
تولید داخل طی نیمه اول ســال ۱۴۰۱ نسبت به 
مدت مشابه سال قبل اســت. همچنین در حوزه 
تجارت خارجی و بر اســاس محاسبات اولیه رشد 
صادرات و واردات کاالها و خدمات در نیمه نخست 
ســال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشــابه سال قبل به 

ترتیب ۷.۴ و ۱۴.۱ درصد بوده است.
نکته قابل توجه در رابطه با رشــد صادرات کاالها 
و خدمات نقش مثبت آن در رشد اقتصادی نیمه 
نخست سال جاری این است که بنا به آمار گمرک، 
رشد مقداری صادرات غیرنفتی طی نیمه نخست 
حدود منفی ۱۳ درصد بوده که نشان دهنده این 
واقعیت است که رشد صادرات کاالها و خدمات ارائه 
شده در حساب های ملی طی مدت مزبور صرفاً به 

دلیل افزایش صادرات نفتی اتفاق افتاده است.

رصد بــازار اقــالم اساســی در هفتــه پایانی 
۳۱درصــدی  افزایــش  از  حکایــت  دی 
 قیمــت قــزل آال نســبت بــه ابتــدای دی

 دارد. 
همچنین چســبندگی نرخ برنج بــا وجود رفع 
ممنوعیت واردات نشــان از ضعــف نظارت ها 
دربازار داخل اســت. به گزارش مهر، رصد بازار 
نشان از نوسان قیمتی برخی اقالم اساسی دارد. 
نزدیک شــدن تاریخ انقضا مواد غذایی نرخ آنها 
را کاهــش داده و ورود بارهای جدید قیمت ها را 
نزولی می کند. مرغ و تخم مرغ از آن جمله بوده 
و قیمت این دو قلم پروتئین پرطرفدار در هفته 

جاری فروکش کرده بود.
در بین انواع ماهی، قزل آال نسبت به سایر ماهی ها 

بازار تقاضای بیشتری دارد زیرا قیمت آن پایین تر 
است. اما نرخ این ماهی پرورشی در هفته پایانی 
دی روند صعودی داشته و از هر کیلو ۱۰۸ هزار 
تومان در هفته گذشــته به ۱۲۲ هزار تومان در 
هفته جاری رســیده اســت. این عدد در هفته 
نخست دی هر کیلو ۸۴ هزار تومان قیمت گذاری 
شــده بود. به این ترتیب قزل آال در هفته جاری 
نسبت به هفته گذشته حدود ۱۳ درصد و نسبت 
به ابتدای دی بیش از ۳۱ درصد افزایش قیمت 

داشته است.
تقریبــاً دو هفتــه قبل بــود کــه وزارت جهاد 
کشــاورزی خبر از ممنوعیت ثبت سفارش هر 
نوع برنج خارجی را اعالم کــرد. این محدودیت 
با واکنش های بســیاری رو به رو شــد و قیمت 

برنج را در بازار بیــش از ۱۰ درصد افزایش داد. 
بازدید میدانی از بــازار برنج نشــان می دهد با 
وجود رفع ممنوعیــت واردات برنــج خارجی، 
 قیمت ها دچار چســبندگی شــده و تغییری را 

شاهد نیستیم.
بازار حبوبات هم در دی دچار نوسان قیمتی شده 
به طوری که نخود، لوبیا ســفید و قرمز افزایش 
قیمت داشــتند. در بازار لوبیا چشــم بلبلی نیز 
شاهد تفاوت قیمتی هســتیم که فروشگاه هایی 
که این دانه پروتئینی را با قیمــت باالتر عرضه 
می کنند مدعی هستند کشــت داخلی است در 
حالی که بر اســاس گفته برخی فروشــندگان، 
 لوبیــا چشــم بلبلــی موجــود در بــازار تماماً 

وارداتی است.

معاون امور تعــاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از هدف گذاری برای احیای 
هزار تعاونی صنعتی راکد و 
غیرفعال بــا ایجاد ۴۵ هزار 
شغل در کشــور در ســال جاری خبر داد و گفت: 
براســاس گزارش هایی که ۳۰ استان دریافت شده 
تا کنون ۵۴۳ تعاونی غیرفعال شناســایی شدند که 

قابلیت احیا دارند.
»مهدی مسکنی« با اشاره به آخرین رصد وضعیت 
تعاونی ها تــا اواخر آبان مــاه امســال، اظهار کرد: 
تفاهم نامه ای با دفتر توســعه روســتایی و مناطق 
محروم رییس جمهور امضا شــد تا در طرح نهضت 
احیا و راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی 
راکد و نیمه فعال، واحدهــای تعاونی تولیدی احیا 
شوند. وی افزود: از ۷۰۱ شــرکت تعاونی شناسایی 
شده واجد شرایط احیا تعداد ۱۳ تعاونی واجد شرایط 

تســهیالت قرض الحســنه به بانک قرض الحسنه 
رسالت معرفی شدند.

معاون وزیر تعاون ادامــه داد: همچنین ۱۴۷ واحد 
تعاونی متقاضی تســهیالت کمتــر از یک میلیارد 
تومانی واجد شــرایط نظامنامه احیا ابالغی ریاست 
جمهوری و ۲۳۷ تعاونی متقاضی تسهیالت باالی یک 
میلیارد تومانی در راستای نهضت احیای واحدهای 
تولیدی به بانک های عامل معرفی شدند. مسکنی با 
بیان اینکه در هدف گذاری امسال هزار تعاونی احیا 
خواهند شد، گفت: در نهضت ملی احیا و راه اندازی 
مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و غیرفعال 
یا افزایش ظرفیت تولید، رفع مشــکالت و اعطای 

تسهیالت به بخش تعاونی ها نیز دیده شده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
عنوان کرد: بــا احیای این تعاونی هــا و برنامه های 
امسال، ۴۵ هزار شغل ایجاد می شود که ۹۰ درصد 
آن تا کنون محقق شده است و مابقی اشتغال زایی در 
قالب تعاونی ها با بهره برداری از طرح ها در دهه فجر 

امسال ایجاد خواهد شد.

وی از اختصاص خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی 
خبر داد و گفت: بیش از هزار تعاونی در حال تکمیل 
مدارک و پیگیری دریافت تسهیالت هستند، ضمن 
اینکه در تفاهم نامــه ای که با بانک توســعه تعاون 
صورت گرفته سه هزار میلیارد تومان تسهیالت در 
سال ۱۴۰۲ به طرح های تعاونی مستقر در روستاها 

تخصیص پیدا خواهد کرد.
مسکنی گفت: در هشتاد و ســومین شورای عالی 
اشتغال با اهتمام وزیر تعاون و حمایت رییس جمهور 
مصوب شده است که ســهمی متناسب با توقع ۲۵ 
درصدی از بخش تعاون در اقتصاد از منابع بند الف 
تبصره ۱۸ به بخش تعــاون اختصاص پیدا کند که 
۲۵ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی می شود که 

امیدواریم سازمان برنامه و بودجه تخصیص دهد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی بیان کرد: 
در قالب بند ب تبصره ۱۶ برای اولین بار سهم برای 
بخش تعاونی توسط شــورای برنامه ریزی استان ها 
دیده شد و با حمایت استانداران و شورای برنامه ریزی 
استان های گلستان، فارس، خراسان رضوی، سمنان 

و لرستان و چند استان دیگر تعاونی ها سهم مشخص 
از این تسهیالت برخوردار شوند.

وی تاکید کرد: در بخش تعاون مشکل منابع نداریم 
و مشــکالت ما را در حمایــت از تعاونگران متوقف 
نکرده است، اراده دولت نشان داد که تعاونگران تنها 
نیستند، بلکه به دنبال شناسایی و معرفی مدل های 
موفق تعاونی ها هستیم. مسکنی از یکپارچه سازی 
سامانه جامع تعاونی با سامانه ثبت شرکت ها خبر داد 
و گفت: در دولت سیزدهم اولین دستگاهی هستیم 
که تعاونگران می توانند تنها در سامانه جامع تعاونی 
ثبت نام کنند و دیگر نیاز به ثبت مجدد در سامانه ثبت 

شرکت ها نیست.
معاون وزیر تعاون خاطرنشان کرد: به منظور بهبود 
محیط کسب و کار سامانه جامع تعاون به درگاه صدور 
مجوزها مرکز پایش محیط کسب و کار متصل شده 
و بر اساس گزارش های رسمی میانگین مدت زمان 
صدور موافقت نامه ها تشــکیل تعاونی ۲ روزه است. 
به گفته وی، در ۹ ماه امســال ۲ هزار پرونده تعاونی 
برای صدور مجوز ارسال شده است که نسبت به سال 

گذشته ۳.۵ درصد افزایش را نشان می دهد.
در همین رابطه مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
صنعتی قزوین از احیای ۳۲ واحــد تولیدی راکد و 
غیرفعال استان طی سال جاری خبر داد. رضا صفاری 
اظهار کرد: با همراهی و حمایت های دولت و پیگیری 
بخش خصوصی، در ســال جاری ۳۲ واحد تولیدی 
راکد و غیرفعال در اســتان قزوین، احیا و به چرخه 
تولید بازگشــتند. وی افزود: اشتغالزایی برای ۲۰۰ 
نفر از نتایج راه اندازی مجدد این واحدهای تولیدی 

می باشد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین 
ادامه داد: تولید محصوالت شیمیایی، صنایع غذایی و 
قطعات خودرو، زمینه فعالیت واحدهای تولیدی احیا 
شده است که در شهرک های صنعتی کاسپین، لیا، 

خرمدشت، حیدریه و آراسنج مستقر هستند.
صفاری اضافه کرد: احیــای واحدهای راکد اقدامی 
در راستای تقویت تولید و اشتغال در سطح کشور و 
استان است و بر این اساس احیای ۵۰ واحد تولیدی 
راکد و تعطیل در دســتور کار قرار گرفته است. این 
مقام مسئول خاطرنشــان کرد: کمبود نقدینگی و 
سرمایه در گردش، بدهی به بانک ها، بیمه و دستگاه 
های خدمات رسان، فرسودگی ماشین آالت، نداشتن 
مواد اولیه، فقدان بازار و اختالفات شــرکا از جمله 

عوامل موثر در تعطیلی این واحدهای تولیدی بود.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

برنامه ریزی برای احیای هزار تعاونی تولیدی راکد تا پایان سال
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رشد ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین آالت

قزل آال باز هم گران شد

کارگروه حمل و نقل در اتاق اصناف ایران تشکیل می شود

آگهيدعوتمجمععموميعادی
بهطورفوقالعادهنوبتاول

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی پیشکسوتان طبیعت گستر رأس ساعت ۱0 صبح 
روز دوشنبه مورخ ۱40۱/۱۱/۱7 در محل سالن اجتماعات سازمان جنگل ها واقع درچالوس ، میدان معلم تشکیل می گردد؛ 
لذا از کلیه اعضاء و سهامداران محترم دعوت می شود رأس ساعت مقرر در جلسه حضور یابند و یا طبق ماده ۱9 آیین نامه 

نحوه تشکیل مجامع عمومی نماینده تام االختیار خود را کتباً معرفی نمایند.

توجه :
*گواهی نمایندگی تنها در صورتی معتبر می باشد که در دفتر شرکت و در حضور هیات مدیره و یا در دفترخانه رسمی 

تنظیم گردیده باشد.
*متقاضیان کاندیداتوری می بایست حداکثر هفت روز از انتشار آگهی دعوت مجمع جهت ثبت نام در دفتر شرکت حضور 

یابند.
*کلیه اعضاء و نمایندگان می بایست جهت شرکت در جلسه کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.

دستور جلسه :
۱- ارائه گزارش از سوي هیأت مدیره و بازرس

2- تصویب صورتهای مالی سال ۱400
3- تصویب پیش بیني بودجه سال ۱40۱ 

4-تصویب تغییرات سرمایه ) افزایش سهام ،سرمایه و اعضاء(
۵- تعیین نحوه دعوت مجامع عمومی

6-تعیین خط مشی آینده شرکت
7-انتخابات هیات مدیره و بازرسان

هیات مدیره شرکت تعاونی پیشکسوتان طبیعت گستر

ایران 6 برابر دنیا تقاضای مصرف گاز دارد

قیمت کاال های اساسی باید به نرخ شهریور ۱400 باشد هزینه هر برگ از تسهیالت مسکن افزایشی شد
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دهقانی در جمع مدیران و کارگزاران فن بازارهای کشور:
شکل گیری ارتباط آگاهانه بین عرضه و تقاضا در 

حوزه دانش بنیان ها
مدیــران و کارگزاران فــن بازارهای 
کشــور به عنوان یکی از حلقه های 
اتصــال بازیگران عرضــه و تقاضا در 
بازار فناوری با معاون علمی، فناوری 
و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری 
دیــدار و گفت وگو کردنــد. فن بازار 
محلی برای مبادالت فناورانه است. 
در واقع فن بازار یک پلت فرم برای توسعه فناوری اســت که با ایفای نقش 
واســطه اطالعاتی و حقوقی، وظیفه نزدیک کــردن طرف های »عرضه« و 
»تقاضا« در حوزه فناوری و محصوالت پیشــرفته را بر عهده دارد. روح اهلل 
دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در نشستی مشترک با 
مدیران و کارگزاران فن بازارهای کشور پس از دریافت گزارشی از فعالیت و 
دستاوردهای این شبکه، گفت: کارگزاران علم و فناوری در سطح باالتری از 
نظر مهارت نسبت به شرکت های دانش بنیان قرار دارند. وی با تأکید بر اینکه 
کارگزاران باید چندین مهارت را داشته باشند، گفت: در اصل آنها باید عالوه بر 
زبان فناوری، زبان صنعتگر و تجارت را بدانند تا بتوانند معامله ای را بین دانش 
بنیان ها و بازار ایجاد کنند. دهقانی با تاکید بر اینکه کارگزاران باید با دانش 
بنیان ها زیست کرده باشند، ادامه داد: کارگزاری علم و فناوری یک کار دانش 
بنیان اســت و نیاز به مهارت باالیی دارد و به این راحتی قابل انجام نخواهد 
بود. در غیر این صورت نمی توانست به حوزه علم و فناوری ورود پیدا کند. وی 
خاطرنشان کرد: کارگزاران دانش و فناوری بیشتر شبیه یک شبکه انتقال 

