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سرمقاله

ضرورت نظارت 
بر قیمت ها

افزایش یارانه نقدی مادامی 
که منابع تامین آن شفاف 
نباشــد دردی دوا نخواهد 
کرد. همان طــور که مقام 
معظم رهبری هم تاکید کردند و به وضوح هم در 
بازار مشخص است، قیمت های بازار، قیمت های 
غیرواقعی هستند و در این شرایط اختصاص یارانه 
به کاالهای اساســی با تعریف بودجه مشــخص 
نه تنها منجر به کاهش قیمت ها نخواهد شد بلکه 
اثر عکس دارد. به جای پیشنهادهای این چنینی، 
دولت باید نظارت را بر بازار تشــدید کند. دولت و 
دست اندرکاران تنظیم بازار بهتر است با راهکارها 

و برنامه ها جدی...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 3

تبدیل  وضعیت 
استخدامی  بیش 
از ۲۳۰۰  ایثارگر 

کارت خرید 3 تا 5 میلیون تومانی در بودجه 1402 در نظر گرفته شده است

زمزمه  افزایش  یارانه   معیشتی  
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افزایش  ۳۰  درصدی  قیمت  بلیت  هواپیما
8   شرکت   هواپیمایی   119   میلیارد   تومان   جریمه   شدند 

وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات با تاکید بر اینکه 
تاکنون ۲ هزار و ۳۷۳ نفر از ایثارگران این وزارتخانه 
از نظر اســتخدامی تبدیل وضعیت شدند، گفت: 
شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار 
شده و سهام دار عمده آن دولت نیست. در جلسه 
علنی روز سه شنبه - ۴ بهمن - مجلس، سوال عباس 
مقتدایی نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در دستور کار قرار گرفت. سوال مقتدایی 
به علت اجرا نشدن قانون درخصوص تبدیل وضعیت 
ایثارگران شرکت مخابرات از سوی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و شــرکت مخابرات اختصاص 
داشت. در ادامه عیسی زارع پور در پاسخ به سوال 
این نماینده گفــت: وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات پس از تصویب قانــون بودجه ۱۴۰۰ و 
۱۴۰۱ در تبصره ۲۰ بند )و( و بند)د( برای تبدیل 
وضعیت ایثارگران، اقدامات گسترده ای را در این 
وزارتخانه و ۹ دستگاه تابعه آن آغاز شد و در مجموع 
۲ هزار و ۳۷۳ نفر از افرادی که مشمول این قانون 
می شدند، تبدیل وضعیت شــدند. وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات افزود: بر اســاس آمار در ستاد 
وزارت ارتباطات حدود ۹۰ نفر، شرکت ارتباطات 

زیرســاخت ۷۸۲ نفر، شرکت ملی 
پست جمهوری اسالمی ۷۳۰ نفر، 

ســازمان فناوری اطالعات ۵۸ 
نفر، سازمان تنظیمات 

مـــقررات و 
ارتـــباطات 

رادیویی 
 ۱۲۵

نفر...

اجتماعی

شهردار تهران از رشد ۵۶ درصدی بودجه سال 
آینده شهرداری تهران خبر داد.

علیرضا زاکانی در یکصد و بیســت و چهارمین 
جلسه علنی شورای اسالمی شــهر تهران و در 
جریان تقدیم الیحه بودجه ۱۴۰۲ شــهرداری 
تهران در صحن شــورا، گفت: پیام الیحه سال 
آینده شهرداری این است که هر چقدر دیگران 
تالش کنند چرخ کشــور از رشــد و پیشرفت و 
سازندگی و حرکت به سمت قله های افتخار باز 
بماند راه به جایی نمی برند. به ویژه حرکت اخیر 
پارلمان اروپا در موضوع سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی که از یک سو توسط مسئولین کشور و 
همه ما مقابله به مثل انجام می شــود و از طرف 

دیگر حکایت از استیصال دشمن دارد.
وی افزود: تالش آنها این بود که کشور با چالشی 
بزرگ مواجه شــود که قدرالســهم حداکثری 
آن نابودی و تجزیه ایران باشــد و حداقل چرخ 
پیشرفت کشور کند شود و سطح خدمت رسانی 
به مردم کاهش پیدا کند که به حمد خدا شکست 
خوردند و امروز در تالشی دیگر در انتقام گیری 
جدید با حرکتی مذبوحانه در مورد نهاد مقدس 

ســپاه کار را دنبال می کنند که همه محکومند. 
هم در نوع مواجهه ملت و هم برخورد مسئولین 
که گوشه ای از آن را امروز در به تن کردن لباس 
سپاه توسط رئیس و نائب رئیس شورا می بینیم 
که حکایت از این دارد که نه تنها دشمن به اهداف 
خود نرسیده بلکه اراده ما را در صیانت از نهادهای 
برگرفته از انقالب بیشــتر کرده است. وی ادامه 
داد: امروز بودجه ســال ۱۴۰۲ را ارائه می کنیم 
و همین جا از تالش و کمک شورا برای تصویب 
برنامه چهارم قدردانــی می کنم. بی تردید اراده 
مدیریت شــهری بر اصالح و پیشرفت و خدمت 

گذاری بیشتر است.
شهردار تهران در تشریح ویژگی های بودجه سال 
آینده شهرداری تهران نسبت به دوره های قبلی 
گفت: بودجه سال آینده برشی از برنامه چهارم 
مدیریت شهری است که ساماندهی ردیف های 
اعتباری هزینه ای و ســرمایه ای در آن صورت 
گرفته است و هدف چابک سازی و شفافیت بوده 
که غریب به ۶۵۰۰ ردیــف که ۲۵۰۰ ردیف آن 
مربوط به حقوق و دستمزد بود تبدیل به ۲۸۵۰ 

ردیف شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر ضرورت ایجاد 
تغییر جدی در موضوع پاسداشت زبان فارسی گفت: 
ساختار دبیرخانه صیانت از زبان فارسی باید تغییر و در 
رسیدگی به حوزه تخلفات ورود و به موارد رسیدگی 
کند. محمدمهدی اســماعیلی در نشست اعضای 
شورای پاسداشت زبان فارسی که سه شنبه چهارم 
بهمن ۱۴۰۱ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار 

شد به اهمیت توجه به حوزه زبان فارسی تاکید کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی با بیان اینکه هنوز به 
وضعیت مطلوبی از نظر زبان فارسی نرسیده ایم، ادامه 
داد: زبان فارسی آسیب زیادی دیده و وظیفه داریم 
این وضعیت را به وضعیــت قابل قبول تغییر دهیم، 
باید برای بهبود شرایط پاسداشت زبان فارسی تالش 
کنیم. وی با تاکید بر اینکه کاستی های زیادی در حوزه 
پاسداشت زبان فارسی وجود دارد، افزود: کاستی هایی 

که در سطح شــهر می بینیم، تناسبی با این مسائل 
ندارد. تغییر جدی در موضوع پاسداشت زبان فارسی 
به وجود می آوریم، ساختار دبیرخانه صیانت از زبان 
فارسی باید تغییر و در رسیدگی به حوزه تخلفات ورود 

و به موارد رسیدگی کند.
اسماعیلی با اعالم آمادگی کامل برای تقویت ساختار 
دبیرخانه، توضیح داد: فرهنگســتان زبان فارســی 
باید بیشتر پشتیبانی کنند و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی در حوزه اجرا بر اعمال موارد تصویب شده 
در فرهنگستان تالش خواهد کرد. به گفته وی پیش 
از این نوشتن نام خودرو به التین افتخار بود اما این 
روزها با همکاری بخش های مختلف در نگارش نام 
فارسی با رسم الخط فارسی تالش می شود. همچنین 
در تبلیغات شهری، سازمان صدا و سیما و بخش های 

دیگر تالش شده است.

بهادری جهرمــی خبر داد که الیحــه ای به منظور 
تشکیل ســازمان بازرگانی به تصویب رسیده است 
که تشکیل آن نیازمند تایید مجلس شورای اسالمی 

است.
ســخنگوی دولت گفت: پیش از این رئیس جمهور 
وعده داده بودند و معاونت حقوقی را مأمور کرده بودند 
که الیحه ای برای ساماندهی تجمعات و راهپیمایی ها 
تدوین کنند که تدوین این الیحه  در معاونت حقوقی 
نهایی شده و تقدیم مجموعه دولت شده و بررسی های 
آن در دولت نیز تقریبا نهایی شده و به زودی پس از 
اتمام بررسی های کارشناســی، آن الیحه در دولت 
تصویب نهایی شده و تقدیم مجلس شورای اسالمی 

می شود.
وی در خصوص الیحه بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: در 
بودجه سال آینده، صندوق های پیشرفت و عدالت 
برای هر استان پیش بینی شده است. تصمیم گیری در 

مورد صندوق ها با مدیران استانی است.
وی ادامــه داد: دولت علی رغم اینکــه تالش کرده 
تا مودیان مالیاتی بیشــتری را شناســایی و از فرار 
مالیاتی جلوگیری کند، اما پایه مالیاتی میزان کمتری 
پیش بینی شده است. بهادری جهرمی گفت: اکنون 
شهروندی در کشور نداریم که شناسایی شده باشد و 
خودش هم مایل باشد که بیمه سالمت نداشته باشد. 
برای سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه 

سالمت در نظر گرفته شده اســت. وی در خصوص 
مقابله با آلودگی های زیست محیطی نیز بیان کرد: 
در دهه فجر فرآیند تولید پاالیشــگاهی در اصفهان 
اصالح می شود. بخشی از سرمایه گذاری ها در حوزه 
نفت در راستای کاهش آالیندگی ها در حوزه زیست 

محیطی است.
سخنگوی دولت اظهار داشت: ۱۵ هزار میلیارد تومان 
برای تقویت صندوق بورس برای سال آینده در نظر 
گرفته شــده اســت. حق عائله مندی نیز به صورت 
۱۰۰ درصدی افزایش می یابد. همه دســتگاه ها نیز 
مکلف شدند تا یک درصد از منابع خود را به موضوع 
زنان و خانواده اختصاص دهند. بهادری جهرمی ابراز 
امیدواری کرد که با همکاری دولت و مجلس بتوانیم 
به ســمت کنترل موثرتر تورم حرکت بکنیم. رشد 
اقتصادی کشور نیز می تواند در ایجاد شغل در کشور 

موثر باشد.
وی در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی اظهار 
داشت: مردم وقتی می بینند که دولت درصدد انجام 
کار است و بین خود و مردم دیوار نکشیده است، از آن 
استقبال می کنند. بهادری جهرمی با حضور وزیر نفت 
در مناطقی که با کمبود گاز مواجه شده بودند، گفت: 
همراهی مردم تکلیف مسئوالن را بیشتر می کند و باید 
تالش ها را مضاعف کرد. رئیس جمهور نیز بارها بر این 

موضوع تاکید کردند.

در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس، موضوع 
تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال ۱۴۰۲ 
بررسی شــد و به تصویب رســید. فرهاد دانشجو 
رییس دانشــگاه تربیت مدرس درنشست شورای 
دانشگاه با اشاره به تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو 
بر اساس سیاست های کلی دانشگاه و شاخص های 
تعیین شده خاطر نشان کرد: یکی از مشکالتی که 
در حال حاضر دانشــگاه با آن مواجه اســت بحث 
انباشت دانشجو در گروه ها به دلیل شیوع بیماری 
کرونا طی دوسال و نیم اخیر بوده و این امر سبب 
شده تا دفاع بسیاری از دانشجویان به تاخیر بیفتد 
و در شرایط فعلی جذب دانشجوی جدید به روال 
قبل، باعث بروز مشکالتی خواهد شد و حجم زیاد 
دانشجو بر کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاه تاثیر 

منفی خواهد داشت.
وی افزود: با توجه به شرایط فوق باید برای تعیین 
ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه ها فیلتر دیگری 
نیز لحاظ شود. همچنین گروه  ها یا گرایش هایی 
که طی چند ســال متوالی دانشجو پذیرش نکرده 
اند با عدم ثبات روبرو خواهند شد و باید حتما این 
موضوع، مورد توجه قرار گیرد و بیش از یک سال 
نباید در پذیرش دانشــجو در گروه ها و گرایش ها 

فاصله بیفتد.

دانشــجو خاطرنشــان کرد: برای تعیین ظرفیت 
پذیرش دانشجو برای ســال ۱۴۰۳ دکتر خداداد 
حســینی به همراه معاونان، آموزشــی،  پژوهشی 
و دانشــجویی_ فرهنگی فرمــول C را با توجه به 
شرایط موجود و شــاخص تعداد دانشجویان و نیز 

نسبت استاد به دانشجو بررسی و اصالح می کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در گام نخست با توجه 
به کمبود وقت، از سوی همکاران معاونت آموزشی 
اصالحیه ای برای تعیین ظرفیت در ســال ۱۴۰۲ 
انجام شد و ظرفیت پذیرش دانشجو کاهش یافت. 
هرچند این کاهش اندک در یک سال مشکل را حل 
نخواهد کرد و باید در یک بازه زمانی ۲ تا ۳ سال این 
امر مورد توجه قرار گیرد تا دانشجویان سنواتی نیز 

فارغ التحصیل شوند.
رئیس دانشــگاه تربیت مدرس تاکید کرد: در این 
راستا الزم است گروه هایی که چندین گرایش دارند 
به صورت یک ســال درمیان در گرایش های خود 
جذب دانشجو کنند. همچنین با توجه به ظرفیت 
اعضای هیات علمی، دانشجو به آنان داده شود و این 
را از رضایتمندی دانشجویان هر استاد و میزان وقتی 
که هر عضو هیات علمی برای دانشجویان خود صرف 
می کند و نیز خروجی پژوهشی و ارتباط با صنعت هر 

استاد می توان تشخیص داد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
جزئیات طرح  »کانون مدرسه« را اعالم کرد و گفت: 
در فاز اول حدود هشت میلیون دانش آموز تحت 
پوشش قرار می گیرند؛ طرح از اوایل بهمن شروع 
می شود و تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت. حامد 
عالمتی در این باره اظهار کرد: طرح کانون مدرسه از 
جمله طرح های ارزشمندی است که می تواند هم 
کانون و هم مدارس را فعال کند. وی افزود: ۱۰۰۰ 
مرکز فرهنگی و هنری در سطح کشور داریم که 
پیرامون آنها هر تعداد مدرسه ابتدایی است به این 
مراکز ما که حدود ۶۰ نوع فعالیت فرهنگی، ادبی و 
هنری دارند، مرتبط شده و این امکانات را  در اختیار 

مدارس قرار خواهند داد.
مدیرعامــل کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان با بیان اینکه این فعالیت ها متناســب 
با ســرفصل درســی بچه ها انتخاب شده گفت: 
دانش آموزان در قالب سفرهای تربیتی یک روزه 
به مراکز کانون می آینــد و از کتاب های کانون و 
خدمات فرهنگی، ادبی و هنری استفاده می کنند.

عالمتــی افــزود: تفاهم نامه مذکور بــه امضای 
چهار معــاون وزیر آموزش و پرورش رســیده و 
بالفاصله پس از پایان نیمســال اول تحصیلی به 
اجرا درخواهد آمد. وی با اشاره به اینکه از ۱۰۰۰ 
مرکز کانون، تعدادی مراکز ســیار عشــایری و 
روستایی هستند گفت: اینها به مدارس خواهند 
رفت و ارائه خدمت خواهند کرد. در واقع یک کار 

مشترک بین معاونت پرورشی، معاونت آموزش 
ابتدایی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام 

خواهد شد.
مدیرعامــل کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانــان ادامه داد: اصلی تریــن خدمات ما در 
این طرح، کتاب و کتابخوانی است، اما در حاشیه 
آن ۶۰ نوع فعالیت پیرامونی قابل ارائه اســت از 
قصه گویی گرفته تا طراحی، خطاطی، نقاشــی، 
ایده پردازی و نمایشــنامه خوانی؛ این ها همگی 
فعالیت هایی هستند که در قالب توانمندسازی 
و پرورش فکر و ذوق  دانش آموز، می تواند عالوه 
بر کمک به شکوفایی استعدادهای آنها، در عین 
حال در تقویت پایه های علمی و پرورشی دانش 
آموزان موثر باشد. عالمتی ادامه داد: طرح کانون 
در ســاعت غیر درسی طراحی شــده است، اما 
اجرای آن با رضایت اولیاء و هماهنگی مدرسه در 
ساعت آموزشی هم امکان پذیر خواهد بود. وی با 
بیان اینکه برای فعالیت های عمومی کار صد در 
صد رایگان است و هزینه توسط کانون و معاونت 
پرورشــی وزارت آموزش و پرورش تامین شده 
اظهار کرد: فعالیت های تخصصی در مراحل بعدی 
در صورت تمایل قابل استفاده است. مدیرعامل 
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان ادامه 
داد: در فاز اول، طرح مدارس ابتدایی و در مراحل 

بعدی دبیرستان ها را دربرمی گیرد. 