قدرت بین تمام بازیگران هستند تا قدرت را توزیع، تقسیم و مصرف کنند.
معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تأکید کرد: 
کارگزاران همانند رشته های بین رشته ای از اهمیت باالیی برخوردارند زیرا 
گره در تمام شبکه ها را می توانند با ارتباط درست وصل کنند. به گفته وی 
دنیا، دنیای ارتباطات و شبکه سازی اســت. از این رو کارگزاران می توانند 
توجه ویژه ای به شبکه های ارتباطی داشته باشــند و آنها را رونق دهند. 
دهقانی خاطرنشان کرد: باید به صورت آگاهانه ارتباطی بین مصرف کننده 
و بازار در حوزه دانش بنیان ها صورت بگیرد و انتظار داریم این اتفاقات به 
واسطه کارگزاری ها باشد. وی گفت: عموماً و بعضاً شرکت های دانش بنیان 
ساز و کار تجاری سازی و فروش ندارند و بیشتر تولید کننده فناوری هستند. 
حضور کارگزاران می تواند در این زمینه ها کمک کننده به شرکت های دانش 
بنیان باشد. در واقع کارگزاران نقش میانجی گری بین دانش بنیان ها و بازار 
را دارند. معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با 
بیان اینکه در کارگزاری چهار ستون اصلی وجود دارد تا یک کسب و کار راه 
اندازی شود، گفت: ستون های کارگزاری شامل مشتری، تولید کننده، دیتا 
و قانون می شــود. وی ادامه داد: اکوسیستم قدرت و انرژی با کابل کشی و 
ایجاد نیروگاه ها و کارخانه مصرفی رخ نمی دهد بلکه همه اجزای این شبکه 
باید کامل شود و در این میان شبکه ارتباطات مهم است چون با تقویت آنها 
شرکت های دانش بنیان تقویت خواهد شد. دهقانی بیان کرد: کارگزاران 
بستر جاری شدن حکمرانی هستند و الزم است این شغل جدید در حوزه 
علم و فناوری توسعه یابد. ما به دنبال این هستیم که تمام مجوزها از یک 
خروجی مشــخص باشــند و معاونت، صندوق نوآوری و پارک های علم و 

فناوری به صورت متمرکز فعالیت کنند.

در پی فراگیر شدن هوای سرد در بیشتر استان های کشور
میلیون ها کاربر از شــبکه ارتباطی بدون مشکل 

استفاده می کنند
در پی فراگیر شدن هوای سرد در بیشتر اســتان های کشور و افت شدید 
دما در شهرها و روستاها، شبکه ارتباطی سراسر کشور با کمترین مشکلی 
مشغول به فعالیت اســت. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، در پی افــت قابل توجه دما و فراگیر 
شدن سرمای شدید در بخش های زیادی از کشور که منجر به تعطیل شدن 
ادارات و مراکز آموزشی در تعدادی از شهرها شده است، خوشبختانه شبکه 

ارتباطی سراسری با کمترین مشکلی مشغول به ارایه خدمات دهی است.
وضعیت شبکه ارتباطی سراسری به گونه ایست که در ایام اخیر به دلیل 
افت دما در بخش های زیادی از کشور، مردم برای دورکاری و انجام امور و 
کارهای خود چون آموزش غیرحضوری دانش آموزان، بیشتر از قبل بصورت 
برخط از شبکه ارتباطی کشور استفاده می کنند که همین باعث شده که 
مصرف ترافیک اینترنت با افزایش همراه شده باشد. بنابه این گزارش، در 
روزهای اخیر به دلیل برودت هوا و کاهش محســوس دما، ادارات و مراکز 

آموزشی، در شهرهای مختلف تعطیل یا دورکار شده اند.

تا 2025 میالدی؛
هوش مصنوعی ۹۰ درصد محتوای آنالین را تولید می کند

یکی از کارشناســان حوزه هوش مصنوعی معتقد اســت »هوش مصنوعی 
مولد« مانند ChatGPT درآینده شیوه توسعه محتوای دیجیتال را به طور 
کامل دگرگون و تا ۲۰۲۵ میالدی ۹۰ درصد محتوای آنالین را تولید می کند. 
ChatGPT یک چت بات است که توسط شرکت OpenAI در نوامبر ۲۰۲۲ 
 3-GPT میالدی راه اندازی شــد. این ربات بر روی مدل های زبان خانواده
OpenAI ساخته شــده است. نینا شــیک یکی از کارشناسان حوزه هوش 
مصنوعی در این باره می گوید: تصور می کنم تــا ۲۰۲۵ میالدی حدود ۹۰ 
درصد محتوای آنالین با هوش مصنوعی تولید شود. این فناوری رشد سریعی 
دارد. من معتقدم بیشتر محتوای دیجیتال در آینده به وسیله هوش مصنوعی 
 تولید شــود. به عنوان مثال ChatGPT را در نظر بگیریــد. البته انبوهی از 
پلتفرم ها و اپلیکیشن های مشــابه دیگر نیز در حال توسعه هستند. افزایش 
توجه به ChatGPT به بحث و گمانه زنی های وسیعی درباره هوش مصنوعی و 
به خصوص هوش مصنوعی مولد و نقش گسترده آن در جهان منجر شده است.

شیک در این باره می گوید: کاری که هوش مصنوعی مولد انجام می دهد 
در حقیقت تولید محتوا و محصول جدید است. حال آنکه تاکنون تصور می 
شد این قابلیت فقط مختص هوش و خالقیت انسان است. هوش مصنوعی 
مولد می تواند در سراســر رســانه ها محتوای مانند متن، ویدئو، صوت و 
تصویر را تولید کند و جالب آنکه هر واسطه دیجیتالی را می توان با هوش 
مصنوعی مولد فعال کرد. بنابراین من تصور می کنم ارزش Open AI در 
آینده بیشتر می شود و همزمان در ۲۰۲3 میالدی شاهد تعداد بیشتری 
از شرکت های توســعه دهنده هوش مصنوعی مولدی خواهیم بود که در 
بسیاری صنایع کاربرد دارند. او در ادامه افزود: این پدیده واقعاً نوین است 
زیرا کاربردهای هوش مصنوعی مولد اخیراً و از ۲۴ تا۶ ماه گذشته توجهات 
را جلب کرده اند. شیک معتقد است فضای هوش مصنوعی مولد در سال 
آینده میالدی رقابتی تر می شــود و شــرکت های بزرگی مانند آلفابت 
)شرکت مادر گوگل(،مایکروسافت و اپل نیز فعالیت های متعددی در این 

فضا انجام دهند.

اخبار

نقش شرکت های دانش بنیان 
و اســتارتاپ ها در اقتصــاد 
کشور امروز به قدری پررنگ 
شده که پیوند این دو عرصه 
ناگسســتنی اســت. آینده 
اقتصاد کشــور هم از مسیر این کســب وکارها عبور 
می کند. اقتصادی که ســالیان طوالنی به درآمدهای 
نفتی وابســته بوده، امروز به واســطه شــکل گیری 
زیست بوم کارآفرینی و نوآوری نقش دانش و فناوری 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپی  را در خود برجسته 
می بیند. امروز در جایگاهی هستیم که هزاران شرکت 
دانش بنیان در اقتصاد کشور نقش آفرینی می کنند. 
درآمد هزاران میلیارد تومانی این کســب وکارها در 
سالیان اخبر، اهمیت این کســب وکارها را در اقتصاد 
کشور ویژه و مهم ساخته است. بنابراین حمایت از این 

کسب و کارها نیز باید در دستور کار باشد. 
مهم ترین ویژگی فعالیت این شرکتها توسعه مقابله 

با اقتصاد سنتی و نفت گراســت. حرکت از اقتصاد 
متکی بر نفت به ســمت اقتصاد با مناسبات جدید 
خلق ثروت و اقتصاد دانش بنیان بدون مشــارکت 
شبکه بانکی کشــور میسر نیســت. امروزه نقش 
واحدهای صنعتی صادرات محور و شــرکت های 
دانش بنیان در محور اقتصاد در راســتای توسعه 
پایدار کشــور بر همگان عیان اســت. این موضوع 
در واردات و صادرات و برقــراری ارتباط هدفمند 
اقتصادی با دیگر کشورها با هدف ارزآوری از طریق 
صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی حائز اهمیت 

است.
با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد صنعت کشــور 
را صنایع کوچک و متوســط )SMEs( تشــکیل 
می دهند، لذا باید با توجه به وقوع انقالب صنعتی 
چهارم و ظهور تکنولوژی هــای نوین و بهره گیری 
از علم روز به منظور ورود به حوزه های دانشــی از 
جمله نانــو، بایو، اینترنت اشــیا، هوش مصنوعی، 
پرینترهای ســه بعدی و… مدیــران واحدهای 
صنعتی کوچک و متوســط خود را بــرای ماراتن 
بزرگی بــه اندازه کل دنیــا آماده کننــد و هرچه 

زودتر به تولید در ســطح بین المللی برسند. این 
امر محقق نمی شــود مگر با شــناخت توانمندی 
ها و پتانســیل داخلی از یکسو و شــناخت نیاز و 
انتظار بازارهای هدف بین المللی و مقایســه این 
دو موضوع با یکدیگر که نتیجــه آن تعیین فاصله 

به منظور صادراتی شــدن محصوالت است که با 
تدوین سند استراتژی و برنامه اجرایی در راستای 
تبدیل شدن به واحدهای دانش بنیان و ارزآوری از 
 طریق صادرات محصوالت دانشی می توان آن را به 

حقیقت پیوند زد.

دولت از صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان حمایت کند 

دانش بنیان ها میانبر عبور از اقتصاد نفتی 

بسیج قوا برای جهش تولید دانش بنیان
هاتف خرمشاهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال 

حمایت های دولتها از شرکتهای دانش بنیان دو راهبرد نظری دارد. یک رویکرد، دولت حمایت گر است و رویکرد دیگر، دولت بسترساز ویا تسهیل گر است. علی رغم ظاهرش نفع پایدار شرکتهای دانش بنیان استفاده 
از رویکرد دوم است. حتی دولت هم برای اینکه بتواند کارکرد موثری در توسعه شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد کشور داشته باشد باید بر استراتژی دوم متمرکز شود. در دهه ۸۰ تا ۹۰ در هیچ کجای دنیا دالرهای 

حمایتگر نفتی نتوانستند عملکرد قابل قبولی در توسعه شرکتهای دانش بنیان و ایجاد فناوری داشته باشند.
تنها جایی که دولت می بایست و موثر است که مداخله موثر کند در بهداشت و امنیت و در آموزش علوم پایه و در یک کالم تبدیل دانشهای علوم پایه به فناوری است. مردم و بازیگران اقتصادی خودشان توانمندند که 

با سرمایه گذاری خصوصی، فناوری را به صنعت تبدیل کرده و صنعت را به اقتصاد تبدیل می کنند.
در همه کشورهای توسعه یافته هم رویکرد بسترساز موفق تر عمل کرده است. در کشورهایی مانند کره جنوبی، هند و حتی امارات و قطر شاهد اثربخشی رویکرد دوم هستیم. دولت باید با ایجاد بسترهای مبادالتی و 

زیرساخت های گران قیمت عمومی نقش تسهیل گر را ایفا کند. تاحدی در این زمینه بسترسازی و تسهیلگری اتفاق افتاده است. به عبارتی توانست حمایت های خود را معطوف به زیرساخت ها کند.
دولت برای اینکه بتواند متولی و راهبر رشد و توسعه ملی باشد باید بر نوسازی و تقویت زیرساختهای مهمی مانند اینترنت در دنیای مجازی و یا خطوط ریلی در شبکه حمل و نقل ملی متمرکز باشد. به طور کلی هر جا 

دولت ها به عنوان رقیب یا رفیق بخش خصوصی به اقتصاد ورود کردند نه تنها بهره وری کم شد بلکه رانت و فساد زیاد شده است.
 اما همه دولت ها از محصوالت و خدمات تولید شده ملی خود در چالشهای بین المللی اقتصادی حمایت می کنند. از صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان و با ارزش افزوده باال در فتح قله های صادراتی حمایت 

می کنند. شما همین ترکیه را ببینید. در هزینه های بازاریابی کاالهای ترک تا ۹۹ درصد مشارکت می کند. به واقع از شغل های ایجاد شده در کشورش حمایت می کند. اما نه با وام بلکه با توانمندسازی.
الزم به ذکر است فرصت دولت سیزدهم برای حمایت اصولی از اکوسیستم دانش بنیان کشور در ساماندهی منسجم و بسیج قوای کشور در طرح جهش تولید دانش بنیان است. اگر بستر فعالیت برای شرکتهای بزرگ 
ملی در حوزه دانش بنیان ها به درستی فراهم شود آن وقت خواهید دید چه پتانسیل بزرگی در همکاری شرکتهای بزرگ و معتقدم بورسی و هلدینگی در کار با شرکتهای دانش بنیان کوچک و متوسط وجود دارد. آن 

وقت می توان به ایجاد اشتغال توسط این شرکتها امیدوار بود.
اگر ظرفیت های نوآورانه و فناورانه در شرکتهای کوچک با سرمایه و بازار شرکتهای بزرگ متحد و ممزوج شود آنگاه خواهید دید چه ظرفیت بی نظیری برای اقتصاد کشور به بار خواهد آورد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

به دلیل اهمیت شبکه ملی اطالعات و تاکید رئیس 
جمهور مبنی بر تســریع راه اندازی آن، قرار است 
سال آینده صندوق توسعه شــبکه ملی اطالعات 
ایجاد شــود. به گزارش ایســنا، طرح شبکه ملی 
اطالعات در کشــور از اواخر ســال ۱3۸۴ مطرح 
و مهم ترین دلیل پیاده ســازی این شــبکه در آن 
سال  کاهش وابستگی به شــبکه جهانی اینترنت 
اعالم شد. در سند »ضرورت تبیین الزامات شبکه 
ملی اطالعات« آمده که شــبکه ملی اطالعات به 
عنوان زیرســاخت ارتباطی کل فضــای مجازی، 
شبکه همه شــبکه های کشور اســت. این شبکه 
متشــکل از زیرســاخت های ارتباطی با مدیریت 
مســتقل کاماًل داخلی، شــبکه ای حفاظت شده 
نســبت به اینترنت و شــبکه ای با امــکان عرضه 
 انواع محتــوا و خدمات ارتباطی سراســری برای 

آحاد مردم است.
 در سال های بعد از ۱3۸۴ عمال اجرای این طرح 
با کندی انجام می شد تا این که در دولت یازدهم، 
اجرای این طرح پیگیری و درنهایت در اواخر همان 
دولت اعالم شــد که فازهای اول، دوم و سوم آن 
افتتاح و رونمایی شده است؛ اما این شتاب بخشی 
به روند اجــرای این پروژه در دولت ســیزدهم از 
مهم ترین اقدمــات وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات است؛ بنابراین طرح شتاب بخشی به روند 
اجرای شبکه ملی اطالعات، از مهرماه سال گذشته 
 آغاز شــده و در حال حاضر هــم در مرحله اجرا 

قرار دارد.