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایران گردی 
و جهانگردی گفت: کارت ســفر ارزان و اقساطی با 
تســهیالت ۳۰ میلیون تومان با نرخ ۴ درصد به هر 
خانوار تعلق می گیرد. روح اهلل حسین زاده با بیان این که 
سکوی ایران سفر توسط شرکت مادر تخصصی توسعه 
ایران گردی و جهان گردی با همکاری بخش خصوصی 
به منظور ارزان سازی سفر طراحی شده و قرار است در 
نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی تهران در بهمن  

۱۴۰۱ رونمایی  شود.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایران گردی 
و جهان گردی اظهار کرد: این سکو )پلتفرم( با هدف 
توسعه و رونق سفر و گردشــگری، به عالقه مندان 

خدمات ارزان  و مشاوره سفر ارائه می کند.
وی افزود: افراد بــا مراجعه به این ســکو می توانند 
عالقه مندی خود را برای سفر به نقاط مختلف اعالم 

و عالوه بر دریافت مشاوره، سفر ارزانی را برنامه ریزی 
کنند. حســین زاده تصریح کرد: بر این اساس با ۱۵ 
دستگاه تفاهم نامه امضا کردیم و با ابالغ تبصره ۱۸، 
تسهیالت را ارائه خواهیم کرد تا کارکنان دولت بتوانند 

از گردشگری و سفر ارزان استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایران گردی 
و جهان گردی گفت: کارت ســفر به صــورت ارزان 
و اقساطی است و مبلغ تســهیالت آن ۳۰ میلیون 
تومان با نــرخ ۴ درصد برای هر خانوار اســت که با 
همکاری بانک شهر انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه 
ایران سفر، سکوی رســمی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی است، گفت: این مجموعه 
کمک جدی به بخش خصوصی خواهد کرد تا بتوانند 
توانمندی ها و ظرفیت های خود را در حوزه سفر ارزان 

ارائه کنند.

انیمیشن ســینمایی »لوپتو« با گذشت ۱۲ هفته 
از آغاز اکران خود و با جــذب ۵۸۰ هزار مخاطب در 
ســینما، توانســت به فروش ۱۴ میلیارد تومانی در 
گیشه سینماهای سراسر کشور دست یابد. انیمیشن 
ســینمایی لوپتو به کارگردانی عباس عســکری و 
تهیه کنندگی محمدحسین صادقی و احسان کاوه که 
اکران خود را از اوایل آبان ماه آغاز کرده است، توانست 
در مجموع فروش گیشه سینماها و اکران های سیار 
به مرز ۱۵ میلیارد تومان برسد. بطور همزمان، دومین 
پوستر رسمی انیمیشن سینمایی »لوپتو« با طراحی 
هادی محمدیان و نماهنگ ویژه این انیمیشن با نام 

»شادی ساختنی است« نیز منتشر شد.
قطعه موسیقی »شادی ساختنی است« توسط امید 
روشن بین ساخته شده است و زینب صفری به همراه 

گروه آوای احســان تهران این قطعه را اجرا کرده اند. 
شاعر این قطعه آزاده فرهنگیان است و گیتارنوازی آن 
توسط فراز فراهانی انجام شده است. نماهنگ »شادی 
ساختنی است« به کارگردانی محمدحسین الفت پور 

و تهیه کنندگی یوسف سرشار ساخته شده است.
»لوپتو« با گذشــت ۱۲ هفته از آغــاز اکران خود، با 
جذب ۵۸۰ هزار مخاطب در سینما، توانسته به فروش 
۱۴ میلیارد تومانی در گیشه سینماهای سراسر کشور 
دست یابد. همچنین فروش این انیمیشن در اکران 
سیار شهرهای فاقد ســینما به بیش از یک میلیارد 
و دویســت میلیون تومان رسیده اســت. به تازگی 
اکران های ســیار انیمیشن ســینمایی »لوپتو« در 
شهرهای دارای سینما به جز تهران، مشهد، اصفهان، 

شیراز، اهواز و ساری آغاز شده است.

۷۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه سالمت رشد ۵۶ درصدی بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران

انباشت دانشجو طی دوسال نیم اخیر 

استفاده ۸ میلیون دانش آموز از خدمات کانون پرورش فکری

کارت سفر 3۰ میلیون تومانی به هر خانوار تعلق می گیرد

»لوپتو« به مرز ۱۵ میلیارد تومان فروش رسید

سياسیفرهنگی 
وزیر ارشاد: زبان فارسی آسیب زیادی دیده است



اقتصاد2
ایران

آغاز عملیــات احیای ثبات در 
بازار ارز

رییس کل بانک مرکزی از آغاز عملیات احیای 
ثبات در بازار ارز خبــر داد و اعالم کرد: بانک 
مرکزی از این پس به بازار آزاد ورود می کند 
و نرخ ســاز خواهد بود. »محمدرضا فرزین« 
در فضای مجازی نوشــت: بانــک مرکزی و 
صرافی ها اقدامات مشترکی در احیای ثبات 

اقتصادی در کشور انجام می دهند.
وی افزود: بانک مرکزی از این پس به بازار آزاد 
ورود پیدا خواهد کرد و نرخ ساز خواهد بود. بر 
اساس این گزارش رییس کل بانک مرکزی در 
برنامه تلویزیونی اعالم کرد: از این پس در بازار 
آزاد نیز ورود خواهیم کرد و بانک مرکزی در 
این بازار نرخ سازی خواهد کرد و ثبات ارزی را 

گام به گام ادامه خواهیم داد.
همچنین دربــاره ورود بــه بــازار آزاد ارز و 
نرخ گــذاری در این بازار توضیــح داد: از روز 
سه شــنبه اعالم کردیم تا پنج هــزار دالر از 
طریق صرافی ها ارز فروخته می شود و چنانچه 
محدودیتی پیش بیاید در بازار متشکل ارز در 
قالب حراج ارز می فروشیم و آنجا نرخ تعیین 

می شود و این نرخ، نرخ بازار آزاد خواهد بود.
وی افزود: تا کنون بانک مرکزی در بازار آزاد 
نرخ ساز نبود و تالش داریم بانک مرکزی به 

عنوان نرخ ساز در بازار آزاد تبدیل شود.

یک هزار و ۲۰۰ شــهر مشــمول 
ساخت خانه های یک طبقه می شوند

معــاون شهرســازی و معماری وزیــر راه و 
شهرســازی گفت: یک هزار و ۲۲۰ شــهر بر 
اساس طرح جامع مشمول ساخت خانه های 
یک یا دوطبقه هستند که باید واگذاری اراضی 
این شهرها برای ساخت واحدهای مسکونی بر 

اساس همان طرح انجام شود.
به گزارش وزرات راه و شهرســازی، »فرزانه 
صادق مالواجرد« در نشست تخصصی مدیران 
اجرایی طرح نهضت ملی مسکن با بیان اینکه 
میزان پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن 
در برخی اســتان های کم برخوردار بســیار 
چشمگیر بوده است، افزود: بر اساس آمارها، 
پیشرفت همه مراحل طرح نهضت ملی مسکن 
در یک سال اخیر سرعت چشمگیری یافته و 
نقطه قوت طرح نهضت ملی مســکن، فنی و 
کارشناســی بودن همه مراحل این طرح در 
شناسایی و تامین اراضی و احداث شهرک ها و 

واحدهای مسکونی است.
وی در زمینــه احــداث شــهرک ها، اظهار 
داشت: براساس آخرین مصوبه شورای عالی 
شهرســازی و معماری در خصــوص تراکم  
زمین ها و تاکیدات انجام شده برای جلوگیری 
از مشــکالت رخ داده در مســکن مهــر، در 
شــهرهایی که طرح جامع شــهر به ساخت 
یک یا دوطبقه واحدهای مسکونی اشاره شده 
باید واگذاری اراضی برای ساخت واحدهای 
مسکونی بر اساس همان طرح انجام شودکه 
طبق بررسی های انجام شده تقریبا یک هزار 
و ۲۲۰ شهر مشمول ساخت مسکن ویالیی و 

زیر دو طبقه می شوند.
این مســوول درباره اهمیت مصوبات شورای 
عالی شهرسازی و معماری گفت: این شورا به 
ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار می شود و 
به لحاظ قوانین، مصوبات این شورا الزام اجرایی 
دارد و برای همه مدیران کل الزم االجراســت. 
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خطر 
ســوداگری  به بهانه اجرای قانون جهش تولید 
مسکن در شهرهای خوش آب و هوا که ارزش 
زمین های آنها باالست وجود دارد، تاکید کرد: به 
همین منظور باید مراقبت های ویژه برای عرضه 
زمین و ســاخت واحدهای ویالیی به واجدین 

شرایط مدنظر قرار گرفته شود.
صادق مالواجرد به بافت های فرسوده اشاره 
کرد و گفت: تقریبا یک چهارم مساحت همه 
شهرها در بافت فرسوده است و در سال های 
گذشــته چندان مورد توجه قــرار نگرفته و 
حاشــیه نشــینی نیز افزایش یافته است، به 
همین  منظور بسته تشویقی درباره نوسازی 
بافت فرســوده در شــورای عالی شهرسازی 
مصوب و به کل کشور ابالغ شده است که در 
آن ضوابط عام برای تشویق دیده شده است و 
باید بیشتر مورد استقبال برای اجرا قرار گیرد.
وی همچنیــن توصیه کرد کــه مدیران کل 
اســتان ها می توانند بر اســاس این ضوابط 
عام بــا توجــه به شــرایط شــهرها ضوابط 
 خاصی نیــز در نظر بگیرند و در کمیســیون 

ماده ۵ بررسی شود.

خبر

وزیر اقتصاد از پابرجا ماندن 
یارانه نان در سال آینده خبر 
داد و اعالم کرد: امروز بیش از 
۲۷۵۰ میلیارد تومان قیمت 
خرید خودرو کمتر از قیمت 
خرید در بازار آزاد است و این پول در جیب مردم باقی 
مانده است. وزارت صمت هم در پی زمان بندی منظم 

برای عرضه خودرو در بورس کاالست.
احسان خاندوزی - ســخنگوی اقتصادی دولت - در 
ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه ها 
با بیان اینکه به دنبال شفاف ســازی در بودجه کشور 
و اصالح ساختار هســتیم، اظهار کرد: افزایش میزان 
حقوق کارکنان دولت که در میانه سال اضافه شده بود 
و جزو قانون بودجه ۱۴۰۱ نبود و بعد از اصالح قانون 
اضافه شد، رقمی را به عنوان هزینه جاری اضافه کرده 
که باید در مقایسه اعداد الیحه با اعداد قانون بودجه این 

دقت را در نظر داشته باشیم.

دولت به دنبال افزایش هزینه ها و انبساط 
بودجه نیست

وی تأکید کرد: احساس اینکه دولت در حال حرکت به 
سمت افزایش هزینه ها و انبساط بودجه است، ناشی 
از سوء برداشت هاست. چون در شرایطی هستیم که 
اولویت اصلی دولت کنترل کســری بودجه، کنترل 
رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار دارایی هاست که 

در مجموع به مهار تورم کمک کند.
خاندوزی با اشــاره به دیگر ویژگی های الیحه بودجه 
۱۴۰۲ گفت: ســقفی برای تسهیالت تکلیفی شبکه 
بانکی برای اولین بار در الیحه بودجه آینده تعیین شده 
که امیدواریم مجلــس همراهی کند تا رقمش تغییر 
نکند؛ این امر کمک می کند بــه اینکه رابطه دولت با 
شبکه بانکی کشور و میزان فشاری که از ناحیه بودجه 

می تواند به ناترازی های بانکی وارد شود کاهش یابد.
وزیر امــور اقتصــادی و دارایی ادامــه داد: در زمینه 
طرح های عمرانی هم استفاده از ابزار مالی درون سالی 
که به مدیریت ناترازی های ابتدا و انتهای سال کمک 
می کند و هم ســهم و ضریبی که استان های محروم 
تر کشور در هزینه های عمرانی سال آینده دارند، قابل 

توجه است.
خاندوزی افزود: در خصوص اســتان لرســتان ۱۱۰ 
درصد، سیستان و بلوچستان ۱۰۹ درصد، کرمان ۱۰۱ 
درصد و کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد و مواردی از 
این دست جزو هدف گیری های توزیع عادالنه منابع 

منطقه ای است.

کاهش نرخ مالیات برای شرکت های تولیدی
وی تاکید کرد: در مورد درآمد نفتی، دولت تالش کرد 
بیش برآورد نداشته باشد و عدد واقع بینانه ای را در نظر 
بگیرد. همچنین در مورد بخش تولید هم برای دومین 
سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر شرکت های تولیدی را 
مصوب کردیم که امیدواریم مجلس هم آن را تایید کند.

ســخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه عدالت در 
پرداخت ها، حمایت از سهامداران خرد و بازار سرمایه 
و واگذاری اموال مازاد هم در الیحه بودجه سال آینده 
مورد تأکید قرار دارد، اظهار کرد: در هفته های آینده 
شاهد بهره برداری از مجموعه پروژه هایی هستیم که از 
دهه فجر تا پیش از پایان سال رونمایی می شود. از جمله 
آغاز بهره برداری از پاالیشــگاه ۱۴ پارس جنوبی که 
ظرفیت فرآوری گاز را به حدود ۵۶ میلیون مترمکعب 
در روز می رساند و آغاز بهره داری از اولین سکوی تولید 
فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر مکعب گاز خام 

در روز را تولید می کند.

وزارت صمت در پی زمان بندی منظم برای 
عرضه خودرو در بورس است

وزیر اقتصاد با اشاره به عرضه خودرو در بورس اظهار 
کرد: این امر یک سازوکار اســت و دولت برای تامین 
منفعت مردم در این زمینه دو اقدام را در دســتور کار 
داشته است؛ یکی اقدامات ناظر به حوزه عرضه و یکی 
اقدامات ناظر به کوتاه کردن دست دالالن از این عرصه 
بود. وی یادآور شد: یکی از راه های کوتاه کردن دست 
دالالن، عرضه خودرو در بورس کاالســت که آمارها 
نشــان می دهد از روش های قبلی موثرتر است . اگر 
کارشناسان اقتصادی روش های دیگری هم ارائه دهند، 

استقبال می کنیم.
خاندوزی تأکید کرد: امروز بیش از ۲۷۵۰ میلیارد تومان 
قیمت خرید خودرو کمتر از قیمت خرید در بازار آزاد 
است و این میزان در جیب مردم باقی مانده است. وزارت 
صمت هم در پی زمان بندی منظم برای عرضه خودرو 

در بورس کاالست.

روزانه ۵۰۰۰ تن آرد یارانه ای به نان تبدیل 
نمی شود!