بیش از ۶00 روستا و آبادی در استان یزد 
به شبکه ملی اطالعات متصل شدند

چندی پیــش محمدرضــا پاکــدل _ مدیرکل 
ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان یزد در این 
باره گفت: در قانون برنامه ششــم توســعه تاکید 
شده که 33۰ روســتای باالی بیست خانوار تحت 

پوشش شبکه ملی اطالعات قرار گیرد که اکنون در 
استان یزد بیش از ۶۰۰ روستا و آبادی به شبکه ملی 
اطالعات و اینترنت پرسرعت متصل هستند که دو 

برابر بیشتر از برنامه است.
وی با بیان اینکه در فاز اول طرح توسعه ارتباطات 
روستایی نیز ۱3۰ کیلومتر فیبرنوری در روستاها 
اجرا شــده اســت، افزود: بــا تعامــل و همکاری 
شهرداری یزد، توسعه پهن باند و فیبرنوری در شهر 
یزد ایجاد دسترسی به اینترنت پر سرعت مبتنی به 
فیبر نوری به کسب و کار ها و منازل زودتر از موعد 
آغاز شده اســت و در هفته دولت 3۰ هزار پورت 
FTTH توسط پیشگامان توسعه ارتباطات با اجرای 
3۰ کیلومتر فیبر در بســتر کانال های شهرداری 
 و بالغ بــر 3۰ میلیــارد تومان ســرمایه گذاری،

 افتتاح شد.

پیشرفت ۶0 درصدی شبکه ملی اطالعات
آنطور که عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در نشست تخصصی شبکه ملی اطالعات 
و فضای مجازی در جمع اســاتید دانشگاه علم و 
صنعت درباره شبکه شــبکه ملی اطالعات گفت، 
این شبکه یک شبکه پرسرعت، باکیفیت و امن در 
گسترده جغرافیای جمهوری اسالمی ایران است 
که بر اســاس ارزیابی هایی که طبق شاخص های 
مورد توافق با مرکز ملی فضای مجازی انجام شده، 
باوجود همه تالش های صورت گرفته در سال های 
قبل، تا قبل اســتقرار دولت ســیزدهم 3۰ درصد 

پیشرفت داشت.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه با تالش شــبانه روزی 
بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطالعات کشــور 
و همکاران مــا در وزارت ارتباطات، شــبکه ملی 
اطالعات امــروز نزدیک به ۶۰ درصد پیشــرفت 
داشته است، گفت: برای تحقق شبکه ملی اطالعات 
در وزارت ارتباطات هفت کالن پروژه و ۲۰۰ پروژه 

ریز و درشــت تعریف شده اســت. وی همچنین 
تأکید کرد که در ۱۴ ماه اخیــر نزدیک به ۲۵۰۰ 
 روســتای جدید به شــبکه ملی اطالعات متصل 

شده اند.

ایجاد صندوق توسعه شبکه ملی اطالعات  
طبق این گزارش بــه دلیل اهمیت شــبکه ملی 
اطالعات و تأکید رئیس جمهور مبنی بر راه اندازی 
هرچه ســریعتر این طرح به عنوان یکی از اولویت 
های فضای مجازی، قرار اســت برای سال آینده 
صندوق توسعه شــبکه ملی اطالعات ایجاد شود. 
درباره جزئیات این اقدام می توان گفت براســاس 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ که چهارشــنبه هفته 
گذشته توســط رئیس جمهور به مجلس تقدیم 
شــد، در تبصره ۷ این الیحه گفته شده به دولت 
اجازه داده می شــود به منظور شــتاب بخشی به 
توســعه شــبکه ملی اطالعات، ارتقاء و نوسازی 
زیرساخت های ارتباطی و توسعه فیبرنوری منازل 
و کسب و کارها، صندوقی تحت عنوان »صندوق 
توسعه شبکه ملی اطالعات«، در سقف پست های 
ســازمانی و اعتبارات مصــوب وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات ایجاد کند.
همچنین اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد 
مشــترک وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات، 
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه 
و بودجه کشــور با همکاری بانک مرکزی و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت 
وزیران خواهد رســید. همچنین بــه تازگی وزیر 
ارتباطات انتشار پســتی در فضای مجازی در این 
باره گفت: روز دوشنبه در ادامه دیدارهای هفتگی 
با نمایندگان مردم با آقای محمد سرگزی، نماینده 
محترم مردم زابل و زهک؛ آقای مجید ناصری نژاد، 
نماینده محترم مــردم شــادگان و خانم فاطمه 
مقصودی نماینده محترم مردم بروجرد در مجلس 

شورای اســالمی به صورت مجزا دیدار و گفت وگو 
کردم و به اتفاق وضعیت شبکه ارتباطی حوزه های 

انتخابیه آنها را به طور کامل بررسی کردیم.  
در این دیدارهــا ضمن تشــریح آخرین وضعیت 
توســعه ارتباطات روســتایی حوزه های انتخابیه 
این نمایندگان محترم، ســعی کردم تا با برقراری 
تماس های تصادفی با روستاییان عزیز، به صورت 
مستقیم از وضعیت ارتباطی آنها گزارشی دریافت 
کنم در یکی از این دیدارها متوجه شدم تلفن ثابت 
در برخی از نقاط شــهر زابل چند ســال است که 
قطع شده است و از آنجاکه در شرایط حاضر دیگر 
عدم دسترسی به تلفن ثابت غیرقابل  توجیه است 
به ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
و نماینده وزیر در هیات مدیره شــرکت مخابرات 
دســتور دادم تا با قید فوریت موضوع را پیگیری و 
مشکالت این شهر را حل کنند. البته الحمدهلل ۹۸ 
درصد روستاهای باالی بیســت خانوار زابل تحت 
پوشش شبکه ارتباطی پایدار و باکیفیت قرار گرفته 
اند و تــا پایان هفته دولت ســال آینده دیگر هیچ 
روســتای بدون ارتباطی در این منطقه نخواهیم 
داشت. خوشبختانه در شادگان نیز ۱3۱ روستای 
باالی بیست خانوار وجود دارد که ۱3۰ روستای آن 
به شبکه متصل هستند و در گزارش نماینده محترم 
این شهر و بررسی های تلفنی خودم از اهالی محترم 
این روستاها متوجه شــدم برخی از آنها از کیفیت 
رضایت ندارند که قرار شد تیمی برای بررسی به این 

شهر اعزام شود.
 ۸۱ درصد روستاهای باالی بیست خانوار بروجرد 
نیز به شبکه ملی اطالعات متصل هستند و مطابق 
برنامه همه آنها تا شهریور سال آینده به شبکه ملی 
اطالعات متصل می شوند. با تکمیل طرح توسعه 
ارتباطات روســتایی در شهریور ســال آینده، در 
 فاز بعد افزایش و ارتقا کیفیت در دســتور کار قرار 

می گیرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش 
تعاون از حمایت شــرکت های غیرتعاونی دانش 
بنیان در دریافت تســهیالت خبر داد و گفت: این 
شرکت ها تا ســقف هفت میلیارد تومان حمایت 

می شوند.
یکی از اولویت ها در کشور برای حمایت از تولید 
و در راســتای ایجاد اشــتغال حمایت از شرکت 
های دانش بنیان اســت.دولت نیز در راســتای 
سیاســت های ابالغی به منظور تأمین شــرایط و 
امکانات اشتغال برای همه و تحقق عدالت اجتماعی 
و توزیع عادالنه ثروت، اهتمام ویــژه ای به ایجاد 

فضای امن برای سرمایه گذاری و رفع موانع آن در 
بخش تعاون داشته است؛در همین راستا شرایط 
حمایت ازشرکتهای غیرتعاونی دانش بنیان برای 
دریافت تســهیالت با صدور ضمانت نامه از سوی 
صندوق ضمانت ســرمایه گذاری تعــاون فراهم 

شده است.
البرزمحمدی،مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت 
ســرمایه گذاری بخش تعاون دربــاره حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان می گوید:امســال این 
صندوق سقف ضمانت شرکتهای غیر تعاونی دانش 
بنیان در دریافت تسهیالت را افزایش خواهد داد، به 

طوریکه این شرکت ها تا سقف هفت میلیارد تومان 
حمایت می شــوند. محمدی بیان کرد: صندوق 
ضمانت ســرمایه گذاری تعاون متعلق به دولت 
است و تســهیالت بانکی حوزه کسب و کارهای 
خرد و متوسط با اولویت شــرکت های تعاونی را 

ضمانت می کند.
وی خاطر نشان کرد: ۷۰درصد از منابع این صندوق 
ســهم شــرکت های تعاونی و بقیه آن سهم افراد 
حقیقی و حقوقی غیر تعاونی ها اســت که ضامن 
آنان در نــزد بانکها برای دریافت تســهیالت می 
شــوند. وی بیان کرد: صندوق ضمانت ســرمایه 

گذاری تعاون تا چند ماه قبل تا سقف یک میلیارد 
تومان تسهیالت بانکی برای تعاونی ها را به صورت 
۱۰۰درصدی ضمانت مــی کرد اما طی تفاهم ای 
که در شرف انعقاد با صندوق نوآوری و شکوفایی 
می باشــد، ســقف این ضمانت برای شرکتهای 
تعاونی دانش بنیان تا ۱۰میلیارد تومان تسهیالت 
و برای شرکت های غیرتعاونی دانش بنیان تا هفت 

میلیارد تومان تسهیالت افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کــرد: هرچند ضمانت مزبــور میزان 
خطرپذیری را برای صندوق باال می برد اما هدف 

تقویت اقتصاد دانش بنیان ها در کشور است.

تالش شبانه روزی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه دارد  

آخرین وضعیت شبکه ملی اطالعات در کشور

حمایت از شرکت های غیرتعاونی دانش بنیان در صندوق ضمانت تعاون

فناوری و 
اطالعات
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کار و
کارآفرینی 

انگيــزه ســودجويي باعــث شــده 
برخــي افــراد، دانشــجويان يــا 
دانشــگاهيان بــراي درآمدزايــي از 
ميان بر هــاي پيــدا كــردن شــغل 
اســتفاده كنند و دانش و مهارت خود 
 را بفروشــند. بديــن معنــي كــه بــه جــاي ديگــران 
پايان نامه بنويسند يا كار پژوهشي انجام دهند. كاري كه گرچه 
درآمدزايي نســبتا خوبي دارد، اما از نظر علمي و اخالقي تبعات 
آن سنگين است. پايان نامه نويسي يا مقاله نويسي امروزه يكي از 
راه هاي كسب درآمد شده است. بسياري از اين طريق درآمدزايي 
مي كنند و حتي براي كارشان جذب نيرو يا استخدام دارند. كافي 
است سري به خيابان ها و كتابفروشي هاي شهر بزنيم؛ مملو است 
از تبليغات و اطالعيه هاي موسساتي كه كارشان پايان نامه نويسي 
يا مقاله نويسي است. آنها در قبال نوشتن يك پايان نامه بر اساس 
آنچه كه مدنظر موسسه است، به كار خود ادامه مي دهند. يكي از 
علل مهم اين موضوع بيكاري قشر تحصيلكرده دانشگاهي است و 

تمايل به درآمدزايي از دانشي است كه فراگرفته اند. 

رواج داللي علم
 ازدياد مجموعه هاي مقاله نويسي يا كساني كه حاضر به نوشتن 
براي دانشجويان يا متقاضيان هستند، هم سطح علمي دانشگاه 
و دانشجوياني كه از اين راه پايان نامه خود را تدوين مي كنند، 

تضعيف مي كند و هم در نهايت از علم چهره  داللي می سازد.
 رواج اين كار به مرور حتي براي فارغ التحصيالن و نويسندگان 
به نوعي باعث دور شدن آنها از مسير واقعي درآمدزايي از راه علم 
كه همان آموزش و يادگيري مهارت ها و نشان دادن مسير و راه 
است، خواهد شد به طوري كه با داشتن يك مجوز قانوني براي 
تاسيس يك مركز، مي توانند آموزش را جايگزين نوشتن براي 
ديگران كنند و حتي درآمدي چه بســا بهتر از آنچه كه اكنون 

دارند از راه قانوني داشته باشند. 

منفعت طلبي و خودخواهي در كسب علم
ابراهيم رزاقي، اســتاد بازنشســته دانشــگاه 
مي گويد: اين شيوه درآمدزايي كه هم غيرقانوني 
و هم غيراخالقي اســت، در گذشته هم وجود 
داشته است. ريشه اين كار به زماني برمي گردد 
كه انديشه هاي نظام سرمايه داري در كشور رواج 

يافت. بر اساس انديشه ليبرالي فرد تنها به سود خود فكر مي كند 
و جامعه، خانواده، اخالق، دين و... اهميت خود را در مقابل سود 
و منفعت فرد از دست مي دهد. انواع تبليغات رسانه اي و مراكز 
آموزشي و حتي دانشگاه در ادامه اين نگرش است و همه آنها به 
دليل ســود فعاليت مي كنند. براي نمونه در حال حاضر انواع 
دانشگاه ها و مراكز آموزشي ايجاد شده كه با گرفتن پول مدرك 
مي دهند يا اينكه كه بســياري با انگيزه هــاي مالي پايان نامه 
مي نويسند و به جاي ديگران كار علمي انجام مي دهند. آن كسي 
كه اين كار براي وي انجام مي شــود تنها به دنبال منفعت آني 
خود است و مجبور به پرداخت هزينه باالست و از آنجايي كه اين 
افراد معموال شغلي ندارند، هزينه هاي اين كار را از خانواده هاي 
خود مي گيرند. براي همين مي بينيم كه امروزه در يك خانواده 
پدر و مادر از صبح تا شــب براي تاميــن مخارجي اينگونه كار 

مي كنند و در نتيجه به سختي زندگي خود را مي گذرانند. 

پول، انگيزه اصلي گرفتن مدرك
ايــن كارشــناس اقتصــادي مي گويــد: مــدرك بــه 
وســيله اي بــراي رســيدن بــه پــول و درآمــد يا شــان 
 و پايــگاه اجتماعــي تبديــل شــده اســت. ايــن افــراد

به ظاهــر تحصيلكرده با پول مــدرك دكتــرا مي خرند و در 
پست هاي مهم مملكتي قرار مي گيرند. همين افراد مهم ترين 
تصميمات را در سياســت هاي كالن اقتصــادي مي گيرند در 
حالي كه هيچ دانشي از اقتصاد و اصول آن ندارند. حاصل اين 
كار بي برنامگي ها و بي نظمي هايي اســت كه اكنون در اقتصاد 

كشور شاهدش هستيم. 

مدارك تقلبي، علت فساد اداري
رزاقي ادامه مي دهد: بســياري از فســاد هاي اداري و مالي در 
نتيجه همين موضوع در كشور گســترش يافته است. اين افراد 
داراي مدرك تقلبي از رشته هاي مختلف به عنوان نخبه كشور 
در اداره ها و مراكز مهم بهداشتي، درماني، قضايي، سياسي و... 
قرار مي گيرند و با رفتار هاي نابه هنجار و غيرانساني خود باعث 
بدبيني مردم به قشر واقعي نخبه مي شوند. اين استاد دانشگاه 
مي گويد: عالوه بر اينكه ما خال نظــارت و كنترل قانوني در اين 
موضوع داريم، در خود دانشگاه ها نيز نظارت كافي براي رسيدگي 
به ســطح علمي تحقيقات دانشــجوها انجام نمي شود مثال در 
حالي كه يك اســتاد دانشــگاه آن اندازه قدرت تشخيص دارد 

كه بتواند پي ببرد آن مقاله يا پايان نامه نوشته دانشجو است يا 
نه، با بي تفاوتي از كنار آن مي گذرد و به آن نمره تاييد مي دهد. 
وي توضيح مي دهد: از آنجايي كــه بخش مهمي از اين موضوع 
به سياست هاي ناكارآمد دولت ها در نشر علم و دانش در كشور 
برمي گردد، الزم است مجازات اين افراد به گونه اي باشد كه فرد 
جرات انجام اين كار را نداشته باشد. مثال مدرك وي را باطل كنند 
و به او اجازه ادامه تحصيل ندهند و اگر استاد يك دانشگاه است 

از او سلب صالحيت تدريس كنند. رزاقي مي گويد: اغراق نيست 
اگر بگويم كه ريشه تمام مشكالت كشور به دزدي علم و همين 
مدرك هاي تقلبي برمي گردد چرا كه هر رشته نياز به آموزش و 
يادگيري دارد و علم حرف اول هر كاري را مي زند. زماني كه ما 
نسبت به دانشگاه و چگونگي عرضه، علم نداريم هرگونه تقلب 
و دستكاري در آن موجب رواج فساد در همه بخش هاي كشور 
می شود.علم به عنوان زيربناي اصلي شكوفايي و پيشرفت نقش 

بسزايي در همه ابعاد توسعه دارد و هر كشوري براي رسيدن به 
توسعه پايدار نيازمند ارتقاي آموزش و پژوهش هايي است كه علم 
محور باشد. از اين رو دانشگاه بايد زمينه توسعه و پيشرفت در هر 
كشوري را با تحقيقات و پژوهش هاي علمي  ايجاد كند كه هدف 
آنها آشنا كردن دانشجو با نگارش و تنظيم يك بحث علمي است 
نه صرفا نوشــتن يك مقاله يا يك پژوهشي كه به وي درگرفتن 

يك مدرك كمك كند. 

»كسبوكار«ازفروشپاياننامهومقاالتدانشگاهيگزارشميدهد

رواج بازار داللي علم 

نرخ بيكاري، به نســبت افراد بيكار يا 
در جستجوي كار به جمعيت واقع در 
سن فعاليت گفته مي شود كه در كشور 
ما در سال هاي اخير ميزان آن بسيار 
باال رفته است. آمارها نشان مي دهند 
تقريبا از هر دو جوان جوياي كار، يكي موفق به يافتن شــغل 
مي شود و ديگري دست  كم در كوتاه مدت شغلي پيدا نمي كند 
و اين موضوع باعث انباشــت تقاضاي كار از سوي صدها هزار 

جوان شده است.
 طبق بررسي هاي مركز آمار ميزان بيكاري تابستان سال 94، 
10/9 درصد بوده است. كه نسبت به سال گذشته بيش از يك 
درصد افزايش داشته است. بر اساس آمار ها نرخ بيكاري زنان 
85/9درصد، جوانان زير 30 سال 48/7 درصدو جوانان 20تا 
24 سال27/8 درصد است. بر اســاس اندازه گيري هاي كلي 
بيشــترين آمار بيكاري مربوط به اين گروه سني يعني افراد 
20تا 24 سال اســت كه در اين رده سني زنان بيشترين سهم 
بيكاري را دارند. اين موضوع به گفته برخي كارشناسان نشان از 
بحران بيكاري اين گروه سني دارد كه به عنوان غم انگيزترين 
نرخ بيكاري اعالم شده اســت. از طرفي ديگر از اين ميزان كه 
گفته شد فارغ التحصيالن دانشگاهي 18/9 درصد نرخ بيكاري 
را تشكيل مي دهند كه در مردان 12/9 درصد و در زنان 31/3 
درصد اســت به عبارت ديگر از هر 100 مــرد فارغ التحصيل 
13 نفر و از هر 100 زن فارغ التحصيل 31 نفر بيكار هســتند. 
بنابراين با توجه به اينكه جوانان ســهم مهمي در هر جامعه از 
بخش هاي اقتصادي، اجتماعي گرفته تا سياســي و فرهنگي 
دارند، بايــد گفت افزايش آمــار بيكاري در اين گروه ســني 
 بزرگ ترين مفاسد اجتماعي چون دزدي، طالق، اعتياد و... را 
به همراه خواهد داشت كما اينكه كاهش آمار سني 70 درصد از 
زندانيان به 40 سال نشان از همين موضوع دارد و زنگ خطري 

براي جامعه محسوب مي شود. 

دولت برنامه ي جدي براي اشتغال ندارد
عباس وطن پرور، عضو اتاق بازرگاني تهران در 
رابطه با افزايش نرخ بيكاري جوانان به ويژه گروه 
سني 20تا 24 سال مي گويد: معضلي كه جامعه 
ما به آن گرفتار شد، اين بود كه دولت ما هرگز 
برنامه جدي براي اشتغال نداشت. رشد جمعيت 
بعد از انقالب به حدود 4 درصد رسيد و انفجار جمعيت به وجود 

آمد. 

ازدياد جمعيت؛ مزيتي كه ضرر شد
وي مي گويد: دو برابر شــدن ســريع جمعيت جوان كشــور 
كه از پــاره اي جهات مزيت بود، از جهــات ديگر به اين دليل 
كه ما نتوانســتيم از آن اســتفاده كنيم، به ضرر تبديل شد. 
بنابراين جمعيت جوان به شدت رشد كرد تا اينكه در آموزش 
ابتدايي بحران به وجود آمد و اين بحران به آموزش متوســط 
نيز كشــيده شــد. پس از آن دولت به جاي حل آن، با ديدن 

تعداد زياد جوانان خواهان كار، دســت به دامن اين شــد كه 
امكانات آموزشــي و عاليه را بيشــتر و بر تعداد دانشجويان و 
دانشــگاه ها اضافه كند. به همين دليل تعداد دانشگاه ها زياد 
شد و بسياري از جوانان مشغول درس و ادامه تحصيل شدند. 
 در اين ميان هيچــگاه در اين بخش كه بــراي فرزندان خود 
مهارت آموزي كنيم يا به آنها چيزي ياد دهيم، كاري صورت 
نگرفت. نتيجه اين شــد كه چــه آن جواني كه به ســربازي 
 مي رود و چه آن كه ليســانس مي گيرد، درنهايت كاري پيدا 

نكنند. 

براي اشتغال زيرساخت نداريم
اين عضو اتــاق بازرگاني مي گويد: متاســفانه بايــد بگويم كه 
هيچ كاري از دســت ما براي حل اين مشــكل برنمي آيد چرا 

كه ما زيرســاخت هاي الزم براي توسعه اشــتغال در كشور را 
نداريم. ما در شرايطي به دنبال كار هســتيم كه براي ايجاد هر 
شــغل بايد بالغ بر 300 ميليون تومان هزينــه كنيم يعني اگر 
بخواهيم براي هزار نفر شــغل ايجاد كنيم بايــد 300ميليارد 
 تومان داشــته باشــيم و از طرفي حقوقي كه بــراي اين افراد 
در نظر گرفته مي شــود بيشــتر از 700هزار تومان نيست. اين 
درحالي اســت كه خط فقر حــدود 3ميليون تومان اســت و 
ماده 41 قانــون اساســي هم مي گويــد حقوق و دســتمزد 
 كار حداقــل بايــد بــه گونه اي باشــد كه بشــود بــا آن يك 

خانوار را اداره كرد. 
وطن پرور مي گويد: نتيجه اين بي برنامگي ها، جوانان بيكار و در 
نتيجه آلوده به مفاسد اجتماعي و از دست دادن جمعيت فعال 

اقتصادي كشور است. 

حقوق هاي 200و 300 هزار توماني
ايــن عضــو اتــاق بازرگانــي مي گويــد: ايــن مشــكل در 
شهرســتان ها بيشــتر خــود را نشــان مي دهــد بــه عنوان 
مثــال در شــهرهاي ايــران هســتند جواناني كه بــا مدرك 
دانشــگاهي معتبر با حقــوق 200و يا 300 هــزار توماني كار 
 مي كنند. علت عمــده آن هم به عدم اجراي قوانين در كشــور

 برمي گردد. 
ما در واقع نه موازين بين المللي را رعايت مي كنيم و نه قوانين خود 
را. مثال در عسلويه كه به عنوان بزرگ ترين پايگاه اشتغال در كشور 
شناخته مي شود، بيكاري، اعتياد و فساد موج مي زند در حالي كه 
مركز كار است. علت عمده آن هم اين است كه شرايط و امكانات 
الزم براي آن را ايجاد نكرده اند و كارگران به جای اشتغال بيشتر به 
فساد آلوده شده اند. خيابان هاي آنها مملو از سرنگ و عالئم اعتياد 

است.  از جمله نتايج افزايش نرخ بيكاري، مهاجرت ميليوني افراد 
جامعه به شهرها براي يافتن كار است كه تا حدود زيادي معضل 

بيكاري در كالن شهرها را افزون تر كرده است.
به عنوان مثال طبق بررســي هاي مركز آمار اگر مشكل بيكاري 
يا مهاجرت هاي شغلي برطرف شود در شــهرهاي بزرگي چون 
اصفهان نرخ بيكاري از 14/4 درصد بــه 12/8 درصد، در اهواز از 
25/2 درصد به 23/7درصد، درتهــران از 13/5 به 11/2 درصد 
و در تبريز نيــز از 13/4 درصد به 12/5 درصــد كاهش خواهد 
 يافــت، همچنين اين كاهش دربــاره شــيراز از 18/3 درصد به 
16/2 درصــد، در قــم از 11/6 بــه 10 درصــد، در كــرج 
 11 13 درصــد و در مشــهد نيــز از 9/ 17 بــه 8/ از 2/
 درصــد تــك رقمــي شــده و بــه 8/9 درصــد كاهــش 

خواهد يافت. 

»كسبوكار«ازافزايشنرخبيكاريجوانان20تا24سالهگزارشميدهد

نبود  زیرساخت براي توسعه اشتغال
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کشاورزي

سازمان خواروبار جهاني اعالم كرد: توليد چوب در جهان به بيشترين ميزان 
طي 7 سال گذشته رسيد كه ركود توليد كاغذ در اروپا را هم رونق داد. 

 سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد )فائو( در تازه ترين گزارش آماري 
خود اعالم كرد: توليدات جهاني چوب در سال 2014 به بيشترين ميزان پس 

از ركود اقتصادي جهان در سال 2009-2008 رسيد. 

به گزارش فارس، توليد چوب از جملــه چوب گرد صنعتي، الوار، پانل هاي 
چوبي، خمير كاغذ و كاغذ به طور متوسط در سال 2014 بين يک تا 5 درصد 
افزايش يافته و به بيش از سطح قبل از ركود اقتصادي در سال 2007 رسيد. 
اين در حاليست كه نرخ رشــد توليد اين محصوالت، در آسيا پاسيفيک، 
آمريكاي التين و حوزه كارائيب در سال 2014 بيشتر از نقاط ديگر جهان بود.

فائو ســالنامه آماري اي را درباره توليدات جنگل به صورت ساالنه منتشر 
مي كند كه هدف از آن ارائه اطالعات و ابزار مورد نياز درباره ارزيابي ســهم 
صنعت چوب در اقتصاد جهاني و ملي و همچنين توسعه پايدار است و براي 
بهبود وضعيت جنگلداري و سياست گذاري هاي كلي مربوط به جنگل تهيه 

و تنظيم مي شود. 