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره با اجرای فاز اول طرح 
هوشمندسازی یارانه آرد، یادآور شد: با اجرای این طرح 
مشخص شد روزانه حداقل ۵۰۰۰ تن از ۲۱ هزار تن آرد 
یارانه ای از شبکه توزیع خارج می شود و به نان تبدیل 

نمی شود. شناســایی این هدررفت، دستاورد فاز اول 
طرح است که متاسفانه با شیطنت های سیاست زده ای، 

به عنوان نقطه ضعف دولت معرفی شد.
وی با بیان اینکه در فــاز دوم بصورت تدریجی جلوی 
این هدررفت گرفته خواهد شــد، تصریح کرد: دولت 
سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد  کرد؛ یارانه نان از 
۷۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۴ 
هزار میلیارد تومان در الیحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ 

افزایش یافته است.
خاندوزی با یادآوری اینکه در فاز اول اجرای این طرح 
بیش از ۹۸ درصد نانوایی های کشور مجهز به مکانیسم 
رصد هوشمند توزیع آرد شدند، اظهار کرد: ۵۸ هزار 
نانوایی در شهرها و ۱۸ هزار نانوایی در روستاها به این 
سیستم مجهز شده اند. امیدوارم فاز دوم این طرح تا 

پایان سال در تمام ۳۰ استان کشور اجرا شود.

وضع منابع ارزی کشور خوب است
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت منابع 
ارزی کشــور و مدیریت این بازار تاکید کــرد: بنا به 
اعالم رییس کل بانک مرکــزی، وضعیت منابع ارزی 
کشــور خوب اســت. حتی به جهت کنترل مصارف 
ارزی کشــور هم وضعیت مطلوبی داریــم و بیش از 
۸۰ درصد نیازهای ارزی کشور در بازار رسمی یعنی 
 ســامانه نیما و بازار متشــکل برای اســکناس ارزی 

تامین می شود. 
خاندوزی گفت: متاسفانه در شبکه ها و کانال هایی که 
خرید و فروش کاغذی و قمار ارز انجام می شود، بدون 
توجه به منابع ارزی کشــور و درآمد صادرات نفتی و 
غیرنفتی کشور، شاهد افزایش نرخ در این بازارها بوده ایم 
که امیدواریم دستگاه هایی که در این زمینه از سوی 
دولت مسئولیت دارند، نقش خود را در این بازارهای 

کاغذی و مهار آن به خوبی ایفا کنند. 

ســفرهای ارزی رییس بانک مرکزی به 
کشورهای شریک تجاری 

وی افزود: تاکید رئیس جمهوری این است که بانک 

مرکزی تمام اهتمام خود را برای ایجاد ثبات ارزی به کار 
بگیرد. در این راستا رییس کل بانک مرکزی سفرهایی 
به کشورهای شریک تجاری داشته  است تا هم آسان تر 
و در زمان کوتاه تری منابع ارزی الزم را تامین کنیم و هم 
برنامه ریزی الزم برای مبادله ارز داشته باشیم تا ثبات را 

به بازار ارز بازگرداند.
وزیر اقتصاد درباره وضعیت سامانه مودیان و پیگیری 
دولت در این زمینه گفت: سامانه مودیان و پایانه های 
فروشگاهی جزو اصالحات ساختاری نظام مالیاتی و 
شفافیت معامالت اقتصادی در کشور است که بسیاری 
از مشکالت حوزه قضائی و پرونده در حوزه معامالت 

شرکت های اقتصادی به حداقل خواهد رساند.
خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در زمان شروع به کار 
کرد که موعد قانونی تکمیل پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مودیان به پایان رسیده بود، اما تقریباً پیشرفت 
جدی در این زمینه حاصل شده بود که با توجه به اینکه 
اهتمام جدی دولت و وزارت اقتصاد بر این است که این 
طرح حتماً باید عقب افتادگی های پیشین را جبران 
کند دوران مربوط به تست گرم و سرد سامانه انجام شد.

اخطار و جریمه برای شرکتهایی که به سامانه 
مودیان و پایانه های فروشگاهی ملحق نشدند

وی تأکید کرد: به طور رســمی از ماه های گذشته در 
فراخوان اعالم شــد که شــرکت ها ابتدا شرکت های 
بورسی و شرکت های دولتی و بزرگ و به همین ترتیب 
گام به گام به ســایر شرکت ها به ســامانه مودیان و 
پایانه های فروشــگاهی بپیوندند و امروز حدود ۳۰۰ 
شرکت غیربورسی به شکل رسمی و کامل از مکانیسم 

سامانه فروشگاهی استفاده می کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بیش از سه میلیون و 
۲۱۸ هزار فاکتور الکترونیکی در سامانه مودیان دریافت 
شده است. بر این اســاس به سایر شرکت هایی که در 
پیوستن به ســامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی 
تاخیر کردند اخطار داده شده و برای آنها جریمه های 

قانونی در نظر گرفته شده است.

پرداخت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان وام 
خرد بدون ضامن 

خاندوزی همچنین با ارائه آماری از پرداخت تسهیالت 
خرد از سوی شبکه بانکی کشور اظهار کرد: از ابتدای 
سال تاکنون یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام به ارزش 
بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فقــط وام خرد بدون 

ضامن پرداخت شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای ســال تاکنــون ۷۸۰ هزار و 
۶۵۹ فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان 
پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل۵۴ 
درصد رشد داشته است. از ابتدای امسال تا اول بهمن 
ماه ۶۷۷ هزار و ۷۸۵ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۲۷ 
هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. وزیر اقتصاد 
یادآور شد: از تیرماه امسال از مجموع ۲۲۸ هزار پرونده 
تشکیل شده در شبکه بانکی برای دریافت وام ودیعه 
مسکن، ۱۹۲ هزار نفر تسهیالت خود را به میزان ۱۱ 

هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند.

وزیر اقتصاد اعالم کرد:

نفع ۲۷۵۰ میلیارد تومانی مردم از خرید خودرو بورسی

افزایش ۲۰ درصدی مصرف بنزین
رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران با بیان 
اینکه متوســط مصرف در دی ماه به ۱۰۵ میلیون 
لیتر رسید، گفت: کسی چنین مصرفی را پیش بینی 
نمی کرد، به طوری که نســبت به ماه های گذشته 
حدود ۷ درصد افزایش و نسبت به زمان مشابه سال 
قبل حدود ۲۰ درصد متوسط افزایش یافت. همایون 
صالحی درباره وضعیت اخیر توزیع بنزین در کشور 
باتوجه به افزایش مصرفی که در پی افت فشــار گاز 
رخ داد، اظهار داشت: باتوجه به اینکه در تامین گاز 
به مشکل برخوردیم و با افت گاز مواجه شدیم، برای 
جلوگیری از قطع گاز خانگی مجبور شدند در برخی 
استان ها واحدهای سی ان جی را تعطیل کنند و هر 
جایی الزم بود گاز قطع شد. به همین نسبت هم با 
افزایش مصرف بنزین مواجه شدیم، افزایش مصرف 
به گونه ای بود که در یک روز از دی ماه به ۱۱۸ میلیون 
لیتر هم رسید در حالی که در هیچ زمستانی این اتفاق 
نیفتاده بود. وی خاطرنشان کرد: در فصل زمستان 
سال های گذشته ما همیشه کاهش مصرف داشتیم، 
اما امسال به دالیل مختلف از جمله اینکه افت گاز 
شدیدتر از سال های گذشته بود مصرف بنزین باال 
رفت و ناترازی بیشــتر خود را نشان داد.  وی با بیان 
اینکه متوســط مصرف در دی ماه به ۱۰۵ میلیون 
لیتر رسید، گفت: کسی چنین مصرفی را پیش بینی 
نمی کرد، به طوری که نســبت به ماه های گذشته 
حدود ۷ درصد افزایش و نسبت به زمان مشابه سال 

قبل حدود ۲۰ درصد متوسط افزایش یافت.
رئیس کانون انجمن هــای صنفی جایگاه داران با 
پیش بینی اینکه در نوروز امسال با مشکل تامین 
بنزین مواجه می شویم، تصریح کرد: هنوز نمی دانیم 
به واردادت منجر می شود و یا اینکه باید تولید بیشتر 
بنزین داشته باشیم اما آنچه واضح است اینکه همه 
ارکان باور پیدا کردند که باید ظرفیت ها را باالببرند. 
طبق اخبار واصله از پاالیشگاه اصفهان؛ به شدت 
تالش می شــود که بتوانند افزایش تولید داشته 
باشند، البته برنامه درازمدت و  میان مدت تا سال 
۱۴۰۵ هم در نظر گرفته اند، اما واقعیت اینکه اینها 
عالج درد نیست. وی بیان داشت: طی چند سال 
گذشته همه شــرایط بحرانی را به شکل مسکن 
موقتی طی کردیم، ما هر سال این مشکل را داشتیم 
مثال امسال گفته شد که پیش بینی الزم برای تامین 
گاز زمستانی صورت گرفته اســت اما این اتفاق 
نیفتاد، حتی پیش بینی می شد که اروپا به زحمت 
بیفتد ولی در کشور ما این اتفاق افتاد. بنابراین برای 
نوروز باید از هم اکنون تدابیر اندیشیده شود تا به 

لحاظ تامین سوخت دچار چالش نشویم.
صالحی درباره تامین بنزین ســوپر در کشــور 
خاطرنشان کرد: چند سال است که برای تامین 
بنزین سوپر مشــکل داریم و اکنون در این فصل 
چهارم سال این مشکل حادتر شده است به طوری 
که توزیع آن خیلی کم شده و بیشتر استان ها فاقد 
این بنزین هستند.  وی تاکید کرد: وضعیت بنزین 
سوپر در کشــور اصال خوب نیســت، اکنون باید 
حداقل در روز ۵ میلیون لیتر عرضه داشته باشیم اما 
این میزان موجودی و توزیع نداریم. رئیس کانون 
انجمن های صنفی جایــگاه داران در ادامه درباره 
وضعیت عرضه سی ان جی در کشور نیز گفت: ما 
اکنون باید حــدود ۲۴ میلیون متر مکعب در روز 
در ۲۵۰۰ مجاری عرضه سی ان جی توزیع کنیم 
در حالی که در برخی استان ها ظرفیت جایگاه های 

عرضه کمتر از ۶۰ درصد است.

شــاخص بورس ۷ هزار واحد 
افت کرد

شاخص بورس در جریان معامالت بازار سرمایه با افت 
۷هزار واحدی روبرو شــد. در جریان دادوستدهای 
بازار سرمایه بیش از ۹میلیارد و ۱۸۶میلیون سهم و 
حق تقدم به ارزشی بالغ بر ۶هزار و ۶۴میلیارد تومان 
در بیش از ۵۳۲هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت 
و شــاخص بورس با افت ۷هــزار و ۸۹۲واحدی در 
ارتفاع یک میلیون و ۶۴۶هزار و ۵۵واحد قرار گرفت. 
بیشترین اثر منفی بر دماســنج بازار سهام در روز 
جاری به نام نمادهای معامالتی شرکت های پاالیش 
نفت تهران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و بانک 
ملت شد و در مقابل شرکت های پتروشیمی بوعلی 
سینا، سایپا و فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش 
با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند. 
بر اســاس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران 
هم با معامله ۵میلیارد و ۶۳۵میلیون ورقه به ارزش 
۱۴هــزار و ۸۳میلیارد تومــان در ۵۲۷هزار نوبت، 
شاخص فرابورس )آیفکس( ۷۸واحد افت کرد و در 
ارتفاع ۲۱هزار و ۲۷۲واحد قرار گرفت. در این بازار هم 
امروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام 
نمادهای بیمه پاسارگاد، سرمایه گذاری مالی سپهر 
صادرات و پویا زرکان آق دره بیشترین اثر منفی بر این 
نماگر به نام شرکتهای صنعتی مینو، فوالد هرمزگان 

جنوب و پتروشیمی مارون شد.

اخبار
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در حالــی که انــواع میوه های داخلی فــراوان و با 
قیمت های مناسب در بازار عرضه می شود، اما قیمت 

گران میوه های وارداتی کام مردم را تلخ کرده است.
ایران از بزرگترین تولیدکننــدگان میوه در جهان 
است و طبق گزارشات سازمان خواروبار کشاورزی 
ملل متحد، در ۲۵ محصول کشاورزی رتبه های اول 
تا بیستم جهان را دارد. تنوع و فراوانی تولید میوه در 
کشور بسیار باال است و ساالنه حدود ۱۷۳ هزار تن 
و به ارزش نزدیک به یک میلیارد دالر به کشورهای 
دیگر صادر می شــود با این حال برخی میوه های 
وارداتی با قیمت های گران در داخل عرضه می شود و 
در طی سالها به نیاز ضروری مردم تبدیل شده است.
گزارش حاکی اســت که در میــدان مرکزی میوه 
و تره بار تهران که روزانه میوه از تمام اســتان های 
تولیدکننده به این مکان سرازیر شده و به صورت 
شبکه مویرگی به محل های عرضه می رود، فراوان و 

با قیمت های بسیار مناسب عرضه می شود.
انار ساوه از ۱۵ هزار تومان تا ۳۵ هزار تومان، انگور 
بی دانــه زرد از ۲۰ هزار تومان تــا ۴۰ هزار تومان، 
پرتقال از ۶ هزار تا ۱۵ هــزار و پرتقال جنوب از ۲۵ 
هزار تا ۳۵ هزار عرضه می شــود و بقیه میوه ها هم 
قیمت های مناسبی دارند، اما در این میان موز که از 
اکوادور می آید کیلویی ۶۷ هزار تومان در بازار مرکزی 
و عمده فروشی و بیش از۸۰ هزار تومان در بازار تهران 

به فروش می رود. آناناس کارتنی به یک میلیون و 
۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

زمانی که یــک محصول بدون دلیل وارد کشــور 
می شــود، پس از مدتی ذائقه مردم تغییر می کند 
و آن محصول به نیاز ضروری تبدیل می شــود، به 
طوری که اکنون موز در مراسم ختم و عروسی سر 
سفره مردم است، به حدی که در خرید میوه برای 
مهمان اگر موز نباشد مثل اینکه کار خطایی انجام 
شده است. این فرهنگسازی برای یک میوه وارداتی 
در طی چندین دهه انجام شــده و انصافا بانیان آن 
هم موفق بوده اند، حال باید ساالنه میلیون ها دالر 
ارز برای این میوه های وارداتی از کشور خارج شود و 
اگر به خود نیاییم خیلی میوه ها هم به این شکل به 
کاالی ضروری بدل می شود میوه هایی مانند پاپایا 
و غیره که اکنون روی چرخی ها به فروش می رود 

چنین خطری دارد.
کارشناسان معتقدند که به عمل آوردن میوه در هر 
منطقه مناسب با نیاز همان منطقه است، بنابراین در 
مناطق سردسیر و گرمسیر میوه های خاصی به عمل 
می آید که متناسب با ویتامین های مورد نیاز مردم 
آن منطقه است. موز یک میوه گرمسیری است که 
تاکنون در کشور به عمل نمی آمده، اما اخیرا وزارت 
جهاد کشــاورزی می خواهد در منطقه جنوب این 

محصول را تولید کند.