رونق توليد چوب در جهان 

توت فرنگي از جمله ميوه هايي 
است كه به دليل قميت باال، 
برخي خانواده ها توان خريد 
آن را ندارند. اين در حاليست 
كه به گفته كشــاورزان اين 
محصول، كشور ما ظرفيت كشت بسيار بااليي براي اين 
محصول دارد. استان هايي با آب و هواي خنک بهترين 
محل كشت اين ميوه گران قيمت هســتند. در استان 
كردستان بسياري از كشــاورزان به كاشت توت فرنگي 
اشــتغال دارند. به عقيده اين كشــاورزان استان هايي 
در كشور هستند كه حتي از كردستان نيز براي توليد 
توت فرنگي مناسب ترند اما هنوز به طور جدي وارد عرصه 
توليد نشده اند. در كردســتان به دليل آب و هواي سرد 
تنها در بخشي از سال امكان برداشت توت فرنگي وجود 
دارد و به دليل همين سرماي باال، كشت گلخانه اي آن 
نيز بسيار هزينه بر تمام مي شود اما در مناطقي از استان 
خوزستان مي توان به راحتي و با صرف هزينه هاي كمتر، 
گلخانه هاي پرورش توت فرنگي داير كرد. اين امر عالوه 
بر اشتغالزايي تاثير بسزايي در كاهش قيمت هاي نجومي 
اين ميوه خواهد داشت. قيمت هايي كه اگر حداقل براي 
كشاورزان سودي داشت، كمتر ناراحت كننده بود تا اينكه 
براي عده اي واسطه و دالل باشد. به همين دليل عده اي 
ازكشــاورزان كردســتاني و كرمانی درصدد صادرات 
مستقيم محصوالت خود به كشورهاي همسايه هستند. 

خوزســتان، محلــي مناســب براي 
سرمايه گذاري در كشت گلخانه اي توت فرنگي

طيفورحق شــناس، كارمند اداره هواشناســي شهر 
ســنندج كه در كنار شــغل اصلي خود به كشــت 

توت فرنگي نيز اشــتغال دارد، درباره توليد اين ميوه 
در كردستان گفت:  يكي از بهترين شرايط آب و هوايي 
براي برداشت توت فرنگي، استان كردستان است. وي 
اضافه كرد: ما به صورت مزرعه اي كشت می كنيم زيرا 
كشت گلخانه اي براي ما بسيار هزينه بر است. هزينه 
گرم كردن گلخانه ها در طول سال با سود فروش اين 
ميوه برابري نمي كند. وي در ادامه گفت: توت فرنگي 
ميوه اي نيست كه در كشور ما به صورت وسيع كشت 
شود به همين دليل قيمت آن باالست. اين در حاليست 
كه در جيرفت و استان خوزستان شرايط براي رشد 
توت فرنگي در تمام طول سال مهياست. گلخانه ها در 

اين استان هزينه چنداني نمي برند زيرا زمين گرم است 
و انرژي كمي براي گرم كردن محيط گلخانه ها صرف 
مي شود. ميزان توليد توت فرنگي در شرايط مزرعه اي 
در ايران حدود 5 تا 7 تن در هكتار است درحالي كه 
در كشت هاي گلخانه اي )ارقام هميشه بارور( حدود 
80 تا 100 تن در هكتار اســت. به نظر مي رسد اگر 
استان هاي معتدل مثل خوزستان و حتي استان هايي 
كه چندين ماه هواي خنک دارند، براي كشــت اين 
محصول برنامه ريزي و ســرمايه گذاري كنند، سود 
بسيار خوبي نصيب شان مي شود و قيمت توت فرنگي 

نيز كاهش خواهد يافت. 

اختالف فصل كشــت با تركيه، زمينه 
صادرات محصوالت ماست

اين كشاورز درباره بازار فروش توت فرنگي گفت: ما 
واقعا دل مان از دســت دالل ها خون است. از طرفي 
چون توت فرنگي تنها دو روز قابل نگهداري اســت، 
ناچاريم هر ســال محصوالت مان را به همان افراد 
بدهيم. وي اضافه كرد: بارها اتفاق افتاده اســت كه 
محصوالت مان را در تهران كمتــر از ميزان واقعي 
وزن كرده اند اما ما چاره اي جز قبول كردن نداشتيم. 
وي در ادامه بيان كرد: به خاطر همين مشــكالت 
فروش است كه اخيرا تصميم به صادرات توت فرنگي 
گرفته ايم. ما و عده اي از كشاورزان جيرفت تصميم 
داريم تا در يک حركت مستقل محصوالت خود را 
به عراق و تركيه صادر كنيــم. در تركيه اگرچه اين 
محصول به وفور كشت مي شود اما به دليل اختالف 
فصل كشت ما با آنها، در برخي فصل ها مي توان به 

اين كشورها صادرات انجام داد. 
وي درباره مشكالت كشــت اين محصول در ايران 
گفت: ما براي تامين كودهاي مورد نياز خود با مشكل 
روبه رو هستيم. در بعضي دوره ها حتي كود اشتباهي 
به ما داده شد و بوته هاي ما خشک شدند. در كشور 
تركيه به دليل تخصص بااليي كه در اين زمينه وجود 
دارد كشت توت فرنگي بســيار راحت تر و با كيفيت 
بهتري صورت مي گيرد. در كشــور ما فعال واردات 
اين محصول انجام نمي شود و فقط توت فرنگي توليد 
داخل در بازارها به فروش مي رسد. قيمت باالي اين 
محصول باعث شده است تا فقط عده خاصي مشتري 
آن باشند. با افزايش سطح زير كشت اين محصول 

مي توان تا حدودي قيمت آن را كنترل كرد. 

»کسبوکار«ازاتحادکشاورزانبرايمقابلهبادالالنگزارشميدهد

خیز دو استان براي صادرات توت فرنگي 

تسويهمطالباتذرتکاران
مديرعامل شركت پشتيباني امور دام با بيان اينكه 
در حال حاضر دولت پول كشاورزان را به حساب ما 
واريز كرده است، گفت: اوايل هفته آينده مطالبات 
ذرت كاران به حساب آنان واريز خواهد شد. عليرضا 
ولي درباره آخرين وضعيــت پرداخت مطالبات 
ذرت كاران كشور اظهار داشت: با توجه به اينكه بايد 
تشريفات اداري اين كار طي شود، اوايل هفته آينده 
مطالبات ذرت كاران به حساب آنها واريز خواهد 
شــد. وي همچنين با بيان اينكه خريد تضميني 
مرغ همچنان درحال انجام است، گفت: طي يک 
هفته اخير، ما دســتور داده ايم كــه آمار خريد و 

ذخيره سازي اين كاال اعالم عمومي نشود. 
به گزارش مهر، ولي اضافه كرد: علت اين امر آن است 
كه دالالن از آمار اعالم شــده سوءاستفاده و براي ما 

تعيين تكليف مي كنند. 

11هزارتنميگــوبهبازارهاي
هدفصادرميشود

مديرعامل اتحاديــه تكثير و صــادرات آبزيان گفت: 
قطع ارتباط تجاري با برخي كشورهاي عربي مي تواند 
فرصت حضور مســتقيم در بازارهاي جديد را براي ما 
فراهم كند. ارسالن قاسمي، مديرعامل اتحاديه تكثير 
و صادرات آبزيان، درباره قطع ارتباط برخي كشورهاي 
عربي با ايران و تاثير اين مساله بر صادرات آبزيان اظهار 
داشت: با توجه به رفع تحريم هاي ظالمانه كه درحال 
برطرف شــدن اســت، مي توانيم با حذف واسطه ها و 
سيســتم هاي داللي به صورت مستقيم وارد بازارهاي 
جهاني  شويم.قاسمي با اشاره به صادرات ميگو بيان كرد: 
 در سال جاري با توجه به كاهش توليد ميگو تنها حدود

 10 الي 11 هــزار تن ميگو به بازارهــاي هدف صادر 
مي شود. 

اخبار

زعفرانچيني،چالشــيبراي
زعفرانايراني

عضو شوراي ملي زعفران گفت: توسعه كشت 
گلخانه اي زعفران در چيــن همانند زعفران 
تقلبي، يک چالــش براي زعفــران باكيفيت 

كشورمان به شمار مي رود. 
علي حســيني، عضو هيات رئيسه شوراي ملي 
زعفران، درباره توسعه كشت گلخانه اي زعفران 
در چين بيان كرد: توســعه كشــت گلخانه اي 
زعفران در چين همانند زعفــران تقلبي، يک 
چالش بــراي زعفران با كيفيت كشــورمان به 
شمار مي رود اما نبايد فراموش كنيم كه زعفران 
گلخانه اي نمي تواند جاي طالي سرخ ما را بگيرد. 
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران ،وي افزود: 
سودجويي و فرصت طلبي افراد چنين تبعاتي 
را به بار آورده و حال اگر تشنج آفريني قيمت ها 
استمرار يابد، بايد گفت كه اين موضوع به ضرر 
توليد تمام مي شود. حسيني بيان كرد: باتوجه 
به اينكه ايران بيش از 90 درصد زعفران جهان 
را توليد مي كند اما به سبب گراني بي حدوحصر 
قيمت ها و دخالت دالالن در بازار همواره نگران 
از دست دادن بازارهاي جهاني هستيم اما گفتني 
اســت كه با اجراي طرح ملي كردن زعفران و 
حذف دالالن مي توانيم جايگاه طالي ســرخ 

كشورمان را در بازارهاي هدف حفظ كنيم. 
عضو شــوراي ملي زعفران با اشاره به صادرات 
پياز زعفران تصريح كرد: صادرات رسمي پياز 
زعفران از كشور ما به ســاير كشورها ممنوع 
بوده اما نبايد فراموش كرد كه كشــور ما تنها 
توليد كننده زعفران در دنيا نيست و به همين 
خاطر ممكن اســت پياز زعفران از كشورهاي 

ديگر به كشورهاي رقيب صادر شود. 

خبر

نخستين نشست شوراي محيط زيســت وزارت جهاد كشاورزي، با هدف بررسي و 
تطبيق سياست هاي كلي محيط زيست ابالغي از سوي مقام معظم رهبري و اجرايي 
شدن آن در بخش كشاورزي برگزار شد. به گزارش ايلنا، در اين نشست مديران مرتبط 
با زيربخش هاي كشاورزي و نمايندگان تشكل ها، بهره برداران و شركت هاي وابسته 

به اين وزارتخانه، دور هم جمع شدند تا راهبردهاي بخش كشاورزي را براي تحقق 
سياست هاي كلي محيط زيست بررسي و تدوين كنند. در اين نشست كه در محل 
وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد، دكتر محمد شجاع الديني، مديركل دفتر محيط 
زيست و سالمت غذاي وزارت جهاد كشاورزي، از تصويب آيين نامه فعاليت شوراي 

محيط زيست كشاورزي و آغاز فرايند تعيين راهبردهاي اجرايي براي سياست هاي 
كلي محيط زيست در اين شورا خبر داد. وي با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي در 
تغيير و اصالح رويكرد ها و توجه به حفظ محيط زيســت و توسعه پايدار در سطوح 
سياســت گذاري، برنامه ريزي و اجراي طرح ها و پروژه هاي اين بخش مصمم است، 

گفت: با تصويب سياست هاي كلي محيط زيست كشور در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و ابالغ آن توسط مقام معظم رهبري كه به دنبال تصويب اهداف توسعه پايدار 
)SDGs( در سازمان ملل متحد انجام شــده، وزارت جهاد كشاورزي وارد مرحله 

جديدي از جهت گيري ها شده است. 

سياست هاي كلي محيط زيست در بخش كشاورزي 

كشــور عــراق يكــي از 
مهم ترين بازارهاي فروش 
محصوالت كشــاورزي و 
دامي ايران به شمار مي رود. 
در استان خوزستان ساالنه 
حجم قابل توجهي ماهيــان گرم آبي توليد و روانه 
عراق مي شــود اما به دليل نبــود غرفه هايي براي 
عرضه مســتقيم ماهي توســط پرورش دهندگان 
سهم اندكي از اين بازار نصيب خودشان مي شود و 
سود اصلي را واسطه ها مي برند. به همين دليل يكي 
از خواســته  هاي اصلي پرورش دهندگان ماهيان 
گرمآبي، رايزني دولت ايران با مقامات عراقي براي 
در اختيار نهادن چنين غرفه هايي اســت تا عالوه 
بر رونق گرفتن توليد و كارآفريني، گامي موثر در 
جهت حذف واسطه ها از سيســتم توليد در ايران 
برداشته شود. به گفته پرورش دهندگان ماهي در 
خوزســتان، ماهي توليدي در اين استان كيفيت 
الزم براي صادرات به كشورهاي اروپايي و روسيه را 
نيز دارد اما هنوز در اين راستا اقدام موثري صورت 

نگرفته است. 

سايت آزادگان از مهم ترين سايت هاي 
خاورميانه است

علي عزيزيان، عضــو هيات مديره 
مجتمع پرورش ماهي شهرستان 
آزادگان در اســتان خوزستان به 
»كسب وكار« گفت: سايت پرورش 
ماهــي آزادگان يكــي مهم ترين 
سايت هاي پرورش ماهي در منطقه خاورميانه است 
و ساالنه در هر هكتار از اين مجتمع عظيم 4يا 5تن 
ماهي گرمآبي توليد مي شود. وي در مورد بازارهاي 
خارجي اين محصول گفت: ما در گذشته به تمام 
كشــورهاي حاشــيه خليج فارس ماهــي صادر 
 مي كرديــم امــا اخيرا بــه دليــل تنش هايي كه

پيش آمده است تنها به عراق صادرات مي كنيم.
 وي با اشــاره به مقــام اول خوزســتان در توليد 
ماهيــان گرمآبي گفــت: ميــزان صــادرات ما 
خوب اســت اما مشــكل اصلي پرورش دهندگان 
اين اســت كــه مجبورنــد ماهيــان خــود را به 
واســطه ها بفروشــند و آنها كار صادرات را انجام 

 مي دهند. بــه همين دليل ســود اصلــي نصيب 
توليد كننده نمي شود.

 اگر در كشــور عراق كه روابط خوبي هم با كشور 
مــا دارد، غرفه هاي دائمي براي مــا درنظر گرفته 
شود، دســت دالالن از بازار ماهي كوتاه می شود 
و پرورش دهنــدگان مي توانند بــا قيمت باالتري 
محصوالت خــود را به فروش برســانند و از عهده 
پرداخت هزينه هــاي باالي حوضچه هاي شــان 
بربيايند. وي درباره هزينه هاي جاري حوضچه داران 

گفت:  هزينه ها باالســت و با توجه با اينكه تقريبا 
همه چيز آزاد شده اســت، ما به شدت تحت فشار 
هستيم. بانک ها نيز تسهيالت خاصي را در اختيار 
توليد كنندگان قرار نمي دهند. وي درباره صادرات 
 به روســيه نيز گفت: قول هايي داده شده است كه

 بــه زودي وزارت جهــاد صــادرات به روســيه 
را آغــاز خواهــد كرد امــا هنــوز از مــا، ماهي 
 بــه قصــد صــادرات بــه روســيه خريــداري 

نشده است. 

توليدكنندگان اصلي در حاشــيه قرار 
دارند

عبداالمام حميدي كه به پرورش 
ماهي و همچنين كشــاورزي در 
استان خوزستان مشغول است به 
»كســب وكار« گفت: آب مصرفي 
حوضچه هاي پرورش ماهي براي ما 
بســيار گران تمام مي شــود. براي حوضچه اي در 
حدود 27 هكتار تقريبا يک ميليون تومان هزينه 

آب مي شــود كه براي مــا باالســت. وي درباره 
تسهيالت و حمايت دولتي از بخش پرورش ماهي و 
همچنين كشاورزي گفت: متاســفانه وقتي ما به 
ادارات مربوطه مراجعه مي كنيم گويا براي گدايي 
به آنجا رفته ايم. نگاهي كه به كشــاورز مي شود به 
هيچ عنوان در شــان او نيســت. ما بايد ابتدا ديد 
مسئوالن به بخش كشاورزي و كشاورزان را اصالح 
كنيم سپس در جهت تحول اين بخش گام برداريم. 
وي در ادامه گفت: متاسفانه در خوزستان دالالن 

به شدت فعال هستند. چه در بخش كشاورزي و چه 
در بخش پرورش ماهــي توليدكنندگان اصلي در 
حاشــيه قرار دارند. اســتان خوزســتان از جمله 
استان هايي است كه به عنوان قطب توليد كشور به 
حســاب مي آيد و تقريبا در هر زمينه از نفت و گاز 
گرفته تا ماهي و عسل و مركبات موقعيت مناسبي 
دارد. به همين دليل توجه خاص به اين اســتان و 
برنامه ريزي بــه ويژه در زمينه كشــاورزي، تاثير 

زيادي در شكوفايي اقتصاد كشور دارد. 

پرورشدهندگانماهيانگرمآبيدرگفتگوبا»کسبوکار«خواستارشدند

حذف واسطه ها از بازار صادرات ماهي
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يكي از نــكات قابل توجــه در زمينه 
خريد ساعت مچي حضور ساعت هاي 
فيــك و تقلبــي در بازار اســت كه 
بدون اينكه خريداران متوجه شــوند 
ســاعت هاي فيك به اســم و قيمت 

ساعت اورجينال به آنها فروخته مي شود. 
اين تفكــر بين خريــداران وجــود دارد كه چــون از مراكز 
خريــد باالي شــهر خريــد مي كننــد، پس حتمــا جنس 
اصل به آنهــا فروخته مي شــود غافل از اينكه در بســياري 
از ايــن مغازه ها جنس فيــك را به جاي جنس اصــل به آنها 
مي فروشند. شما مي توانيد با دانســتن معيارهاي تشخيص 
 ســاعت اورجينال از فيك، صاحب يك ســاعت مچي اصل

 شويد. 
رئيس اتحاديه فروشندگان و سازندگان ساعت در رابطه با اين 
موضوع در گفتگويي به »كسب وكار« گفت: ساعت هاي مارك 
زيادي داريم كه وارد كشور مي شــوند و اين در حاليست كه 
كپي همين ساعت ها نيز از چين وارد مي شود. البته تشخيص 
اين موضوع براي ما راحت است ولي متاســفانه مردم فريب 
مي خورند و ساعت تقلبي را با قيمت بسيار باال به جاي ساعت 

اصل خريداري مي كنند. 

تشخيص ســاعت هاي اصل از نوع تقلبي آن كار   
بسيار مشكلي است

عبدالرحيم احمدي افزود: بســياري از مردم زماني كه باتري 
ساعت شان تمام شده و به تعميرگاه ها مراجعه مي كنند، تازه 

متوجه مي شوند كه كااليي كه خريده اند اصل نيست. 
متاسفانه تشخيص ساعت هاي اصل از نوع تقلبي آن كار بسيار 
مشكلي است. البته درخواســت هايي براي نظارت اتحاديه بر 
واردات ساعت به مراجع ذيربط ارسال كرده ايم كه متاسفانه 

هنوز اجرايي نشده است. 
عبدالرحيــم احمدي اظهار كرد: تشــخيص ســاعت اصل و 
غيراصل كار بسيار مشكلي است و مردم نيز بايد دقت الزم را در 
اين زمينه داشته باشند و در زمان خريد ساعت با برند و قيمت 
باال حتما به سايت مربوطه مراجعه كرده يا با تماس با اتحاديه و 

نمايندگي هاي آن برند از اصل بودن آن اطالع يابند. 
وي گفت: درخواست هايي به سازمان هاي مربوطه ارائه داديم، 
مبني بر اينكه هر كسي كه مي خواهد ســاعت وارد كند بايد 

از طريق اتحاديه ما انجام شــود و نامه اي نيز به گمرك ارسال 
كرديم كه قبل از ترخيص ســاعت از گمرك، ما را در جريان 
بگذارند تا شاهد ورود ســاعت هاي تقلبي و بدون استاندارد 

نباشيم. 

200 نمايندگي مجاز ساعت در تهران وجود دارد
به گفته اين فعال صنفي، بيــن 100 تا 200 نمايندگي مجاز 
ساعت در تهران وجود دارد كه تمامي آنها تحت نظارت مستمر 

اتحاديه به فعاليت مي پردازند.
رئيس اتحاديه فروشندگان و سازندگان ساعت ضمن بيان اين 
مطلب در رابطه با نمايندگي هاي فروش ساعت در تهران اظهار 
داشت: از آنجايي كه فروشندگان و سازندگان ساعت در تهران 
خود از 3 اتحاديه مجزا تشكيل شده اند و در نواحي شميرانات، 
تهران و شهر ري به طور مجزا به فعاليت مي پردازند، به صراحت 
مي توان گفت كه تمامي برندهاي دنيــا در تهران نمايندگي 
دارند و تمامي اين نمايندگي ها عضو اتحاديه هستند و تحت 

نظارت آن به فعاليت مي پردازند. 
وي درباره تعداد نمايندگي هاي موجود در تهران ابراز داشت: 
در حال حاضر بين 100 تا 200 نمايندگي در تهران وجود دارد 

كه اتحاديه بر عملكرد آنها دقت عمل زيادي را دارد. 
احمدي با اشــاره با اينكــه درصورت تخلف وگران فروشــي 
در نمايندگي هــا با متخلفان برخورد جدي مي شــود، افزود: 
درصورت مشــاهده چنين تخلفاتــي فروشــنده بايد ضرر 
شهروندان را بپردازد و حتي نســبت به تعويض ساعت اقدام 

كند. 

بازار ساعت كوك نيست
رئيس اتحاديه فروشــندگان و ســازندگان ساعت همچنين 
در ادامه درباره وضعيت بازار ســاعت گفت: متاسفانه داليل 
متعددي از قبيل اختالف نرخ ارز، ماليات، ركود بازار و پايين 
بودن قدرت خريد مردم باعث شــد امسال بازار ساعت كوك 

نباشد. 
عبدالرحيم احمدي در ارتباط با مشــكالت واحدهاي صنفي 
تحت پوشش اين اتحاديه بيان كرد: اساسي ترين مشكل فعاالن 
اين صنف ميزان مالياتي است كه بيشتر از حد توان آن هاست. 
از طرف ديگر تداخل صنفي موجبــات ركود در اين عرصه را 
فراهم كرده است؛ ضمن اينكه مي توان به ركود اقتصادي حاكم 

بر كشور و افزايش قيمت دالر و همچنين هزينه هاي بي رويه 
جاري شامل اجاره بها، بيمه و شــهرداري اشاره كرد. احمدي 
درباره وضعيت تعميركاران صنف ساعت عنوان كرد: با توجه به 
اين موضوع كه ديگر كسي براي خريدن ساعت بهاي سنگيني 
نمي پردازد و بيشــتر افراد به دنبال ساعت با قيمت هاي ارزان 
هستند، لذا درصورت بروز نقص فني براي اين نوع از ساعت ها 

ديگر كسي براي تعمير آنها اقدام نمي كند. 
وي افزود: با توجه به وضعيت بازار ساعت، طي سال جاري 1۵ 
نفر از اعضاي اين صنف تغيير شــغل داده و در حرفه ديگري 
مشغول شــدند و بســياري ديگر نيز به زحمت از عهده حق 

عضويت خود برمي آيند. 
احمــدي در ارتبــاط بــا ميــزان عملكــرد اجتماعــي 

 و فرهنگــي صنــف متبــوع خــود گفــت: مهم تريــن
 گام اتحاديــه در جهــت ارتقــاي ســطح فرهنگــي و 
اجتماعــي صنــف، انتشــار نشــريه تخصصــي در حوزه 
نــدازي ســايت اتحاديــه، همچنيــن  ســاعت و راه ا
 برگزاري واحدهــاي آمــوزش تخصصي در زمينــه تعمير

 ساعت است. 

عملكرد مثبت هيات رئيســه اتــاق اصناف در 
سال هاي اخير

وي عملكرد هيات رئيسه اتاق اصناف تهران را مثبت ارزيابي 
كرده و عنوان كرد: عملكرد هيات رئيســه اتاق اصناف به ويژه 
در سال هاي اخير بسيار مثبت و در راســتاي پويايي اصناف 

بوده  است، لذا انتظار مي رود همكاري هاي خود را با اين صنف 
همانند گذشــته ادامه دهند تا بتوانيم با افرادي كه خواستار 
جواز براي واحدهاي زير 6 متر هســتند، همكاري الزم را به 
عمل آوريم. رئيس اتحاديه فروشــندگان و سازندگان ساعت 
درباره تاريخچه اتحاديه متبوع خود گفت: اتحاديه ســاعت 
تهران كه در حال حاضــر داراي ۷30 عضو پروانه دار اســت 
از سال 13۴۵ به طور مشــترك و به عنوان يك اتحاديه با نام 
اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان طال، جواهر، ساعت و 
نقره فعاليت داشــت؛ تا اينكه در سال۷1 با مصوبه كميسيون 
هيات عالي نظارت از اتحاديه صنف طال، جواهر و نقره جدا شد 
و تحت اتحاديه مستقل با نام سازندگان و فروشندگان ساعت 

رسما شروع به كار كرد.

رئيس اتحاديه فروشندگان و سازندگان ساعت مطرح كرد 

ساعت هاي تقلبي با قيمت هاي نجومي در بازار

اصناف

در حال حاضر صاحبــان خودروهاي 
لوكس كــه خودروهاي شــان به طور 
قانوني ثبت سفارش و وارد كشور شده 
اســت، به دليل محدود بــودن تعداد 
نمايندگي هاي مجاز با چالش خدمات 
پس از فروش در كشور مواجهند. صاحبان اين خودروها مجبور 
هســتند براي تعويض يا تعمير قطعات خودروی خود رقم هاي 

هنگفت و نامتعارفي را پرداخت كنند. 
رئيس اتحاديه دارندگان تعميرگاه، اتوسرويس ، توقفگاه  و پاركينگ  
در اين رابطه و در گفتگو با »كســب وكار« گفت: در حال حاضر 
بزرگ ترين معضلي كه صاحبان خودروهاي لوكس در كشور با 
آن مواجه هستند، نبود خدمات پس از فروش است، به گونه اي 
كه تعمير اين خودروها نرخ مشخصي ندارد و براساس نوع خودرو 

تعرفه تعميرات متفاوت و كامال توافقي است. 
عليرضا راسي افزود: مسئوالن بايد اين نگراني را داشته باشند كه 
اگر خودرويي از كشورهاي مختلف يا به عنوان مثال از كشور چين 
وارد شود ، بايد تعميرگاه چيني نيز در كشور ايجاد شود تا مشتريان 

و خريداران در اين رابطه با مشكالت متعدد روبه رو نشوند. 
راسي تاكيد كرد: هر خودرويي كه وارد كشور مي شود، ابتدا بايد 
خدمات پس از فروش آن تامين شود اما تا آنجايي كه به عنوان يك 
فرد مسئول در اتحاديه اطالع دارم، تعداد نمايندگي هاي مجاز 

خودروهاي لوكس در كشور به اندازه كافي نيست. 
به گفته عضو هيات رئيســه اتاق اصناف تهــران، به دليل نبود 
نمايندگي هاي مجاز، تعمير خودروهاي لوكس ، تعرفه مصوب 
و مشخصي ندارد و به صورت توافقي تعيين مي شود. اگر به عنوان 
مثال مرسدس بنز كه تقريبا در رده خودروهاي لوكس قرار دارد، 
در شهري خراب شود، صاحب خودرو مجبور است خودرويش را 
با جرثقيل به تهران منتقل كند، چون نمايندگي هاي اين خودرو 
در تهران هستند. البته چند نمايندگي در شهرهاي بزرگي مثل 

شيراز و مشهد نيز وجود دارد. 