رئیــس انجمن غــالت ایران گفت: بــا تکمیل 
مسیر ریلی شــمال- جنوب ایران حجم تجارت 
ایران و روسیه افزایش می یابد و ایران نیز مسیر 
صادرات از دریای خزر می شــود. کاوه زرگران 
رئیس انجمن غالت ایران اظهار داشت: وضعیت 
تجارت ایران با روســیه در زمینه غالت و سایر 
زمینه ها پایدار و در دو ســال اجرا رشد زیادی 
داشته است.وی افزود: مشــکالت زیرساختی 
نیز برای توسعه تجارت دو کشور ایران و روسیه 
 وجود دارد اما این مشــکالت در حــال مرتفع 

شدن است.
رئیس انجمن غالت ایران ادامــه داد: ترکیه با 
روسیه کانال امنی برای تجارت با یکدیگر در نظر 
گرفته است تا غالت روسیه از این مسیر به دیگر 
کشور ها صادر شود؛ فعالیت ایران نیز به این شکل 
در حال افزایش است و از مسیر دریای خزر این 
عمل انجام می شود.وی با بیان اینکه زیر ساخت 
های دریایی برای توسعه تجارت توسط دو کشور 
در حال ایجاد است تصریح کرد: روسیه همچنین 
نگاهی مانند ترکیه به ایــران دارد که با تکمیل 
مســیر ریلی جنوب به شــمال می تواند حجم 

بیشتری از غالت را از مسیر ایران صادر کند.
زرگران با اشاره به مشکالت زیرساختی موجود 
در مسیر تجاری دریای خزر گفت: کشتی های 

مورد استفاده در مسیر دریای خزر برای تجارت 
ایران و روسیه تعداد کمی هســتند و از طرفی 
فرسوده بوده و ظرفیت بار کمی دارند.وی افزود: 
زیر ساخت های بندری روسیه در مقایسه با ایران 
ضعیف است و ایران در این زمینه توسعه یافته تر 
است. این کشــور در تالش برای رفع مشکالت 

بندری خود است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران 
با اشاره به اینکه میانجیگری ترکیه برای صادرات 
غالت روسیه در مســیر دیگری قرار دارد؛ ادامه 
داد: با توجه به گســترده بودن کشور روسیه، از 
مسیرهای دریایی ســیاه و دریایی آزوف برای 
تجارت به بخشی از دنیا اســتفاده می کند و از 
مسیر دریای خزر نیز برای تجارت با ایران و سایر 

کشور ها بهره می گیرد.
زرگران گفــت: تکمیل کریدور ریلی شــمال- 
جنوب در ایران باعث می شــود حجم صادرات 
غالت روسیه از مسیر ایران افزایش یابد همچنین 
کشتی ها در مسیر برگشــت به روسیه کلینکر 
و ســیمان حمل خواهند کــرد.وی همچنین 
تاکید کرد که روسیه به عنوان بزرگترین صادر 
کنندگان غالت و روغن در دنیا، منبع مناسبی 
برای تامین نیاز های وارداتی ایران در این زمینه 

است.

۴۵۰ هزار ربع ســکه طالی بهار آزادی از روز سه شنبه 
۴ بهمــن بــه مــدت ۱۰ روز کاری با نام »ربع ســکه 
۰۳۱۲رفاه)ن(« و نماد »ســکه۰۳۱۲ن۰۶« در بورس 
کاالی ایران عرضه خواهد شــد. به گزارش تسنیم، بر 
اساس آخرین اطالعیه شرکت بورس کاالی ایران و بنا 
به درخواست بانک مرکزی ایران، عرضه ربع سکه طالی 
بهار آزادی در بورس کاال در این مرحله به  صورت گواهی 
سپرده ناپیوسته خواهد بود و فرآیند کشف قیمت جدید 
در عرضه مربوطه هم به  صورت ثبت سفارش دفتری با 
قیمت های مختلف است. مطابق شرایط عرضه ربع سکه 

طال در بورس کاال، تمامی اشــخاص حقیقی باالی ۱۸ 
سال دارای کد ملی می توانند حداقل یک قطعه و حداکثر 
پنج قطعه ربع سکه طالی بهار آزادی را خریداری کنند.

خریداران می توانند پنج روز کاری بعد از خرید ســکه 
در بورس کاال، به خزانه بانک رفاه مراجعه کرده و با ارائه 
اسناد مربوط به بورس، بصورت فیزیکی معادل سکه های 

خریداری شده را تحویل بگیرند. همچنین مبلغ ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده در قیمت کشف شده معامالت 
گواهی سپرده کاالیی سکه طالی ربع بهارآزادی خزانه 
بانک رفاه، محاسبه شده است؛ لذا مبلغ دیگری با عنوان 
هزینه مالیات بر ارزش افزوده از متقاضیان اخذ نمی شود.
عرضه ربع سکه طال در بورس کاال به منظور از بین بردن 

حباب سکه و تعدیل انتظارات تورمی غیر واقعی توسط 
بانک مرکزی با همکاری بورس کاالی ایران انجام می شود. 
جزئیات این اطالعیه به شرح زیر است: معامالت گواهی 
ســپرده کاالیی این نماد به صورت ثبت سفارش انجام 
می شود. برای این منظور دوره ثبت سفارش خرید از ساعت 
۹:۰۰ شروع و ساعت ۱۳:۰۰ خاتمه می یابد. خریداران در 
دوره ثبت سفارش، خرید سفارش خود را در دامنه نوسان 
قیمت ثبت می کنند. پس از پایان دوره ثبت سفارش خرید 
و حداکثر تا ساعت ۱۵ روز عرضه، بانک مرکزی نسبت به 

ارائه کل اوراق قابل عرضه اقدام می کند. 

ایران کریدور صادرات غالت روسیه می شودمیوه های وارداتی رکورددار گرانی

جزئیات عرضه ۴۵۰ هزار ربع 

اولویت خرید سکه بورسی با چه افرادی است
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3 بازار

رئيس اتاق اصناف تهران در نشست خبري افتتاح نمايشگاه 
دائمي محصوالت ايراني در کشور عمان گفت: عمان دروازه 
ورودي به کشــورهاي آفريقايي اســت که ثروتمند و تشنه 
کاالي ايراني هســتند؛ ولي ما براي افزايــش صادرات خوب 
عمل نکرديم و ترکيه بازارهاي هدف صادراتي ما را در اختيار 
گرفت، کمااينکه آن کشورها دلبستگي بيشتري به فرهنگ 

و کشور ما داشتند.
علي توســطي، رئيس اتاق اصناف تهران در اين نشست که 
با حضور اســماعيل کاظمي، نايب رئيس اول و حسين علي 
اکبري، نايب رئيس اتاق اصناف، پريناز پيشداديان، مديرعامل 
موسسه فکر برتر، جمعي از فعاالن اقتصادي و روساي اتحاديه 
هاي صنفي تهران در محل اتاق اصناف برگزار شد با اشاره به 
ضرورت توسعه صادرات در شرايط فعلي گفت: اکنون با توجه 

به کاهش قيمت نفت و اعمال تحريم هاي ظالمانه مي توانيم 
بستر توسعه صادرات را فراهم کنيم. موقعيت ژئوپلتيک ايران 
براي رشد صادرات مزيت محسوب مي شود اما متاسفانه اتکاء 
به درآمدهاي نفتي، پتانســيل هاي صادراتي ايران را تحت 

الشعاع قرار داده است.
وي اضافه کرد: ما با ۱۵ کشــور هم مرز هستيم که هفت مرز 
خشکي و هشت مرز کشور آبي اســت. اين موقعيت فرصت 
مناســبي براي معرفي کاالي ايراني و بازارسازي است و بايد 

منافع اين موقعيت ژئوپلتيک به کشور بازگردد.
توسطي کاالي صادراتي را سفير راستين کشور عنوان کرد و 
افزود: در قرن حاضر خالقيت و نوآوري حاکم است و کساني 
که با خالقيت در عرصه اقتصاد بازار حضور دارند، موقعيت هاي 
زيادي را ايجاد مي کنند. در منطقه خاورميانه فقط دو کشور 

ترکيه و ايــران داراي واحدهاي توليدي هســتند درحاليکه 
ترکيه موقعيت ژئوپلتيک و انرژي ارزان ما را در اختيار ندارد؛ 
اما با خالقيت در توليد کاال توانست بازار کشورهاي همسايه را 
در اختيار بگيرد و بازار داخلي ما را هم تحت الشعاع قرار دهد.

رئيس اتاق اصنــاف تهران بــا تاکيد بر اينکــه وظيفه ملي 
توليدکنندگان و تجار، بازاريابي و بازارســازي در کشورهاي 
همسايه اســت، گفت: بايد کاالهايي که داراي مزيت مطلق 
اقتصادي مانند پسته، زعفران و فرش هستند صادرات انجام 
دهيم؛ زيرا هيچ کشوري پسته با کيفيت ايراني را نمي تواند 

توليد کند.
توسطي در پايان سخنانش بيان کرد: حضور فعال در نمايشگاه 
عمان وظيفه ملي اســت و اميدواريم رويه ايجاد شــده براي 

صادرات امکان حضور در ساير کشورها را نيز ايجاد کند.

در اين نشســت همچنيــن پريناز پيشــداديان، مديرعامل 
مجموعه بين المللي فکر برتر با اشــاره به حضور نمايندگان 
اقتصادي کشــور عمان در اين نمايشــگاه گفت: در مراسم 
افتتاحيه نمايشــگاه محصوالت ايراني در عمــان اتاق هاي 
بازرگاني و ســفراي کشــورهاي مختلف دعوت شــده اند 
 تا فضاي صادراتي مناســبي بــراي توليدکننــدگان ايراني 

شکل بگيرد.
پيشداديان افزود: کشورمان مي تواند ســهم زيادي در بازار 
عمان داشته باشد، زيرا اين کشور به علت دسترسي به اروپا، 
آفريقا و يمن از موقعيت خاصي برخوردار است. عمان معافيت 
مالياتي با بيش از ۱۶ کشور دنيا دارد و نياز به پرداخت مالياتي 
در اين کشورها ندارد که براي صادرات مزيت خوبي محسوب 

مي شود

وي با اشــاره به آشــنايي اتحاديه ها و اصناف با امر تجارت و 
بازرگاني گفت: اصناف مي توانند کاالي توليدشده داخلي را با 
قيمت هايي به مراتب باالتر در کشور ديگر به فروش برسانند به 
همين منظور تالش مي کند تا کاالي خود را به استانداردهاي 
کشور مقصد برسانند؛ اما توليدکننده خيلي با اين شرايط آشنا 
نيست. لذا بايد بستر مناسبي ايجاد شــود تا اصناف بتوانند 
نماينده انحصاري محصوالتي که توليد مي کنند را داشــته 
باشند و کاالهاي اســتاندارد صادراتي را شناسايي کرده و به 

عمان صادر کنند.
الزم به ذکر است نمايشگاه دائمي محصوالت ايراني با هدف 
تسهيل و توسعه صادرات با عنوان البزار االايراني« ۱۴ بهمن 
ماه در کشور عمان با حضور فعاالن اقتصادي عمان و سفراي 

ساير کشورها افتتاح مي شود.

سازمان تعزيرات حکومتی از جريمه ۱۱9 ميليارد تومانی 8 شرکت 
متخلف هواپيمايی )۴ ايرالين و ۴ شــرکت ارائه دهننده خدمات 
بليت( خبر داد. به فاصله يک روز بعد از نقره داغ شدن چند ايرالين به 
دليل گران فروشی، دبير انجمن شرکت های هواپيمايی دليل افزايش 

۳۰ درصدی بليت را مصوبه شورای عالی هواپيمايی اعالم کرد.
ديروز ســازمان تعزيرات حکومتی از جريمه ۱۱9 ميليارد تومانی 
8 شــرکت متخلف هواپيمايی )۴ ايرالين و ۴ شرکت ارائه دهننده 
خدمات بليت( خبــر داد. غالمرضا صالحی "رئيس شــعبه مهم و 
ملی سازمان تعزيرات حکومتی" در اين باره گفته بود:  درپی اخبار 
و گزارش های مردمی مبنی بر افزايش خودسرانه نرخ فروش بليت 
هواپيما، تخلف 8 شــرکت از طرف شعب ملی ســازمان تعزيرات 
حکومتی محرز تشخيص داده شد. وی افزود: ۴  شرکت که مبادرت 
به ارائه و فروش بليت می کردند به مبلغ 77 ميليارد تومان و چهار 
۴ ايرالين هم به مبلغ ۴2 ميليارد تومان جمعا به ميزان يکصد و ۱9 
ميليارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند. وی تاکيد کرد: 
اين 8 شرکت عالوه بر ميزان محکوميتی که در حق صندوق دولت 
داشتند به اعاده نرخ برابر نرخ های مصوبی که از ناحيه سازمان حمايت 
از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان داشتند مکلف شدند. 
به فاصله يک روز پس از اين اطالع رسانی دبير انجمن شرکت های 
هواپيمايی در سالن CIP فرودگاه بين المللی مهرآباد نشست خبری 

برگزار کرد. مقصود اسعدی سامانی در اين نشست خبری با اشاره 
به مشــکالت صنعت حمل و هوايی، اظهار کرد: ايرالين ها در سال 
گذشــته حدود ۱7۰ هزار و ۱2۵ پرواز داخلی را انجام دادند. سال 
گذشته 277 هزار ساعت پرواز توسط ايرالين داخلی انجام شد. وی با 
بيان اينکه ظرفيت ايجاد شده 2۱ ميليون صندلی بود که ۱۵ ميليون 
و ۶۵۰ هزار و 228 مسافر جابجا شــدند، اضافه کرد: ضريب اشغال 
مسافر 7۵ درصد و 2۵ درصد از پروازها خالی بوده است.در پروازهای 
خارجی۳ ميليون 2۵7 هزار مسافر جابجا شدند و ضريب اشغال ۶9 

درصد پروازهای خارجی را در سال گذشته داشته اين.
وی درباره مباحث مربوط به افزايش قيمت بليت پروازهای داخلی، 
يادآور شد: از اول آذرماه سال گذشته ايرالين ها داوطلبانه ۱۵ درصد 
کاهش دهند در قبال آن دولت يک سری اقدامات را انجام دهد که 
جبران کاهش را داشته باشد. متاسفانه تاکنون هيچ اقدامی در بحث 
تسهيالت بانکی، ارز نيمايی، ريالی شدن عوارض فرودگاهی، تخفيف 
در هزينه های فرودگاهی و... انجام نشده است. وی بيان کرد: امسال 
۳9 درصد دســتمزد افزايش يافت و تعرفه گمرکی قطعات و موتور 

هواپيما بر اساس ارز جهانگيری بود که امسال به نرخ ets يعنی حدود 
2۵ هزار تومان شده است. از سوی ديگر تورم جهانی را داشته اين که 
سبب شده هزينه تامين قطعات را ۳۰ درصد افزايش داده است.سال 
گذشته الستيک هواپيما ۱2۰۰ دالر خريداری می شد امسال به باالی 
27۰۰ دالر رسيده است. اينها باعث شده تا هزينه ايرالين ها افزايش 
يابد. دبير انجمن شرکتهای هواپيمايی ادامه داد: با توجه به اين مسئله 
درخواست های متعددی برای افزايش نرخ داشتيم که اين درخواست  
اوايل امسال در شورای عالی هواپيمايی مطرح و به تصويب رسيد. اين 

افزايش قيمت در ادامه در جلسه کارشناسی هم تصويب شد.
سامانی در پاسخ  به پرسش تسنيم مبنی بر اينکه درخواست ايرالين 
ها برای افزايش قيمت چند درصد بود، گفت: طبق قانون برنامه پنجم 
توسعه نرخ بليت آزادسازی شده و تابع عرضه و تقاضاست، ضمن 

اينکه تخفيفات تکليفی برداشته شده است.
دبير انجمن شرکتهای هواپيمايی ادامه داد: بر اساس بررسی های 
صورت گرفته قيمت هر ساعت پرواز ۴۰ دالر بود که پيشنهاد افزايش 
۳7 درصدی را داديم که با ۳۰ درصد موافقت و اين افزايش قيمت 

به بعد از پروازهای اربعين موکول شد، اما بعد از اتمام اين پروازها، 
متاسفانه اين اتفاق نيفتاد. خودم در شورای عالی هواپيمايی بودم و 

شاهد تصويب اين افزايش قيمت بود.
وی در خصوص عدم تاييد موافقت شورای عالی هواپيمايی توسط 
رئيس سازمان هواپيمايی کشــوری گفت: بنده در شورای عالی 
هواپيمايی بودم و افزايش قيمت را مصوب کرد. برای اعمال رسد 
قيمت ها در آن زمان نجابت به خرج داديم و روی قول دولت حساب 
کرديم و قرار بود طی 2 هفته ابالغ دولت برای افزايش قيمت اخذ 
شود. وی با بيان اينکه از جيب مردم برای قشر يک درصدی هزينه 
می کنيم، يادآور شد: هواپيمايی جمهوری اسالمی ايران به عنوان 
يک شرکت دولتی در سال 99 بالغ بر ۳۴۰۰ ميليارد تومان متضرر 
شد. چرا بايد از روستاييان بشاگردی برای متموالن خرج می کنيم؟ 
با توجه به ديدگاه دولت، ايرالين ها زيان نبينند و از جيب مردم برای 
قشر يک درصدی خرج نشود. عدم متعادل سازی نرخ بليت باعث می 
شود امکان سرمايه گذاری برای فعال نگه داشتن ناوگان را نداشته 
باشــند. وی با بيان اينکه حدود ۵۰ درصد ناوگان به دليل کمبود 

سرمايه زمينگير شده اند، اضافه کرد: با نرخ کنونی بليت هواپيما، اکثر 
ايرالين ها زيان ده هستند. با اين وضعيت 9۰ درصد شرکتهای دولتی 
نيز زيانده هستند. وی با بيان اينکه با تداوم اين روند تابستان آينده 
با مشکالت زيادی در بخش حمل و نقل هواپيمايی مواجه خواهيم 
شد، اظهار کرد: هزينه خدمات فرودگاه طی ۱۰ سال از سال 9۰ تا 
۱۴۰۰ حدود 9۰ برابر شده است.دبير انجمن شرکتهای هواپيمايی 
با تاکيد براينکه توان شرکت ها برای خدمات دهی روز به روز تحليل 
می رود، افزود: با اين وضعيت شرکت ها ديگر توان خدمات رسانی به 
مردم را نخواهند داشت. سامانی با بيان اينکه ايرالين ها کار غيرقانونی 
نداشته اند، تصريح کرد: اقدامات برای توقف متعادل سازی قيمت، 
فراقانونی است. مجلس شورای اسالمی پذيرفته که آزادسازی قيمت 
بليت هواپيما جزو تکاليف دولت است. وی با اذعان به حضور فعال 
دالالن در بخش حمل و نقل هوايی، اظهار کرد: در آخرين نرخ بليت 
هواپيما افزايش ۳۰ درصدی اعمال شده که مطابق تصويب شورای 
عالی هواپيمايی است. وی در پاسخ به پرسش که چگونه بدون ابالغ 
افزايش قيمت توسط دولت، افزايش ۳۰ درصدی نرخ ها در پروازهای 
داخلی اعمال شده است، گفت: اين کار انجام شد، چون حدود 8 ماه از 
مصوبه شورای عالی هواپيمايی گذشته واقدامی در اين رابطه صورت 
نگرفته است. با اين وضعيت ديگر نمی توانستيم به خدمات رسانی 

حمل ونقل نقل هوايی ادامه دهيم.