بوگاتي، مورگان، فراري و پورشه نمايندگي ندارند
وي افزود: در كشــور نمايندگي نشان )برند(هايي نظير بوگاتي، 
مورگان، فراري، پورشه و... وجود ندارد. در ايران بيشتر نگاه ها روي 
خريدوفروش خودروهاي لوكس متمركز شده و خدمات تعمير اين 
خودروها خيلي مورد توجه قرار نگرفته است. در همه دنيا قطعات 
يدكي و پشتيباني نسبت به فروش خودرو سودآورتر است اما در 
ايران فروش اين خودروها در اولويت قــرار دارد.  رئيس اتحاديه 
دارندگان تعميرگاه، اتوســرويس ، توقفگاه  و پاركينگ در ادامه 
همچنين با اشاره به مشكالت پيش روي اين صنف گفت: حدود 90 
درصد از تعميرگاه ها و اتوسرويس هاي تهران در آستانه ضرردهي 

هستند و برخي از شعبات اصلي آنها هم در شرف تعطيلي است. 

دستمزدها و نرخ خدمات متناسب با تورم افزايش 
نيافت

راسي با بيان اينكه نرخ تعمير براســاس زمان، سختي كار و نوع 

تخصص در تعمير خودروها متفاوت اســت، گفــت: به عنوان 
مثال دســتمزد تعمير موتور خودرو كه كاري تخصصي است، 
با تعويض لنت چــرخ متفاوت اســت و به غيراز مــدت زمان 
 صرف شــده براي تعمير خودرو، نوع تخصص نيــز در نرخ آن 

تاثيرگذار است. 
رئيس اتحاديه دارندگان تعميرگاه، اتوســرويس، توقفگاه و 
پاركينگ ادامه داد: حداقل متراژ تعميرگاه هاي معمولي 300 
متر است و براي تعميرگاه ها و اتوسرويس ۸00 متر فضا مورد 
نياز اســت كه البته ما تعميرگاه و اتوسرويس هايي نيز داريم 
كه از دهه هاي قبل اين پروانه را دارند ولي متراژ آنها كمتر از 
۸00 متر است ولي با توجه به اينكه آنها از گذشته اين پروانه را 
دارند، كار خود را ادامه مي دهند. وي با اشاره به پاركينگ هاي 
موجود در شهر تهران و با تاكيد بر اينكه متاسفانه در اين زمينه 
با كمبود مواجه هستيم، گفت: متاسفانه هزينه زمين در شهر 
گران بوده ولي رسته هاي پاركينگي ما دستمزدي كه از پارك 

خودروها دريافت مي كنند، در مقايسه با سرمايه گذاري آنها 
بسيار كم اســت و با توجه به ،به صرفه نبودن، بسياري از آنها 

تغيير شغل داده يا متضرر مي شوند. 
عليرضا راسي اظهار كرد: متاسفانه دســتمزدها و نرخ خدمات 
تعميرگاه ها و اتوسرويس ها متناسب با تورم افزايش نيافته است و 
اين در حاليست كه هر ساله شاهد افزايش دستمزد كارگران ، انواع 

ماليات ها ، اجاره مغازه  يا ديگر هزينه هاي جاري هستيم. 
وي با بيان اينكه دو نوع تعميرگاه و اتوسرويس  داريم، گفت: 
بعضي از آنها زيرمجموعه اتحاديه نيســتند و نرخ دســتمزد 
مصوب اتحاديه بــراي آنها صدق نمي كند. راســي ادامه داد: 
واحدهايي كه زيرمجموعه خودروســازان هستند، از اتحاديه 
ما نيز مجوز دارند ولي بايد ضوابط خاص ديگري را نيز رعايت 
كنند. رئيــس اتحاديه دارندگان تعميرگاه و اتوســرويس در 
بخشي از ســخنان خود با تاكيد بر اينكه متاسفانه دستمزد 
واحدهاي ما تناســبي با زحمتي كه مي كشند، ندارد، عنوان 

كرد: باوجود اين همه مشــكالت واحدها با توجــه به اينكه 
سال هاست در اين عرصه فعال هســتند و تخصص اين كار را 
دارند، به فعاليت خود ادامه مي دهند ولي برخي از واحدها نيز 

درحال تعطيلي هستند. 

600  واحد مجاز تعميرگاه و اتوسرويس داريم
راسي در بخشي از سخنان خود اظهار كرد: حدود 600 واحد 
مجاز تعميرگاه و اتوسرويس داريم و 1۵0 پاركينگ و حدود 
100 كارواش داراي مجوز در تهران فعاليت مي كنند و تقريبا 
300 واحد ديگر نيز در رســته هاي مختلــف اين اتحاديه در 
حال اخذ مجوز هستند.وي همچنين تاكيد كرد: بازرساني از 
اماكن، اصناف  و اتحاديه بر روند فعاليت آنها نظارت مي كنند. 
راســي همچنين تاكيد كرد: يكي از مهم ترين برنامه هاي ما 
ساماندهي واحدهاي بدون پروانه است كه اين موضوع نيز در 

دست بررسي است. 

اخذ هرگونه مبلغي توسط كارگران فعال در كارواش ها 
غيرقانوني است

رئيس اتحاديه دارندگان تعميرگاه، اتوسرويس ، توقفگاه  و پاركينگ همچنين 
با اشاره به نحوه خدمات رساني كارواش ها به مشتريان اظهار داشت: بعضي از 
كارواش داران هزينه ها و سرمايه گذاري هاي زيادي براي سرويس دهي بهتر 
انجام مي دهند و طبيعي است كه نرخ خدماتي كه آنها دريافت مي كنند، 
بايد متفاوت از يك كارواش معمولي با هزينه  بسيار پايين تر باشد. عليرضا 
راســي تصريح كرد: در بعضي از صنوف و از جمله در اغذيه فروشــي ها يا 
رستوران داران شاهديم كه بر اساس منطقه  قرارگيري، نوع سرويس دهي و 
هزينه هايي كه آنها انجام مي دهند، نرخ غذاها متفاوت است؛ بنابراين در اين 
صنف نيز بايد اينگونه باشد. وي گفت: در حال حاضر خودروها كالس بندي 

شده و براساس معيارهايي نرخ شستشوي آنها متفاوت است. 
راسي البته روي اين نكته هم تاكيد كرده كه اخذ هرگونه مبلغي 
توسط كارگران فعال در كارواش ها غيرقانوني است و اعضاي اتحاديه 

نرخ هاي مصوب شده را رعايت مي كنند. 

رئيس اتحاديه دارندگان تعميرگاه، اتوسرويس  و پاركينگ  در گفتگو با »كسب وكار« :

تعداد نمایندگی های مجاز خودرو های لوکس کافی نيست



8

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2681| دوشنبه 26 دی ماه1401
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

بز
ه س

شاخ
پ:  

چا
30

00
48

00
ك:

يام
پ

w
w

w
.k

A
S

B
O

k
A

R
N

E
w

S
.iR

ت: 
ساي

ب 
و

ne
w

sk
as

bo
ka

r@
gm

ai
l.c

om
ي: 

يك
رون

كت
س ال

در
آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

    2
68

ه  1
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 1

ی ما
2  د

6  |
به

 شن
دو

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ش
رنو

  مه
ينا

ر م
دكت

ر: 
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

هار
ه چ

طبق
ع(،

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

كار
ب و 

كس
ع:  

وزي
ت

w
w

w
.k

A
S

B
O

k
A

R
N

E
w

S
.iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
44

29
94

06
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

44
29

94
06

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

تبليغات 
خالق

روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
شــما خواننده محترم مي توانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.com صداي خود را به گوش مســئوالن 

برسانيد. 

نامه به سردبير

عوارض طوالني مدت داشتن يك رئيس بد
داشــتن يك رئيس بد مي توانــد مانند 
كشيدن ســيگار براي سالمتي شما مضر 
باشد. شــايد اين مســاله به ذهن تان هم 
خطور نكرده باشد اما نبايد اجازه دهيد تا 

عوارض آن دامان شما را بگيرد. 
 به گزارش فراديد، به نقل از بي بي ســي 
انگليســي، عوارض داشتن يك رئيس بد 
مي تواند تا مدت ها شما را درگير كند؛ مشــكالت جسمي و از همه بدتر، 
مشكالت رواني مي تواند در درازمدت شما را كامال به هم بريزد. به عبارت 
بهتر، هرچه بيشتر در شغلي كه رئيس خوبي ندارد، بمانيد، تلفات جسماني 

و رواني بيشتري مي دهيد. 
انجمن روان شناســي آمريــكا مي گويد كه حدود 75 درصــد كارمندان 
آمريكايي رئيس شان را بزرگ ترين عامل اســترس در كارشان مي دانند 
و كوارتز در گزارشــي به اين موضوع پرداخته كه اكثريت آنها )حدود 59 
درصد( از كارشان اســتعفا نمي دهند. به نظر مي رسد كه اغلب كاركنان از 
شغل شان راضي بوده و باوجود بدرفتاري هاي انجام شده توسط رئيسشان، 
حاضر نيستند شغل شان را تغيير داده و در محيط كاري جديدي مشغول 

به كار شوند. 
 محققان دانشــكده اقتصاد هاروارد و دانشگاه استنفورد آمريكا، داده هاي 
بيش از 200 پژوهش انجام شده را گردآوري كرده و دريافتند كه مضرات 
استرس شــغلي براي يك فرد معادل هنگامي است كه آن فرد در معرض 

دود سيگار قرار مي گيرد. 

عوارض طوالني مدت داشتن يك رئيس بد
مضرات استرس شــغلي براي يك فرد معادل زماني اســت كه آن فرد در 

معرض دود سيگار قرار مي گيرد.
در صدر استرس هاي شغلي »اخراج شــدن« قرار دارد. در گزارش كوارتز 
آمده كه اين مورد به تنهايي مي تواند احتمال بدتر شدن وضعيت سالمتي را 
تا 50 درصد افزايش دهد. همچنين يك منصب شغلي طاقت فرسا مي تواند 
احتمال تشخيص بيماري در فرد توسط پزشك را تا 35 درصد افزايش دهد. 

 
تا زمان رهايي زنده بمان

گاهي اوقات نيز پيش مي آيد كه روســاي بد، نتيجه داشتن رابطه بسيار 
بد با يكي ديگر از همكاران تان است؛ فراموش نكنيد كه همكاران خبيث 
مي توانند وجود داشته باشــند. حاال شــما مي توانيد تمايز بين اين دو را 
بگوييد؟ در حالت دوم، افراد بسيار سلطه جو و خودشيفته يا حتي خشن 

هستند. 
 در كشورهايي كه بازار كار خوبي ندارند، فرار از شغل كنوني به شغل جديد 
هميشه ممكن نيست. از دســت دادن انگيزه براي ادامه كار در يك شغل 
خوب امري كامال آسان است. البته براي ادامه كار چند راه حل وجود دارد 
تا انگيزه تان را از دست ندهيد. سعي كنيد كارهاي روزانه تان را فهرست وار 
نوشته و پس از اتمام هر كدام آن را خط بزنيد. اين كار در ظاهر بيهوده به نظر 
مي رسد اما حس برانگيخته شده از انجام كار به شما روحيه مضاعف مي دهد. 
در ضمن سعي كنيد كه آخر هفته ها از گوشي همراه و ايميل فاصله بگيريد 

تا بتواند براي هفته كاري پس از آن آماده شويد. 
BBC World :منبع 
ترجمه: فراديد

سامان دادن كارها
Getting Things Done كه به اختصار 
GTD خوانده مي شود و به معناي »انجام 
دادن كارها« اســت، يك روش مديريتي 
است كه توســط »ديويد آلن« خلق شده 
اســت. GTD  بر اصولي تكيه مي كند كه 
شــخص وظايف را در خارج از ذهن خود 
نگهداري مي كند. به اين وسيله ذهن از امر به 
ياد آوردن تمام چيزهايي كه بايد انجام شوند، رها شده و صرفا بر انجام آن كار 
تمركز مي كند. اين روش با تكيه بر حافظه خارجي نمونه اي كاربردي از تئوري 

علمي ذهن گسترده يا ممتد خواهد بود. 
ما همه مي خواهيم كارها انجام شــوند، چه كارهايي كه مجبور به انجام آن 
هستيم تا سپس بتوانيم به كار مورد عالقه خود بپردازيم، چه برتر از آن، كارهايي 
كه دوست شــان داريم و جزو اهداف زندگي مان هستند. در كتاب »سامان 
دادن كارها« ديويد آلن فنون روش GTD را شرح مي دهد. مهم ترين اصول 

برشمرده عبارتند از: 
جمع آوري كن

پردازش كن
مرتب كن

بررسي كن
انجام بده

»ديويد آلن« ادعا مي كند سيستم به يادآوري ذهن ما ناكاراست و به ندرت به 
ياد ما مي آورد كه در حال حاضر چه بايد بكنيم، درنتيجه كارهاي بعدي كه 
در بخش مطمئن سيستم ما ذخيره مي شوند، محافظان خارجي هستند كه 
آنچه واقعا بايد انجام شود را به ياد ما مي آورند. در سيستم مديريت زمان سنتي 
اولويت ها نقش مركزي را بازي مي كنند. در مقابل آلن در روش خود 2 مفهوم 
كليدي را مطرح مي كند: كنترل و چشــم انداز. آلن از 3 الگوي اساسي براي 

رسيدن به كنترل و چشم انداز نام مي برد: 
يك چرخه كاري

يك بدنه كاري با 6 سطح از درجات تمركز
روش نقشه ريزي طبيعي

اين كتاب توسط شــهناز كميلي زاده ترجمه و توسط انتشارات بهمن چاپ 
شده است. 

نکته

معرفي كتاب

آيا تا حاال تعجب كرده ايد كه چه بر ســر تمام پول تان آمده است؟ 
آيا اغلب مي انديشيد چرا در آخر ماه هيچ پولي در حساب بانكي تان 
نمانده اســت؟ آيا تابه حال پي برده ايد غالبا به چاله هاي پنهان فكر 
مي كنيد كه وجوه شــما در آنها گم وگور مي شود؟ اگر پاسخ تان بله 
است، جاي درستي فرود آمده ايد. ما مي توانيم به شما دقيقا داليلي 
را بگوييم كه چرا قادر نيستيد پول بي زبان را با وجود كسب درآمد 
انباشــته كنيد. در اين جا ۸ عادت برتر آورده شده اند كه مي توانند 
دزدكي به درآمدي كه به سختي به دست آورده ايد، نفوذ كنند و با 

نامردي وجوه شما را ببلعند. 