8 شرکت متخلف هواپیمایی 119 میلیارد تومان جریمه شدند 

تصویب افزایش ۳۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما

عمان دروازه ورودي کشورهاي آفریقایي ثروتمند 
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نظارت بر قیمت ها، مقدم بر پرداخت یارانه
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

افزايش يارانه نقدی مادامی که منابع تامين آن شفاف نباشد دردی دوا نخواهد کرد. همان طور که مقام معظم رهبری هم تاکيد کردند و به وضوح هم در بازار مشخص است، قيمت های بازار، قيمت های غيرواقعی هستند و در اين شرايط 
اختصاص يارانه به کاالهای اساسی با تعريف بودجه مشخص نه تنها منجر به کاهش قيمت ها نخواهد شد بلکه اثر عکس دارد. به جای پيشنهادهای اين چنينی، دولت بايد نظارت را بر بازار تشديد کند. دولت و دست اندرکاران تنظيم بازار بهتر 
است با راهکارها و برنامه ها جدی به نظارت بيشتر بر بازار تمرکز داشته باشند. بايد نظام مالياتی و نظام توليد در کشور سر و سامان پيدا کند. در غير اين صورت افزايش ۱۰ درصدی يارانه نقدی که معادل ۳۰ هزار تومان می شود تاثيری بر 
قدرت خريد مردم ندارد.  مبارزه با افزايش قيمت ها و اينکه تورم کنترل شود می تواند اولويت اصلی دولت باشد. حتی اگر دولت در کنترل قيمتها موثر عمل کند و جلوی افزايش تورم گفته شود بسيار بهتر از افزايش دستمزد و حقوق است. 
يعنی ثبات قيمتها در بازار به افزايش حقوق و دستمزد ارجحيت دارد و افزايش يارانه عمال معنايی ندارد قتی بودجه تورم زا است.  بايد دولت داليل افزايش قيمتها را بررسی کند. در حالی که تحريم ها بيشتر می شود قيمتها بايد کنترل شده و 
به ثبات برسند. در اين حالت می توان قدرت خريد مردم را حفظ کرد. همچنين دولت بايد به دنبال افزايش درآمدهای خود حال از هر روشی که خود به آن آگاهی دارد، برود. شناسايی فراريان مالياتی، کاهش معافيت های مالياتی، آزادسازی 
منابع ارزی بلوکه شده و ... می تواند دولت را در چاپ کمتر پول ياری کند. در اين شرايط نقدينگی هم کمتر می شود و کنترل تورم آسانتر خواهد شد. با افزايش يارانه معيشتی اتفاق خاصی نخواهد افتاد. همچنين دولت و نهادهای رسمی 
وابسته به آن مانند مرکز پژوهش ها چطور به پيشواز تورم ۵۰ درصدی سال آينده می رود. به جز ايجاد نگرانی و بال و پر دادن به تورم، نتيجه ای از اين اتفاق گرفته نخواهد شد. دولت می تواند به جای اينکه به پيشواز تورم برود با اعمال برنامه 
هايی که می تواند افزايش قيمتها را متوقف کند، بار تورم را کمتر کند. به جای پيش بينی فاجعه به دنبال شناسايی داليل تورم و جلوگيری از افزايش آن بايد بود.  وزير اقتصاد و رئيس بانک مرکزی با علم به اينکه بايد کنترل قيمتها صورت 

بگيرد، با سازوکار الزم به ميدان بيايند. تامين يارانه تورم زا است. بنابراين ضرورت نظارت بر قيمتها امروز بيش از هر زمان ديگری ديده می شود.

رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي تهران پيرامون 
وضعيت برنج خارجي پس از توقف ممنوعيت واردات 
گفت: پس از توقف ممنوعيت واردات برنج شــاهد 
افزايش ۱۵ درصدي اين کاال هستيم. رضا کنگري، 
رئيس اتحاديه بنکداران مــواد غذايي تهران گفت: 
نوســان بازار ارز باعث افزايش ۱۰ تــا ۱۵ درصدي 
قيمت برنج ايراني و خارجي شــده است؛ اما افزايش 
۱۵ درصدي نسبت به نوســان ارزي، افزايش قابل 

توجهي نيست.
وي بيان کرد: به دليل اين که در حال حاضر بازار راکد 
و وفور کاال وجود دارد افزايش قيمت را در بازار برنج 
خارجي داريم. با وجود توقف ممنوعيت واردات برنج، 
به دليل نوسان نرخ ارز قيمت ها افزايش يافته است. 
به دنبال افزايش قيمت برنج هندي و پاکستاني برنج 
ايراني هم دستخوش تغيير قيمت شد و ۱۰ درصد 

قيمت آن افزايش داشته است.
کنگري در رابطه با قيمت عمده فروشان برنج، خاطر 
نشان کرد: برنج پاکستاني مدتي قبل ۴۳ هزار تومان 
بود اما اآلن به صورت عمده کيلويي ۴9 هزار تومان 
عرضه ميشــود. برنج هندي انواع مختلفي دارد که 
در تمامي آن ها شاهد افزايش ۱۵ درصدي اين کاال 
بوديم؛ قيمت عمده بنکداري يک نوع برنج هندي که 
معموالً بيشتر در بازار خريد و فروش مي شود کيلويي 
۴۱ هزار تومان شده است. در حالي که ماه قبل حدود 

۳2 هزار تومان بود. قيمت بنکداري برنج هاشــمي 
مازندران ۱۰۵ هزار تومان در هر کيلوگرم اســت که 
۱۱۰ هزار تومان به مصرف کننده فروخته مي شود. 
برنج هاشمي گيالن ۱۱۵ تا ۱2۰ هزار تومان به ازاي 
هر کيلو است که ۵ هزار تومان باالتر از اين قيمت به 

دست مصرف کننده مي رسد.
رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي تهران در ادامه 
ضمن اشــاره به وضعيت بازار شــب عيد گفت: اگر 
همچنان شاهد افزايش قيمت ارز باشيم حتماً افزايش 
مجدد قيمت برنــج را خواهيم داشــت، در غير اين 
صورت با ثبات قيمــت ارز به دليل اينکه کاال به طور 

گسترده وجود دارد، قيمت ها تغييري نخواهند کرد.
وي ادامــه داد: در حال حاضــر با توجه بــه رکود 
بازار و تغيير قيمت ارز پيش بيني مي شــد قيمت 
ها بيــش از ايــن افزايش يابــد؛ اما به دليــل وفور 
 کاال و عــدم کمبــود از ايــن اتفــاق جلوگيــري 

شده است. 
افزايش ۱۵ درصدي نسبت به نوسان ارزي که شاهد 
بوديم افزايش قابل توجهي نيست. کنگري بيان کرد: 
از آنجا که هيچ کمبود کااليي در بازار نداريم لذا دولت 
برنامه خاصي براي تنظيم بازار در اسفند و بازار شب 
عيد نخواهد داشت. اگر نوســانات ارزي جديدي در 
بازار رخ ندهد افزايش قيمت جديدي تا عيد در بازار 

بنکداري نخواهيم داشت.

عضو هيئت رئيســه اتاق اصناف تهــران در جريان 
برگزاري اجالس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور 
وزير کشور، استاندار تهران، روساي اتاق هاي اصناف 
شهرستان هاي استان تهران، روساي اتحاديه هاي 
صنفي تهران و تعدادي از مســئوالن ملي و استاني، 
بر ضرورت و نيــاز اصناف به تشــکيل بانک اصناف 
تاکيد کرد. محمدرضا فرجي، عضو هيئت رئيسه اتاق 
اصناف تهران با بيان مطلب فوق گفت: جامعه اصناف، 
يک سوم جمعيت کشور را به خود اختصاص داده و 
مهمترين مولدين اصلي مالي کشور هستند؛ ضمن 
اينکه قبل از تاســيس و تشــکيل موسسات مالي و 
بانک ها، سنت نيکوي قرض الحســنه در ميان آنها 
مرسوم و معمول بوده است. وي تصريح کرد: بر اين 

اساس اصناف هميشه مورد وثوق و امانتدار مالي مردم 
بوده اند؛ لذا بانک اصناف يکي از ملزومات و نيازهاي 
واقعي اصناف مي باشد. عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف 
تهران ادامه داد: علي رغم اينکه اين مهم در قانون براي 
اصناف ديده شده است متاســفانه دولت به داليلي 
مخالف تاسيس بانک خصوصي است؛ اما بايد گفت 
بانک اصناف با بانک خصوصي که ســرمايه گذاري 
آن از طريق يک يا چند نفر خــاص انجام مي گيرد 
تفاوت دارد. فرجي تاکيد کرد: از حضور وزير کشــور 
درخواست مي شــود اين مهم در دولت مطرح شود 
تا اصناف بانک جداگانه اي براي خود داشته باشند و 
بتوانند از عوايد آن به نحو مطلوب در چرخه اقتصادي 

کشور استفاده کنند.

معاون اجتماعی ســازمان 
بهزيستی کشــور از توزيع 
2 هــزار و ۱۵۰ کارت خريد 
۳ ميليون تومانــی به زنان 
سرپرســت خانــوار دهک 
درآمدی ۱ تا ۳ در سطح شهرستان های استان تهران 
خبر داد. پس از واريز دو مرحلــه يارانه نقدی ۳۰۰ و 
۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار، برخی از 
اعضای اقتصادی دولت احتمال تبديل آن به کاالبرگ 
الکترونيکی را مطرح کردند. اما ابراهيم رئيسی اعالم کرد 
که فعال موضوع کاالبرگ منتفی است و تا وضع کاال برگ 
اطمينان بخش نشود، پرداخت نقدی يارانه معيشتی 

ادامه پيدا می کند.

افزایش ۴۰ درصدی یارانه معیشــتی این 
دهک ها

در اليحه بودجه سال ۱۴۰2 که توسط رئيس جمهوری 
به مجلس ارائه شده است، به دريافتی مستمری بگيران 
توجه ويژه ای نشــده و اين ميزان مناســب وضعيت 
مستمری بگيران نيســت. ميزان دريافتی مستمری 

بگيران در سال ۱۴۰2 در اليحه بودجه افزايش يافت. بر 
اساس اين گزارش عضو کميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰2 
کشور گفت: دريافتی معلوالن و ديگر مستمری بگيران 
دو سازمان بهزيستی و کميته امداد در اليحه بودجه 

سال آينده ۳8 درصد افزايش يافته است.
علی بابايی کارنامی با اشاره به برخی ايرادهای اين اليحه 
افزود: از ايرادها، يکی کاهش نمودارهای پشــتيبانی 
از گروه معلوالن و ديگر مستمری بگيران بهزيستی و 
کميته امداد اســت. به ويژه در تبصره های ۱۴ و ۱۶ و 
ديگر تبصره ها، آن کمک هايی که بايد و شايد، درخور 
معلوالن و ديگر مستمری بگيران گرامی باشد؛ در اليحه 
بودجه ديده نمی شود. وی گفت: با کميسيون تلفيق و 
ديگر کميسيون های وابسته مجلس در حال گفت وگو و 
چانه زنی هستيم تا بتوانيم درصد کمک ها به مستمری 

بگيران در اليحه بودجه ۱۴۰2 کشور را افزايش دهيم.

یارانه معیشتی ۳ میلیونی برای این خانوارها
معاون اجتماعی سازمان بهزيستی کشور از توزيع 2 هزار 
و ۱۵۰ کارت خريد ۳ ميليون تومانی به زنان سرپرست 
خانوار دهک درآمدی ۱ تا ۳ در سطح شهرستان های 
استان تهران خبر داد. محمد نصيری معاون اجتماعی 
سازمان بهزيستی کشــور اقدامات خيرخواهانه که با 

همکاری موسسات خيريه، ســازمان های مردم نهاد و 
خيرين صورت پذيرفت را تشــريح کرد. وی از توزيع 
2 هزار و ۱۵۰ کارت خريــد ۳ ميليون تومانی به زنان 
سرپرســت خانوار دهک درآمدی ۱ تا ۳ در ســطح 
شهرستان های استان تهران خبر داد و گفت: همچنين 
8 هزار دست لباس گرم، کاپشن و کفش برای فرزندان 
زنان سرپرست خانوار در سراســر کشور به مبلغ ۴.۵ 
ميليارد تومان خريداری و مراحل توزيع را طی می کند.

حميدرضا عليان زادگان در ديدار با نماينده ولی فقيه 
در استان و امام جمعه ايالم اظهارکرد: پويش »لبخند 
مادری« با همکاری ستاد اجرايی فرمان حضرت امام 
خمينی )ره( و بنيــاد ۱۵ خرداد با هــدف حمايت از 
جوانی جمعيت و فرزندآوری و تجليل از خانواده های 
دارای فرزند چند قلو و متولد شده در سال ۱۴۰۱ برگزار 
می شود. وی عنوان کرد: پويش »لبخند مادری« شامل 
خانواده هايی است که در سال ۱۴۰۱ دارای فرزند سه 
قلو و يا بيشتر شده اند و به ازای هر فرزند يک کارت هديه 
يک ميليون تومانی، پوشک رايگان تا شش ماه و بسته 
»لبخندمادری« که شامل ۴۰ قلم لوازم مادر و فرزند به 

ارزش پنج ميليون تومان به آنان، اهدا خواهد شد.
مديرعامل بنياد ۱۵ خرداد يادآور شــد: ۱۵ هزار نفر 
مشمول اين طرح می شوند که به خانواده های نيازمند 

مايحتــاج و ضروريات يک نوزاد اختصــاص می يابد. 
عليان زادگان تاکيد کرد: در طرح ملی ايران جوان به 
پنج هزار زوج دانشــگاهی که دارای فرزند می شوند با 
اولويت فرزند سوم، بسته های حمايتی ارائه می شود، 
ضمن اينکه پنج هزار زوج ديگر نيز در ۱۶ استان کشور 
شناسايی شده است. سرپرست معاونت توسعه مديريت 
و منابع سازمان بهزيستی کشور از پرداخت مابه التفاوت 
مستمری مهرماه مددجويان سازمان بهزيستی خبر داد. 
عليرضا انجالسی اظهار کرد: با همراهی دولت و مجلس 
مستمری مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستی 
کشور ۳۰ درصد افزايش يافت که از آبان ماه به حساب 

مددجويان مستمری بگير واريز شد.
وی با بيان اين که مابه التفاوت مستمری مددجويان 
امروز واريز شــد، گفــت: اين مــا به التفــاوت برای 
خانواده های يک نفره يک ميليــون 2۶۰ هزار ريال، 
خانوارهای دونفره يک ميليــون 8۰۰ هزار ريال برای 
خانوارهای سه نفره 2 ميليون و ۵2۰ هزار ريال، برای 
خانوارهای چهار نفره ســه ميليون و 2۴۰ هزار ريال و 
خانوارهای پنج نفره و باالتر ۳ ميليون و 9۶۰ هزار ريال 
پرداخت شده است. نائب رئيس کميسيون اجتماعی 
مجلس از پيشنهاد دولت برای افزايش مبلغ يارانه های 
نقدی خبر داده و گفته »افزايش ۱۰درصدی يارانه ها در 

دستور کار دولت است.«
با اين حساب مبلغ يارانه های نقدی در سال آينده ۳۰ تا 
۴۰ هزار تومان افزايش خواهد داشت و مبلغ يارانه های 
سه دهک اول جامعه به ۴۴۰ هزار تومان و مبلغ يارانه 
شش دهک ديگر جامعه، ۳۳۰ هزار تومان می شود. با 
اين حساب اگر افزايش يارانه های نقدی تصويب شود، 

يارانه خانوارها ۱2۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بيشتر می شود.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

کارت خرید ۳ تا ۵ میلیون تومانی در بودجه 1402 در نظر گرفته شده است

زمزمه افزایش یارانه  معیشتی  
افزایش قیمت برنج خارجي پس از لغو ممنوعیت واردات 

ضرورت تاسیس بانک اصناف

اسماعيل کاظمي، نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران 
در جريان برگزاري سومين اجالس اتاق اصناف تهران 
با حضور وزير کشور، استاندار تهران، روساي اتاق هاي 
اصناف شهرستان هاي اســتان تهران، روساي اتحاديه 
هاي صنفي و تعدادي از مســئوالن ملي و اســتاني بر 

جراحي سامانه صدور مجوز کسب و کار تاکيد کرد.
اسماعيل کاظمي، نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران 
تصريح کرد: اگر بنا بر ايجاد تسهيل جهت صدور پروانه 
کسب است بايد حاکمين و مسئوالن ذيربط آنچه را که 
مي خواهند بر اساس دســتورالعمل مورد نظر احضاء 
کنند، به صورت کامل و شفاف ابالغ کنند و گرنه با فرجه و 
مهلت هايي که احيانا در حاشيه مطرح مي شود وضعيتي 

خوشايندي در آينده اتفاق نخواهد افتاد.

وي اضافه کــرد: اگر اين موضوع امروز مورد بررســي و 
اصالح قرار نگيرد اتفافي مشــابه حذف شــعاع صنفي 
در اوايل انقالب پيش خواهد آمد کــه در نتيجه آن در 
حال حاضر تعداد بنگاه هاي کوچک ما ۳۵ برابر حدود 
متوسط جهاني مي باشد. نايب رئيس اول اتاق اصناف 
تهران تصريح کرد: اگر ۴8 درصد منابع اقتصادي همانند 
کشورهايي که قياس مي کنيم مانند کره جنوبي در چهار 
دهه اخير به بنگاه هاي کوچک اختصاص مي يافت هر 
کدام از اين بنگاه ها اکنون روي پاي خود مي ايستادند 
و امروز نگران وضعيت آنها به لحاظ رکود کنوني حاکم 
بر بازار نبوديم. کاظمي اظهار کرد: به عنوان يک مسئول 
صنفي در اتاق اصناف و اتحاديه، يک شــهروند و يک 
صاحب صنف که از جزئيات مسائل مطلع هستم بايد اين 

قضيه در اسرع وقت جراحي و بازبيني شود و تصميم اخذ 
شده ابالغ گردد. در اين ميان اگر رئيس اتحاديه صنفي 

هم تخلفي داشت طبق قانون بايد با آن برخورد شود.
نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران با اشــاره به اقدامات 
و عملکرد اتحاديه هاي صنفي و اتــاق هاي اصناف در 
جريانات اخير گفت: در جرياناتي که اخيرا در بازار تهران 

اتفاق افتاد همه ديدند
چگونه روساي اتاق هاي اصناف و روساي اتحاديه هاي 
صنفي دوشادوش نيروي هاي امنيني براي تامين آرامش 
و امنيت بازار ايفاي وظيفه کردند اکنون که با استناد به 
اعالم هيئت مقررات زدايي مقرر به شکل گيري سامانه 
صدور مجوز کسب و کار شده است بايد اعالم کنم اين 

اقدام نياز به جراحي و تجديد نظر دارد.

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران در جريان برگزاري 
ســومين اجالس اين اتاق با حضور وزير کشور و استاندار 
تهران گفت: اصنــاف چالش ها و مشــکالت عديده اي از 
جمله ماليات دارند؛ اما از دولت مــي خواهيم تنها نرخ ارز 
را ثابت نگه دارد.حميدرضا رســتگار، عضو هيئت رئيسه 
اتاق اصناف تهــران در اين اجالس که با حضور روســاي 
اتاق هاي اصناف شهرستان هاي اســتان تهران، روساي 
اتحاديه هاي صنفي و تعدادي از مســئوالن ملي و استاني 
برگزار شــد بيان کرد: نقش بي بديل و اثرگذار اصناف در 
تمام ابعاد اقتصادي، سياســي و اجتماعي بر همه روشن 
است؛ اما اينکه بتوانيم از اين ظرفيت بهترين بهره وري را 
داشته باشيم بسيار مهم اســت. وي تاکيد کرد: حفظ اين 
سرمايه نياز به تفکر، توجه و برنامه ريزي دارد. بايد مشکالت 

متعدد آنها مرتفع شود. با دولت الکترونيک مشکل نداريم؛ 
اما برخورد و تصميمات غيرکارشناســانه مراکز دولتي با 
 اين مجموعه براي جامعه اصناف مشــکالت عديده اي به
 وجود مي آورد. وي به راه اندازي سامانه ملي صدور مجوز 
کسب و کار اشــاره کرد و گفت: جواز کسب يعني اعتبار 
و هويت فرد صنفي. اين ســامانه که به نظر مي آيد از هم 
گسيختگي فراواني دارد، انسجام اصناف را از بين مي برد. 
کسي نيست بگويد چه کسي مي خواهد به فرايند اين سامانه 
نظارت کند. رســتگار با انتقاد از برخــورد دولت در مواقع 
مختلف با اصناف گفت: چگونه وقتي بحث امينت پيش مي 
آيد، اصناف بايد پاسخگو باشد، اما اين که هويت و اعتبار آنها 
در يک تصميم گيري بدون حضور و نظر مشورتي اصناف 
ناديده گرفته مي شود کسي پاسخگو نيست.عضو هيئت 

رئيسه اتاق اصناف تهران تصريح کرد: بر اين اساس سامانه 
صدور پروانه کسب بايد با مشــورت و مشاوره کارشناسان 
اصناف به عنوان متوليان اصلي اصالح شــود. عضو هيئت 
رئيسه اتاق اصناف تهران در پايان در خصوص خواسته هاي 
اصناف از وزير کشور اظهار کرد: تسهيل فضاي کسب و کار، 
بررسي و پيگيري عملکرد اوقاف در منطقه بازار تهران، موازي 
کاري هاي شهرداري، اصالح ســامانه صدور پروانه کسب 
و موضوع برگزاري نمايشگاه هاي مختلف در پايان سال از 
سوي سازمان ها و مراکز متعدد دولتي و شهرداري ها علي 
رغم پرداخت عوارض و ماليات از سوي واحدهاي صنفي از 
جمله خواسته هاي اصناف از وزير محترم کشور است تا با 
تشکيل کارگروه هاي تخصصي با حضور کارشناسان اصناف 

نسبت به حل و فصل آن اقدام شود.

تشکیل کارگروه هاي تخصصي براي مشکالت اصنافسامانه صدور مجوز کسب و کار نیاز به جراحي دارد
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۲۵ درصد محصوالت اپل در هند ساخته می شوند
به گفته وزیر تجارت هند اپل که هم اکنون ۵ تا ۷ درصد محصوالت خود را در هند تولید 
می کند، قصد دارد این رقم را به ۲۵ درصد برســاند. این درحالی است که تولید کننده 
آیفون همچنان سعی دارد از چین فاصله بگیرد و محل تولید محصوالت خود را تغییر دهد.
پیوش گویال وزیر تجارت هند، این کشور را به عنوان یک مقصد تولیدی رقابتی معرفی 
کرد. او در این باره گفت: اپل هم اکنون ۵ تا ۷ درصد فعالیت تولیدی خود را در هند انجام 
می دهد. اگر اشتباه نکنم آنها قصد دارند ۲۵ درصد فعالیت هایشان را در این کشور انجام 
دهند. گویال دقیقا اشاره نکرد اپل قصد دارد چه زمان این کار را انجام دهد. از سوی دیگر 

اپل نیز به درخواست ها برای اظهارنظر پاسخی نداده است.
اپل که مستقر در کالیفرنیا است، از زمانی که در سال ۲۰۱۷ مونتاژ آیفون در این کشور را از 
طریق شرکت »ویسترون« )Wistron( و بعداً فاکسکان آغاز کرد، روی تولید محصوالت 
اش در هند تمرکز کرده است. این در حالی است که چنین طرحی همراستا با فشار دولت 

هند برای تولید محصول در داخل کشور بوده است.
در این میان فاکسکان نیز تصمیم دارد نیروی کار خود در کارخانه های آیفون سازی در 
هند را طی ۲ سال آینده ۴ برابر افزایش دهد. آشیوینی وایشناو وزیر الکترونیک و فناوری 
اطالعات هند نیز اعالم کرد صادرات اپل از هند در دسامبر ۲۰۲۲ میالدی به یک میلیارد 

دالر رسیده است.
محدودیت ها و اعمال قرنطینه برای کنترل شیوع کووید۱۹ در چین و همچنین افزایش 
تنش تجاری بین آمریکا و این کشــور روی برنامه های اپل تاثیر گذاشته و این شرکت 
تصمیم گرفته تولید محصوالت خود را به نقطه دیگری منتقل کند. تحلیلگران شرکت 
جی پی مورگان سال گذشته میالدی تخمین زدند تا ۲۰۲۵ میالدی حدود یک چهارم 
تمام محصوالت اپل در خارج از چین ساخته می شود. حال آنکه این شاخص اکنون فقط 

۵ درصد است.

تأکید بر اصالح سازوکارهای شناسایی و تعریف نخبگان
دهقانی با بیان اینکه تمام تالش ما این است که نخبگان کشور بتوانند ثروت آفرینی کنند، 
گفت: الزم است که ســازوکارهای تعیین و تعریف نخبه تغییر کرده و صرفاً مالک ها بر 
اساس معدل و کنکور نباشد. به گزارش بنیاد ملی نخبگان، رئیس بنیاد ملی نخبگان در 
دوازدهمین نشست پاسخگویی تلفنی وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم به تماس های 
مردمی، سازوکارهای تعریف و ارزیابی نخبگان را کامل ندانست و با تأکید بر اینکه تمام 
تالش ما این است که نخبگان کشــور بتوانند ثروت آفرینی کنند، گفت: الزم است که 
سازوکارهای تعیین و تعریف نخبه و نخبگانی تغییر کرده و صرفاً مالک ها بر اساس معدل 
و کنکور نباشد. دهقانی با بیان اینکه تالش می کنیم سال آینده در بنیاد نخبگان برای 
مثال ۱۰۰ نفر جوشکار و تاجر نخبه هم داشته باشیم، تصریح کرد: مکانیسم شناسایی 
نخبگان باید از شکل مرسوم فرم پر کردن، تغییر یابد و با مکانیسم های هوشمند نخبگان 

را شناسایی کنیم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در تالش هســتیم، با همکاری بانک ها برای نخبگان 
وام هایی فراهم کنیم، گفت: فراهم ساختن فضا برای خدمت و فرصت کار کردن و نیز خانه 
و خودرو دو اولویتی است که بنیاد و معاونت در نظر دارد و به عنوان نماینده شما هر کاری 

بتوانیم در مسیر رفاه نخبگان انجام خواهیم داد.

انتصاب سرپرست جدید معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان
دهقانی طی حکمی، حمید ذوالفقاری را به عنوان سرپرســت معاونت توسعه اقتصاد 
دانش بنیان منصوب و بر بهره بــرداری حداکثری از ظرفیت هــای قانون جهش تولید 
دانش بنیان و همکاری با ســتادها و بخش های مختلف تاکید کرد. به گزارش معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، معاون علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان رییس جمهوری طی حکمی "سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان" 
را منصوب کرد. روح اهلل دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری 
طی حکمی حمید ذوالفقاری را که پیش از این با عنوان سرپرســت معاونت نوآوری و 
تجاری سازی فناوری فعالیت داشته است را به سمت "سرپرست معاونت توسعه اقتصاد 

دانش بنیان" منصوب کرد.
در حکم دهقانی خطاب به ذوالفقاری آمده است: عطف به ارتقاء ساختار سازمانی معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و نظر به مراتب شایستگی و تجارب، به موجب این حکم 
شما را به عنوان سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان منصوب می کنم. با توجه به 
اهداف عالی این معاونت و لزوم برنامه ریزی و تحول در ارتقاء اقتصاد دانش بنیان کشور 

ماموریت های ویژه ای برای جنابعالی در نظر گرفته می شود.
»راهبری ستادهای توسعه اقتصاد بخشی برای ایفای نقش حداکثری در توسعه اقتصاد 
دانش بنیان«، »تعریف، تمهید و راهبری سبد برنامه های پیشران فناوری در همکاری با 
سایر بخش های مربوطه«، »توسعه همکاری های کالن با دستگاه های دولتی و شرکت های 
بزرگ خصوصی برای پیشبرد نقش آفرینی دانش بنیان ها در اقتصاد با تشکیل کنسرسیوم 
های تخصصی«، »ایجاد ارتباط موثر با ســتادهای فناوری پیشرفته و ستادهای توسعه 
اقتصاد بخشی برای توسعه فناوری هدفمند با همکاری بخش های مربوطه«، »بهره برداری 
حداکثری از همه ظرفیت های پیش بینی شده در قانون جهش تولید دانش بنیان و سایر 
اسناد باالدستی«، »همکاری در تدوین چارچوب های قانونی و نهادی در استقرار اقتصاد 
دانش بنیان با همکاری بخش های مربوطه« و »توسعه مراکز نوآوری با مشارکت صنایع 
بزرگ برای ارتقاء سطح تحقیق و توسعه صنایع با همکاری شرکت های دانش بنیان و 
فناور« این ماموریت ها است. از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات جنابعالی را در پیروی 

از منویات حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی و سیاست های دولت مردمی خواستارم.