۱. خرج شما با افزايش درآمدتان بيشتر مي شود. 
وقتي مي توانيد، ضرري ندارد كه استاندارد زندگي تان را باال ببريد. 
اگر شخصي هستيد كه همواره دنبال راهي براي خرج كردن پول تان 
 هســتيد، احتماال خودتان را خيلي زود در وضعيت مالي وخيمي

 خواهيد ديد. اگر دائما هزينه هاي تان با هرگونه افزايش درآمدتان 
)يا حتي بدون افزايش آن( باال مي رود، به سختي مي توانيد پس انداز 
واقعي داشته باشيد. ســعي كنيد مخارج تان را در سطح ثابتي، به 
موازات پيدا كردن راه هايي براي افزايش درآمدتان، حفظ كنيد. اين 

همان مسير موفقيت است. 

۲. بر زمان حال بدون اهميــت دادن به آينده تمركز 
داريد. 

معموال وقتي آدم ها پي مي برند غلبه بر 
مشكلي سخت است، تصميم مي گيرند 
آن را ناديده بگيرند. اين يك دستور 
پخت مطمئن براي فاجعه است. 
همين حقيقت درباره امور مالي 
و پول شــما صدق مي كند. عموما 
آدم ها بر نيازهاي كنوني شــان 
تمركز دارند و مذبوحانه فكر 
مي كننــد نيازهاي آينده 
هرجور هســت به 

يك روشــي تامين خواهد شــد. هر وقت مي خواهيد هر تصميم 
مالي ای بگيريد، بايد آينده را در انتظارات و فكر خود درنظر بگيريد. 
اگرچــه خــوب اســت در حــال  حاضــر مراقــب همه چيــز 
 باشــيد ولــي بهتريــن كار اين اســت كــه بــراي آينــده نيز 

پس انداز كنيد. 

۳. فكر مي كنيد براي شروع پس انداز خيلي زود است. 
وقتي جوان هستيد به آســاني مي توانيد تسليم لذت هاي مختلفي 

شويد كه پول مي تواند بخرد. 
آدم ها اغلب فكــر مي كنند حاال براي شــروع پس انــداز كردن يا 
سرمايه گذاري كردن بسيار زود است. خطا! هيچ وقت براي پس انداز 
كردن بخشي از درآمدتان زود نيست، مهم نيست چقدر درآمدتان 
پايين يا باال باشــد. پس انداز را از امروز شــروع كنيد. درحقيقت، 
كارشناسان اقتصاد مي گويند: شما قبل از خرج كردن بايد پس انداز 
كنيد. بخشــي از هر پول يــا درآمدي را كه كســب مي كنيد كنار 

بگذاريد و بقيه را خرج كنيد. 

۴. هيچ ثبت و ضبطي از پول تان نداريد. 
همه فكر مي كنيــم مي دانيم پول مــان از كجا مي آيــد و به كجا 
مي رود. متاســفانه ايــن امر دربــاره بيشــتر ما صحــت ندارد. 
ممكن اســت از مخارج عمده مان مطلع باشــيم ولــي چيزهاي 
 كوچــك معمــوال پول هــاي مــا را بيشــتر از مخــارج بزرگ تر

 مي بلعند. 
ايده جالبي اســت كه شــروع كنيد يك دفتر روزانه بــراي تمام 
درآمدهــا و هزينه هاي تان نگه داريد، كوچك يــا بزرگش اهميت 
 ندارد. به اين ترتيــب ايده بهتري از كنترل امــور پولي يا مالي تان 

خواهيد داشت. 
آيا تا حاال تعجب كرده ايد كه چه بر ســر تمام پول تان آمده است؟ 
آيا اغلب مي انديشيد چرا در آخر ماه هيچ پولي در حساب بانكي تان 
نمانده اســت؟ آيا تابه حال پي برده ايد غالبا به چاله هاي پنهان فكر 
مي كنيد كه وجوه شــما در آنها گم وگور مي شود؟ اگر پاسخ تان بله 
است، جاي درستي فرود آمده ايد. ما مي توانيم به شما دقيقا داليلي 
را بگوييم كه چرا قادر نيستيد پول بي زبان را با وجود كسب درآمد 
انباشــته كنيد. در اين جا ۸ عادت برتر آورده شده اند كه مي توانند 
دزدكي به درآمدي كه به سختي به دست آورده ايد، نفوذ كنند 

و با نامردي وجوه شما را ببلعند. 

۵. نداشتن بودجه و  يا بودجه ضعيف
شــما ممكن اســت همه چيز را مستندســازي كنيد 

ولي بعدا دوباره ممكن اســت نقطه شــروع را گم كنيد. داشــتن 
يــك بودجــه واقع بينانه و مســتند شــده، بنيــاد برنامه ريزي و 
 موفقيــت مالي شماســت. يــك بودجه درســت كنيــد و به آن

 وفادار باشيد. مي توانم اين حقيقت را از تجربه خودم بگويم: تفاوت 
عظيمي در چگونگي نگاه تان به پول تان ايجاد مي كند. در نبود يك 
بودجه، به آساني مي توانيد كنترل خود را از دست بدهيد و مرتكب 

مخارج غيرضروري شويد. 

۶. روشن نبودن نيازها، خواسته ها و تامين مالي شما
 براي پس انداز پول و ساخت ثروت، مهم ترين چيز اين است كه اكيدا 
مراقب بايد داشتن ها، خوب داشتن ها و نداشتن ها باشيد. شما بايد 
اهداف مالي تان را اولويت بندي كنيد. اگر ثروتمند شدن اولويت برتر 
شماســت، پس بايد لذت كنوني تان را فدا كنيد، چه دوست داشته 
باشيد چه نداشته باشــيد. اهداف تان را به روشني مشخص كنيد و 
بنويسيد. آنها را در فواصل زماني منظم بازنگري كنيد تا خودتان را 

در مسير و به روز نگاه داريد. 

۷. بدهي ها را نديده مي گيريد
براي بســياري از آدم ها در دنيــاي امروز، بهره، بخــش بزرگي از 
درآمدشان را مي بلعد. اين يك حقيقت دردناك است. با اين وجود، 
آنها نمي دانند چطــور از اين چرخه معيوب كــه نمي گذارد حتي 

پس انداز كوچكي داشته باشند، خارج شوند. 
اول از هرچيز، پرداخــت بدهي تان را در باالي فهرســت كارهاي 
ضروري يا دســتور كارتان قرار دهيــد. برنامه اي بــراي كار روي 
بدهي تان بنويســيد و بــه آن عمل كنيــد. مهم نيســت چطور، 

نمي خواهيد كه باور كنيد فقير هستيد، مي خواهيد؟

۸. دائما گجت هاي الكترونيكي تان را به روزرســاني 
می كنيد 

 هيچ حدي براي آن نيست. با اينكه خريد گجت هايي كه واقعا به آنها 
نياز داريد هيچ ضرري ندارد ولي خريد به اين دليل كه نسخه بعدي 
موبايل آن در بازار در دسترس است، يقينا بيش از آنكه خوب باشد، 

به شما ضرر خواهد زد. 
مسئوليت زندگي تان را امروز به دســت بگيريد. چه چيز نياز است 
حاال انجام شــود؟ مي توانيد آن را انجام بدهيد؟ به خودتان لطفي 
بكنيد و ســفرتان براي ثروتمند شــدن را امروز آغاز كنيد. ويليام 
شــاتنر مي گويد: »اگر پس انداز كردن غلط است، من دوست ندارم 

كار درست انجام دهم.«
 منبع: بازده

۸ عادت كه شما را فقير نگه مي دارد 

ميدان مغناطيسي زمين وارونه نمي شود
خبر

۱0كلمه پرمخاطب فناوري در 
سال 20۱۵

كمپاني ياهو همزمان با نزديك شدن به روزهاي 
پاياني ســال 20۱5 ميــالدي ۱0 كلمه برتر و 
پرمخاطب جستجو شــده در حوزه فناوري و 

تكنولوژي را منتشر كرد.  
* Apple iPhone ۶:اين محصول كمپاني 
اپل توانست رتبه اول كلمات مورد جستجو در 

سال 20۱5 ميالدي را به خود اختصاص دهد. 
* Microsoft Windows ۱۰:جديدترين 
نســخه از سيســتم عامل مايكروسافت يعني 

ويندوز ۱0 كه در ماه جوالي عرضه شد.
* iphone ۷:محصــول آينده اپل در حالي با 
شايعات بسياري روبه رو شده كه هنوز هيچ اعالم 
رسمي از سوي اين كمپاني مبني بر مشخصات 
سخت افزاري يا ظاهري آن منتشر نشده است.  

* Samsung Galaxy S۶:سامســونگ 
در ســال جــاري اســمارت فون و محصوالت 
بسياري را وارد بازار فناوري كرد اما در اين ميان 
Samsung Galaxy S6 توانســت نگاه هاي 

بسياري را به خود جلب كند. 
* Apple Watch:نخستين ساعت هوشمند 
اپل با نام اپل واچ نه تنها در صدر پرفروش ترين 
ساعت هاي هوشمند قرار گرفت بلكه توانست در 
رده اسامي پرمخاطب جستجو شده قرار بگيرد. 

* iPhone ۵:بازهم محصول ديگري از اپل در 
محبوب ترين كلمات جستجو شده قرار گرفت. 

* iPad Air ۲:تبلت كمپاني اپل با ظاهري زيبا 
و متفاوت توانست عالوه بر فروش قابل توجه در 

ميان كاربران نيز محبوب شود. 
* Xbox One:ايكس باكس مايكروســافت 
يكي ديگر از كلمه هاي پرمخاطب در سال جاري 

بوده است. 
* PlayStation ۴:محصول جديد ســوني 
توانست توجه گيمرهاي بسياري را به خود جلب 
كرده و سود قابل توجهي را براي اين كمپاني به 

دنبال داشته باشد. 
*Amazon Kindle:اين محصول آمازون 
نيز با صفحه نمايشي با رزولوشن قابل توجه و 
امكانات ويژه توانست نگاه عالقه مندان به كتاب 

را برانگيزد. 

بازار فناوری مهارت

مذاكره، جزئي غيرقابل اجتناب از زندگي شغلي و روزمره است. ما در هر سطحي كه مشغول 
به  كار باشيم، هر روز با مذاكره مواجهيم: از همكاران گرفته تا مشتري؛ در زندگي شخصي مان 
هم همين طور. از صبح كه بيدار مي شويم و به پدر و مادر يا همسر و فرزندان مان سالم كرده 
و صبح بخير مي گوييم تا بعد كه سوار تاكسي و اتوبوس و خودروي شخصي مان مي شويم 
تا به محل كار يا تحصيل مان برويم و همين طور بگيريد تا زمان خواب، در حال مذاكره با 
ديگران هستيم. چه كنيم تا در اين مذاكرات موفق باشيم؟ اين موضوعي است كه در اين 

پست قصد دارم به آن بپردازم. 
6 اصل مذاكره موفق عبارتند از: 

۱- توانمندي ها، قابليت ها و نظرات طرف مقابل را به بيان 
خودتان بازگو كنيد و احترام تان را نسبت به آنها نشان دهيد. 
بر نقاط مشترك ديدگاه هاي  طرفين تاكيد كنيد، اين كار 

باعث مي شود تا طرف مقابل به شما اعتماد كند. 
2- دربــاره نقاط اختــالف، علل بروز اختــالف و راهكار 

پيشنهادي تان دقيق و روشن توضيح بدهيد. هرگونه ابهامي را تا حد امكان برطرف 
كنيد. بدين ترتيب هر دو طرف مي دانند كه درباره چه چيزي حرف مي زنند. 

3- از طرف مقابل بخواهيد تا نظرات و ديدگاه هاي خودش را بيان كند. به حرف هاي 
او كامال دقيق گوش بدهيد؛ توجه كنيد كه بايد تمركزتان روي حرف هاي او را با زبان 

بدن تان به او منتقل كنيد. 
۴- به دنبال زمان مناسبي باشيد تا قابليت ها و رزومه و سوابق تان را درباره موضوع 
مذاكره به رخ طرف مقابل بكشــيد. بدين ترتيب طرف 
مقابل متوجه مي شود كه شــما هم مثل خود او فردي 
متخصص و حرفه اي هســتيد و از حاشيه هاي مذاكره 

كم مي كند. 
5- چاره اي نيست، اول بايد امتياز بدهيد تا امتياز بگيريد. 

6- راه حل نهايي هميشه بردـ  برد است؛ نه حتی نتيجه 
مساوي.

۶ اصل موفقيت در مذاكره

محققان دانشگاه كلمبيا در تحقيقات جديد خود 
نشان داده اند كه كاهش شدت ميدان مغناطيسي 
زمين احتماال در حد رسيدن به حالت عادي بوده و 
وارونه نخواهد شد. به گزارش ايسنا، شدت ميدان 
مغناطيســي زمين در چندصد ســال گذشته در 
حال تضعيف بــوده و برخي از دانشــمندان را به 

اين نتيجه رسانده كه ممكن است قطبيت زمين 
را وارونه كنــد. اما اكنون دانشــمندان رصدخانه 
زمين المونــت دوهرتي دانشــگاه كلمبيا اظهار 
كرده اند كه اين تضعيف نيرو احتماال نوعي كاهش 
از حالت غيرعــادي به عادي بــوده و وارونگي در 
كار نخواهد بود. ضعيف شدن ميدان مغناطيسي 

زمين بر فنــاوري تاثير خواهد گذاشــت. ميدان 
مغناطيسي، بادهاي خورشيدي و پرتوهاي كيهاني 
را منحرف مي كنــد. زماني كه اين ميدان تضعيف 
مي شود، تابش بيشتري به زمين وارد خواهد شد 
كه مي تواند نيروگاه هاي برق و ارتباطات ماهواره اي 
را مختل كند. دانشمندان از يك روش جديد براي 

اندازه گيري تغييرات در قدرت ميدان مغناطيسي 
در گذشته استفاده كرده و دريافتند كه ميانگين 
شدت طوالني مدت آن در 5 ميليون سال گذشته 
بســيار ضعيف تر از اطالعات پايگاه داده شــدت 
مغناطيس جهاني بوده و تنهــا 60درصد قدرت 

كنوني ميدان است. 