در شرایط قطعی منابع انرژی دانش بنیان ها حمایت شوند
دبیر همایش دوساالنه »بومی سازی کاتالیســت و فرآیند احیا مستقیم آهن« با اعالم 
صادرات کاتالیست های ایرانی به خارج از کشور، گفت: امیدواریم در شرایط قطعی برق 
و گاز حمایت ویژه ای از شرکت های دانش بنیان به عمل آید. امیر هومن کریمی وثیق در 
چهارمین همایش دو ساالنه »بومی ســازی کاتالیست و فرایند احیا مستقیم آهن« در 
سخنانی به عنوان برگزار کننده این همایش اظهار کرد: از همان ابتدای کار سودای این را در 
سر داشته ایم که کاتالیست ایرانی را به خارج از مرزهای این سرزمین ببریم و خوشبختانه 

در این مدت نیز بحث صادرات کاتالیست های ایرانی به سرانجام رسیده است.
وی گفت: از ابتدای ورود به صنعت کاتالیست، بنا را بر این گذاشتیم که قرار است این صنعت 
را در کشور نهادینه کنیم. مدیرعامل شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو ادامه داد: میان 
صنعت و کارخانه داری فرق بسیاری وجود دارد. صنعت یعنی علم؛ خدا دکتر ستاری را 
خیر دهد که در این چند سال در میان مسئوالن کشور این دیدگاه را ترویج داد که صنعت 

و تکنولوژی خیلی با کارخانه داری متفاوت است.
وی همچنین عنوان کرد: این شرکت متعلق به کل کشور است و با حضور فرزندان این 
مملکت اداره میشود البته ما این روزها حالمان خیلی خوب نیست و وضعیت قطعی های 
برق و گاز سختی های بسیاری به ما تحمیل کرده است. مدیرعامل این شرکت دانش بنیان 
اظهار کرد: تالش های بسیاری میکنیم اما گاه گویی روی تردمیل می دویم و خسته می 

شویم بدون آنکه بتوانیم به برنامه هایی که در نظر گرفته ایم برسیم.
دبیر این همایش در ادامه گفت: فقط شرکت های فعال در صنعت فوالد بابت این شرایط و 
قطعی گاز بیش از سه تا چهار میلیارد دالر عدم النفع دارند. امیدواریم در ادامه مسیر حمایت 
ویژه ای از شرکتهای دانش بنیان به عمل آید. نخستین روز از چهارمین همایش دوساالنه 
»بومی سازی کاتالیست و فرآیند احیا مستقیم آهن« با رونمایی از ۳ کاتالیست جدید همراه 
شد. شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو که در حوزه تولید و بومی سازی کاتالیست فعالیت 
دارد، معموال همه ساله به معرفی ۲ تا ۳ محصول جدید تجاری سازی شده در صنعت می 
پردازد و در این همایش نیز از سه کاتالیست  بهبود یافته احیاء مستقیم آهن مورد استفاده 

در صنعت فوالد که توسط این شرکت بومی سازی شده است، رونمایی کرد.

اخبار

وزیــر ارتباطــات وفنــاوری 
اطالعــات با تاکید بــر اینکه 
تاکنون ۲ هــزار و ۳۷۳ نفر از 
ایثارگران این وزارتخانه از نظر 
اســتخدامی تبدیل وضعیت 
شدند، گفت: شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی 
واگذار شده و سهام دار عمده آن دولت نیست. در جلسه 
علنی روز سه شــنبه - ۴ بهمن - مجلس، سوال عباس 
مقتدایی نماینده اصفهان از وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در دســتور کار قرار گرفت. ســوال مقتدایی 
به علت اجرا نشــدن قانون درخصوص تبدیل وضعیت 
ایثارگران شــرکت مخابرات از سوی وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات و شرکت مخابرات اختصاص داشت.
در ادامه عیسی زارع پور در پاسخ به سوال این نماینده 
گفــت: وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات پس از 
تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در تبصره ۲۰ بند 
)و( و بند)د( برای تبدیل وضعیــت ایثارگران، اقدامات 
گسترده ای را در این وزارتخانه و ۹ دستگاه تابعه آن آغاز 
شد و در مجموع ۲ هزار و ۳۷۳ نفر از افرادی که مشمول 

این قانون می شدند، تبدیل وضعیت شدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: بر اساس آمار در 
ستاد وزارت ارتباطات حدود ۹۰ نفر، شرکت ارتباطات 
زیرســاخت ۷۸۲ نفر، شــرکت ملی پســت جمهوری 
اسالمی ۷۳۰ نفر، ســازمان فناوری اطالعات ۵۸ نفر، 
ســازمان تنظیمات مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۲۵ 
نفر، سازمان فضایی ۴۱ نفر، پژوهشگاه فضایی ۹۵ نفر، 
پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ۴۳ نفر، پست 
بانک ۳۷۴ نفر، شرکت پیام ۳۴ و پارک فناوری اطالعات 

حدود ۱۰ نفر توسط وزارتخانه تبدیل وضعیت شدند.

دولت فقط ۲۰ درصد ســهام مخابرات را در 
اختیار دارد

وی تاکید کرد: در مورد شــرکت مخابــرات ایران که 
مورد سوال دوستان است باید گفت که این شرکت در 
سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و سهام دار 
عمده این شرکت دولت نیســت. زارع پور با بیان اینکه 
طبق قانون تجارت اکنون شرکت مخابرات یک شرکت 
خصوصی است، یادآور شد: بنده به عنوان وزیر ارتباطات 
دو نقــش در برابر این شــرکت دارم، یکی تنظیم گری 
همه اپراتورها و دیگری پاســخگویی در برابر کوتاهی 
این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت. اما در امور داخلی 
شرکت مخابرات ایران و عزل و نصب در این شرکت و به 

کارگیری نیروی انسانی در آن دولت نقشی ندارد.
وی تصریح کرد: در ترکیب هیات مدیره این شرکت تنها 
یک عضو از طرف دولت وجود دارد که ۲۰ درصد سهام 
آن در دست دولت است. تصمیمات کالن در این شرکت 
با نظر ســهامدار عمده صورت می گیــرد و طبق قانون 

تجارت شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است.
زارع پور یادآور شــد: بنده در آنجایی کــه قانون تاکید 
کرده و ابزار و اختیار داشــتم به وظیفه خود عمل کرده 
و تاکنون بیش از ۲ هزار نفر تبدیل وضعیت شــدند اما 
همانطور که گفتم در مورد شــرکت مخابرات ایران از 
پنج عضو هیــات مدیره آن تنها یک عضــو آن را دولت 
تعیین می کند و ۲۰ درصد سهام دولت در این شرکت 
مدیریتی نیســت. با اینکه من از نظر قانونی در شرکت 
مخابرات نمی توانم دخالت کنم اما بی تفاوت نبوده و این 
 موضوع را با برگزاری جلســات با هیات مدیره مخابرات 

دنبال کردم.
وزیر ارتباطات و فناوی اطالعات با اشاره به منابعی که 
مجلس در بودجه سال جاری و بودجه سال گذشته برای 
تبدیل وضعیت ایثارگران در دستگاه های دولتی تعیین 
کرده اســت، گفت: اما آیا ما این منابــع را برای بخش 

خصوصی پیش بینی کرده ایم که امــروز از آنها انتظار 
داریم تبدیل وضعیت را انجام دهند؟

تبدیل وضعیت ایثارگران مخابرات سالی هزار 
میلیارد تومان بودجه می خواهد

وی اضافه کرد: ما نمی توانیم بخش خصوصی را وادار به 
انجام تبدیل وضعیت کرده و بار مالی به آن تحمیل کنیم 
بدون آنکه یک ریال به آن پرداخت کنیم. اکنون بیش 
از ۶ هزار نفر در شرکت مخابرات مشمول قانون تبدیل 
وضعیت شدند که اجرای این قانون ساالنه هزار میلیارد 
تومان بار مالی برای این شرکت خواهد داشت، شرکتی 
که اکنون با هزاران مشکل دســت و پنجه نرم می کند، 
چطور هزینه تبدیل را تامین کنــد. زارع پور ادامه داد: 
بنده در حوزه تلفن و اینترنت باید پاســخگو باشــم اما 
موضوع تبدیل وضعیت را پیگیری کردم و این شــرکت 
نیز با وجود مشکالت مالی فراوان این موضوع را پذیرفته 
و فرآیند تبدیل وضعیت را آغاز کرده و در ۱۱ دی ماه نیز 

به استان ها ابالغ شده تا فهرست افراد مشمول این قانون 
استخراج شــود. وزیر ارتباطات تاکید کرد: مدیرعامل 
شــرکت مخابرات در این خصوص نامه ای به من ارائه 
کرد که یک نسخه آن را به آقای مقتدایی دادم و نسخه 
دیگر را تقدیم هیات رئیسه می کنم؛ در این نامه تاکید 
شــده که فرآیند تبدیل وضعیت را شروع می کنند و در 
سال ۱۴۰۱، هزار نفر و در ظرف ماه های بعدی سایر افراد 
مشمول تبدیل وضعیت در شرکت مخابرات خواهند شد.
وی اظهار داشت: باید فکری برای منابع مورد نیاز برای 
اجرای این قانون شــود چرا که ما نمی توانیم به بخش 
خصوصی تاکید کنیم که این کار را انجام دهد اما منابع 
مالی آن را پیش بینی نکنیم. وی خاطرنشان کرد: ما از 
شرکت مخابرات انتظار داریم به سمت توسعه تلفن ثابت 
و اینترنت و فیبر نوری برود نــه این که منابع محدودی 
که در اختیار دارد را در جای دیگری خرج کند و سپس 
بنده باید پاسخگوی نمایندگان درباره عدم توسعه تلفن 

و اینترنت باشم.

تبدیل وضعیت استخدامی بیش از ۲۳۰۰ ایثارگر در وزارت ارتباطات

مخابرات شرکت دولتی نیست
مخابرات به سمت توسعه تلفن ثابت، اینترنت و فیبر نوری برود
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سرمایه گذاری در بخش بهداشت و درمان نه  تنها یک 
خواســته همگانی، بلکه یک اولویــت مهم برای همه 
جوامع است. توسعه این حوزه کاربردی که همه جامعه 
مخاطب آن هســتند از جمله شــاخص های توسعه 
یافتگی کشورها اســت؛ اما نگاه به حوزه سالمت نباید 
صرفا در بهداشــت و درمان خالصه شود بلکه با توجه 
به اهمیتی که ســالمت در ابعاد مختلف زندگی مردم 
دارد باید به حوزه ســالمت با دید توسعه همه جانبه 

آن، نگاه کنیم. این باور عمومی وجود دارد که وضعیت 
سالمت جامعه و عملکرد اقتصادی کشور به هم وابسته 
هســتند و در هم تینده اند. به همین دلیل غفلت از هر 
کدام آنها؛ به بخش دیگر آسیب وارد می کند. بنابراین 
در برنامه ریزی های مســئوالن برای توســعه اقتصاد 
دانش بنیــان باید به این حوزه کلیــدی توجه ویژه ای 
صورت گیرد. البته شرکت های دانش بنیانی هم هستند 
که در این حوزه فعالیت می کنند و بر اســاس آخرین 

آمار ثبت شده توســط مرکز شــرکت ها و موسسات 
دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاســت جمهوری در حال حاضــر ۴۷۸ مجموعه در 
حوزه دارو و فرآورده های پیشــرفته حوزه تشخیص و 
درمان و ۳۱۹ شرکت در عرصه تولید وسایل، ملزومات 
و تجهیزات پزشکی فعالیت می کنند و مورد حمایت 

قرار دارند.
اما یکی از حلقه های مهم و اثرگذار در این بازار؛ اتصال 

عرضه کنندگان محصوالت و خدمــات به متقاضیانی 
است که در بخش دولتی و خصوصی به این محصوالت 
نیاز دارنــد. بر همین اســاس کارگــزاران فناوری به 
میدان آمدند تا این اتصال ســریع تر و پایدارتر شکل 
گیرد. بازیگران بازار ســالمت هم از ایــن توانمندی 
استفاده و تاکنون شرکت ها و فعاالن این حوزه؛ ۲۵۲ 
 محصول و خدمت خــود را برای ورود به بــازار تقاضا 

عرضه کرده اند.

دو گروه هک مرتبط با کره شــمالی، عامل سرقت ۱۰۰ 
میلیون دالر رمزارز در سال گذشته بوده اند. اداره تحقیقات 
فدرال آمریکا )اف بی آی( در بیانیه ای اعالم کرد گروه های 
الزاروس و APT۳۸ عامل حمله به هاریزون بریج شرکت 
متخصص بالکچین آمریکایی هارمونی در ژوئن بوده اند. 
طبق اعالم شرکت تحلیل بالکچین چینالیسیس، پل های 

بالکچین نظیر هارمونی، سال گذشته به هدف نرم هکرها 
تبدیل شدند و دارایی های رمزارز به ارزش دو میلیارد دالر، 

در ۱۳ حمله جداگانه به این پل ها، به سرقت رفت.
هکرهای مرتبط با کره شمالی ۱۳ ژانویه از پروتکل حریم 

خصوصی به نام ریل گان )Railgun( برای پولشویی اتر 
به ارزش ۶۰ میلیون دالر استفاده کردند. بخشی از این 
پول به صرافی های رمزارز متعدد ارسال و به بیت کوین 
تبدیل شد. چانگ پنگ ژائو، موسس بایننس هولدینگز 

که بزرگترین صرافی رمزارز جهان است، هفته گذشته در 
 )Huobi( توییتر اعالم کرد که شرکتش به پلتفرم هیوبی
کمک کرده است بخشــی از این پول را مسدود کرده و 
۱۲۴ بیت کوین را برگرداند. بر اساس گزارش بلومبرگ، 
الزاروس همچنین عامل هــک ۶۰۰ میلیون دالری پل 

رونین است.

نایب رییس مجلس گفت کــه از فرصت تدوین برنامه 
هفتم توســعه برای تنظیم گری و قانــون گذاری در 
حوزه رمزارز استفاده شــود. جلسه هم اندیشی فعاالن 
کسب وکارهای حوزه تبادل رمزارز با کمیته دانش بنیان 
و اقتصاد دیجیتال مجلس شــورای اسالمی با حضور 
عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس و مجتبی توانگر 
رییس این کمیته برگزار شد؛ در این جلسه کارآفرینان و 
فعاالن اکوسیستم رمزارز و بالکچین کشور، نمایندگان 
انجمن فین تک، انجمن بالکچین، کمیسیون فین تک 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان تهران و مرکز 

پژوهش ها حضور داشتند.
در این جلســه درخصــوص آخرین الزامــات حوزه 
تنظیم گری این فضا بحــث و گفت و گو صورت گرفت 
که ازجمله آن الزاماتی است که اخیرا پلیس فتا تدوین 

کرده است.
همچنین مدیــران کســب وکارهای مختلف ازجمله 
سکوهای تبادل رمزارز و کسب وکارهای پرداخت یاری 
مهم ترین چالش های الزاماتی را برشــمردند که اخیرا 

توسط پلیس فتا برای صرافی های رمزارز تدوین شده 
است؛ آن ها تاکید کردند قانون گذاری هایی از این دست 
به مرگ کسب وکارهای نوآور و دانش بنیان این حوزه 
منجر خواهد شد. موضوعی که به گفته آن ها نتیجه اش 
سوق دادن کاربران ایرانی به سوی صرافی های خارجی 
و از دست رفتن فرصت های کارآفرینی و اشتغال زایی 
شرکت های داخلی خواهد بود. در ادامه جلسه عبدالرضا 
مصری نایب  رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
حمایت نمایندگان از کسب وکارهای حوزه نوآوری و 
فناوری، توجه هم زمان به توسعه و رشد کسب وکارهای 
نوآور، حقوق مردم و کاربران و دغدغه ها و مســئولیت 
حاکمیت را رویکردی مناسب برای مواجهه با حوزه های 
جدید کسب وکاری دانست و از فعاالن کسب وکارهای 
رمزارز خواست با چنین رویکردی مطالبات تنظیم گری 

در حوزه فعالیتشان را دنبال کنند.
مصری تاکیــد کرد کــه نبایــد فرصت  پیشــتازی 

در فناوری هــا و حوزه های جدید کســب وکاری را با 
قانون گــذاری ســخت گیرانه یــا مقررات گــذاری 
ســهل انگارانه که منافع مردم را به خطر می اندازد، از 
دســت داد. وی توجه به حقوق مردم و آگاهی بخشی 
درباره خســارت ها و تهدیدهای احتمالی را پیشنیاز 
تنظیم گری در این حوزه ها دانســت که در حوزه های 
مالی هم به اعتماد عمومی آسیب می رساند و هم منابع 
بیت المال را دچار چالش می کند. مصری همچنین به 
کارآفرینان و فعاالن این حوزه گفت که قانون گذاران را 

با درنظر گرفتن این دغدغه ها همراهی کنند.
نایب رییس مجلس بعد از شنیدن مهم ترین دغدغه ها 
و موانع فعلی تنظیم گری حوزه رمزارز و بالکچین، به 
کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس توصیه 
کرد که با همراهی اکوسیستم کسب وکاری این حوزه و 
سایر مراجع تصمیم گیر، از فرصت تدوین برنامه هفتم 
توسعه برای تنظیم گری حوزه رمزارز استفاده شده و 

پیشــنهادهایی را در این رابطه آماده کنند. همچنین 
مجتبی توانگــر رییس کمیته دانش بنیــان و اقتصاد 
دیجیتال مجلس شورای اســالمی گفت: کمیسیون 
اقتصادی و کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس پیگیری الزم 
را در این زمینه انجام خواهند داد. این کمیسیون به این 
منظور جلساتی را با همکاری فعاالن و نهادهای صنفی 
حوزه فین تک و بالکچین، بانک مرکزی، وزارت صمت، 
وزارت اقتصاد، ستاد رمزارزش ها و... ترتیب خواهد داد.

وی افزود: اصلی ترین پیشــران توسعه در ایران آینده، 
فن آوری اطالعات، اقتصاد دیجیتال و صنعت بالک چین 
و رمزارز است که اکنون این مزیت ها به صورت سرریز 
در کشورهای همســایه عملیاتی شده است. متاسفانه 
رویکرد برخی نهادها و تصمیم گیران در سال های اخیر 
به گونه ای بوده که به جای تسهیل توسعه فناوری های 
مالی با وارد کردم فشــار محدودیت ایجــاد کردند یا 
اینکه خودشــان وارد رقابت با فعاالن این حوزه شدند 
که نتیجه این امر را می توان در لطمه به رشد کشور در 

این عرصه دید.

مدیر توســعه اکوسیســتم نوآوری صندوق نوآوری و 
شکوفایی از فعالیت ۱۹ صندوق جسورانه بورسی خبر داد 
و گفت: این صندوق ها به میزان ۵هزار و۴۰۰ میلیاردتومان 
از استارت آپها حمایت کرده اند. چهل و دومین رویداد 
دوشنبه های اســتارت آپی و پانزدهمین رویداد پیوند 
در حوزه کشاورزی هوشمند در محل صندوق نوآوری و 
شکوفایی با حضور استارت آپ ها و سرمایه گذاران بخش 

خصوصی در حال برگزاری است.
مصطفی بغدادی، مدیر توسعه اکوسیستم نوآوری صندوق 
نوآوری و شــکوفایی در افتتاحیه این رویداد با اشاره به 
جایگاه قانونی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بر اساس 
قانون دانش بنیان، صندوق نواوری و شــکوفایی برای 
تجاری سازی نوآوری و اختراعات، شکوفا و کاربردی سازی 
دانش فنی ایجاد شد. وی با بیان اینکه سرمایه این صندوق 
ســه هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: ماموریت این 

صندوق تامین مالی اکوسیستم فناوری و نوآوری است.

بغدادی با اشــاره به مالحظات مهم مداخله صندوق در 
زیست بوم اســتارت آپی گفت: ایجاد صندوق نوآوری و 
شکوفایی باعث حفظ تعادل بازار، عدم تداخل ژن دولتی 
در نهاد بازیگران زیست بوم نوآوری، جلوگیری از بزرگ و 
بزرگتر شدن دولت، تقویت بخش خصوصی و در نهایت 
فراهم سازی منابع مالی زیست بوم استارت آپی می شود.

مدیر توســعه اکوسیســتم نوآوری صندوق نوآوری و 
شکوفایی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی ۱۴ 
دسته خدمات را به شرکت های دانش بنیان و استارت 
آپ ها ارائه می کند، گفت: البته بعضی از استارت آپ ها و 
شرکت هایی که تاییدیه دانش بنیانی ندارند نیز به واسطه 

مهره های تامین مالی حمایت می شوند.
وی با بیان اینکه یکی از این مهره ها شتاب دهنده های 
دانش بنیان هستند، گفت: این شــتاب دهنده ها می 
توانند تا ســقف ۵۰۰ میلیون تومان تســهیالت قرض 
الحسنه سرمایه بذری، ســه میلیارد تومان تسهیالت 

قرض الحسنه ودیعه رهن، سه میلیارد تومان تسهیالت 
قرض الحســنه در گردش، ۶۰۰ میلیون تومان حمایت 
بالعوض توانمندسازی از استارت آپ ها و شرکت های 
فناوری محور حمایت کنند. به گفته وی همچنین شتاب 
دهنده ها می توانند با >هم سرمایه گذاری< شریک طرح 
های فناورانه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
شوند. بغدادی گفت: تاکنون ۲۷ شتاب دهنده حمایت 
شده از ســوی صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان ۹۱ 
میلیارد تومان از ۹۳ طرح فناورانه حمایت کرده است. وی 
گفت: تاکنون ۲۸صندوق به میزان ۹۰۵ میلیارد تومان از 

استارت آپ ها حمایت کرده اند.
وی با بیان اینکه ۶۰ صنــدوق پژوهش و فناوری در کل 
کشــور راه اندازی شده اســت، گفت: این صندوق ها به 
نسبت یک به چهار از طرح ها حمایت می کنند. به گفته 
وی، همچنین صندوق های تخصصی نانو، بیو، کشاورزی 
در کشور راه اندازی شده تا از طرح های تخصصی حمایت 

کنند. مدیر توسعه اکوسیستم نوآوری صندوق نوآوری و 
شکوفایی با بیان اینکه همچنین صندوق های جسورانه 
بورســی از دیگر مهره های تامین مالی شــرکت های 
استارت آپی هستند، گفت: تاکنون ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان به واسطه صندوق های جسورانه بورسی از شرکت 
های اســتارت آپی حمایت شده اســت. وی افزود: در 
 حال حاضر ۱۹ صندوق جســورانه بورســی مشــغول 

فعالیت هستند.
بغدادی با اشاره به رویدادهای دوشنبه های استارت آپی 
و پیوند برگزار شده در صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: 
طی این چند سال اخیر ۴۱ رویداد دوشنبه استارت آپی و 
۱۴ رویداد پیوند برگزار شده که ۵۰۰ استارت آپ و ۲۲۰ 
سرمایه گذار و شــتاب دهنده در این رویدادها شرکت 
کرده اند. وی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۵ میلیارد تومان 
از طریق این رویدادها توسط استارت آپ ها جذب شده 

است.

797  محصول فناورانه به توسعه بازار بومی حوزه سالمت کمک کردند

هکرهای کره ای ۱۰۰ میلیون دالر رمزارز دزدیدند

تنظیم گری و قانون گذاری در حوزه رمزارز در برنامه هفتم

فعالیت ۱۹صندوق جسورانه بورسی برای حمایت از استارت اپها

فناوری و 
اطالعات
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کار و
کارآفرینی 

ياســمن مويدي، رئيــس انجمن و 
موســس تكنيك ورزشــي »براي تو 
نيك« است كه از سوي وزارت ورزش 
و جوانان در ســال 1391 به رسميت 
شناخته شد و همچنين در فرانسه و 
ساير دنيا به عنوان يك تكنيك ورزشي 
به ثبت رسيده است. وي در گفتگويي با »كسب وكار« با اشاره 
به مشــكالتي كه بر ســر راه خود در حوزه ورزش و خصوصا 
ورزش »برای تو نيك« داشته است، مي گويد: در طول 46 سال 
فعاليت اجتماعي نيكوكاري ورزشي به عنوان مربي، مدرس، 
داور، باشــگاه دار و مبتكر فعاليت داشته ام. مشكالت سرراهم 
فراوان بوده اند ولي احساس نكرده ام كه چون يك زن هستم، 
موانع بيشتري ســر راهم قرار دارد. هميشــه يك تفكر برايم 
مطرح بوده است. از كليه كساني كه بر سر راه پيشرفتم مانع 
ايجاد كرده اند و برايم مشكل آفرين بوده اند، قدرداني كرده ام 
زيرا بر اين باور هستم كه براي مقابله با موانع بايد بيشتر تالش 
كنم و درنتيجه آبديده تر از فوالد گشتم. شايد فقط دو بار در 
زندگي كاري ورزشــي ام احساس كردم كه شــايد زن بودنم 

مشكل آفرين است. 

بزرگ ترين سرمايه ام را صرف ورزش كردم
ســال ها قبل عده اي را دور هــم جمع كردم تــا بزرگ ترين 
مجموعه تفريحي-  ورزشــي منطقه را در زميني به ابعاد 40 
هزار متر در شــهرك غرب به عنوان مجتمع ياســمن بسازم، 
بســياري از اطرافيانم به مــن مي گفتند مگــر ديوانه اي كه 
مي خواهي سرمايه ات را بگذاري در اين كشور كه جنگ است 
و معلوم نيســت آينده اش چه خواهد شــد. من مي گفتم اگر 
من و امثال من كه تا حدودي وســع مالي داريم و تخصص و 
خوب خواهي براي ملت مان در وجودمان است، سرمايه خود 
را از مملكت خارج كنيم، پس چه كسي بايد ايران بعد از جنگ 
را بسازد؟ مگر ما مديون مردم نيســتيم؟ به  هر حالت عده اي 
از دوستانم كه به من اعتماد داشتند با من هم پيمان شدند و 
شروع به ساخت 200 هزار مترمربع مجموعه ورزشي_تفريحي 
كرديم. با خود مي انديشيدم كه اين پروژه هزاران نفر را شاغل 
خواهد كرد و افتخاري خواهد بود براي ملتم. ســال ها براي 
اين طرح تالش كــردم و جنگيدم ولي متاســفانه يك تفكر 
كه شــايد در ذهن خيلي ها بوده ولي از زبان يكي از مسئوالن 

ورزشي شنيدم، اين بود: مگر زن بايد از اين فعاليت هاي كالن 
اقتصادي داشته باشد، برو بنشين در خانه آشپزي ات را بكن. 
نمي خواهم نامش را ببرم چون بعد از اينكه احداث مجموعه 
با مشكل برخورد كرد، خود اين شخص كه بيشترين مشكل 
را برايم ســاخته بود تبديل به بزرگ ترين حامي من شده بود 
ولي اقدامات قبلي اش طوري بود كه ادامه طرح را مشكل ساز 
كرد و ديگر امــكان ادامه وجود نداشــت. خداوند روحش را 
شــاد كند. بعدها هربار وارد دفترش مي شدم، به اطرافيانش 
مي گفت: ايشــان آقاي مويدي هســتند چون مثل يك مرد 
قوي كار مي كنند و من پاسخ مي دادم: من مثل يك زن قوي 
كار مي كنم. بماند كه كليه ســرمايه من و هم پيمانانم بالغ بر 
ميلياردها تومان در اين پروژه دفن شــد و متاسفانه برخي از 
مسئوالن ناآگاه حتي ســاختماني كه با صرف مبلغ هنگفتي 
ساخته شده بود، براي تصاحب زمين با خاك يكسان كردند. 
مني كه عاشق ملت و كشورم بودم و خادم نظام و مي توانستم 
سرمايه خود را به كشور فرانسه كه آنجا درس خوانده و زندگي 
كرده بودم و امكاناتي داشــتم، ببرم ولي ترجيح داده بودم در 
كشــورمان بمانم و ســرمايه گذاري كنم و بزرگ ترين مركز 
ورزشي_تفريحي خاورميانه را بسازم، كليه دارايي خود را از 
دست دادم و پروژه تبديل به تلي از خاك شد كه هنوز كه هنوز 
 است فقط تابلوي مجتمع ياســمن روي ويرانه هاي آن نصب 

شده است.
 من دوباره شروع كردم به فعاليت و ساختن و ساختن و امروزه 
ابتكار »براي تو نيك« كه مي تواند يك افتخار ملي باشد، نتيجه 
ســال ها تالش من براي جبران ســرمايه هاي مادي از دست 
رفته ام است. بار دوم كه احساس كردم به خاطر زن بودن دچار 
اشكال هستم، در اتفاقي بود كه براي پسرم و نگار دختر خانم 

جواني كه قرار بود با او ازدواج كند، پيش آمد. 

مراكز امن ورزشي تاسيس كنيم
پســر من كه فرانســه زندگي مي كند براي ديدار با دختر مورد 
عالقه اش از پاريس به تهران آمد، روز سوم حضورش در تهران براي 
تفريح و جشن گرفتن به مناسبت فارغ التحصيلي نگار به شهربازي 
پارك ارم رفتند. متاسفانه در اثر سقوط ترن هوايي در شهربازي 
نگار آسيب جدي ديد و ضايعه نخاعي شد و تا به امروز بعد از يك 
سال و نيم بي حركت است. نگار طراح، نقاش و هنرمند بود. اين 
فاجعه دردناك به شدت به من لطمه زد، كمپيني را شروع كردم و 

به بيش از هزار نفر از مسئوالن و مقامات اجتماعي و اقتصادي نامه 
نوشتم كه مرا در احداث و راه اندازي مراكز ورزشي و تفريحي امن در 
كشور ياري دهند تا امثال نگارها لبخندشان تبديل به اشك نشود. 
شايد اگر من يك زن نبودم، مخاطبان طرح مرا جدي مي گرفتند 
و با من مشاركت مي كردند تا قادر باشم ده ها خانه »براي تو نيك« 
كه محلي براي ايجاد تندرستي و شادي و كارآفريني است، بسازم 
ولي در جامعه ما به خانمي كه پيشنهاد  دهنده يك پروژه بزرگ 

ملي است، طبيعتا كمتر از يك آقا توجه مي شود. 
امروز من مانده ام و ســرمايه اندكم و عمر باقيمانده كوتاهم. 
دوباره شروع كرده ام به ساختن و ساختن، روزي در 40 هزار 
متر مجموعه احداث مي كردم امــروزه در كمتر از 100 متر 
نخســتين مجوز خانه »براي تو نيك« را با ســرمايه شخصي 
راه اندازي مي كنم. وي در پايان اشــاره مي كند: شــايد اين 
مصاحبه توجه فعاالن اجتماعــي و اقتصادي را جلب كند كه 

با من هم پيمان شوند تا اين تفكر يعني راه اندازي »خانه هاي 
براي تو نيك« در سرتاسر كشورمان حتي در روستاها گسترش 
يابد تا بتوانيم به سهم خود شادي و عزت نفس را به ملت مان 

عرضه كنيم. خود را فرد بسيار موفقي مي دانم زيرا قادر بودم 
در راســتاي اهدافم تالش كنم و از حمايــت همه  اطرافيانم، 

همكارانم و خانواده ام برخوردار بوده ام. 

گفتگوي »كسب وكار« با ياسمن مويدي؛ رئيس انجمن »براي تو نيك« ايران

زن بودن هرگز مانع پيشرفتم نبوده است

»براي تو نيك«، ورزشي است كه از سوي وزارت ورزش و جوانان در سال 1391 به رسميت شناخته 
شد و در سال 1392 انجمن »براي تو نيك« به طور رسمي فعاليت خود را آغاز كرد. اين ورزش با الهام از 
كدگذاري بين المللي حروف الفبا طراحي شده است و اجراي تمرين هاي همزمان كليه ورزشكاران در 
سنين مختلف با شرايط جسماني متفاوت را امكان پذير مي سازد. در سال 1387 ورزش »براي تو نيك« 
در فرانسه به ثبت رسيد و با هماهنگي با ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و رايزني هاي فرهنگي 
جمهوري اسالمي ايران و تشكل هاي مرتبط جهت معرفي روش »براي تو نيك«، آموزش زبان فارسي 
و دوستي بين ملت ها از طريق آن، همايش ها، گردهمايی ها، جلسات آموزشي و نمايشگاه هاي آن در 
كشورهاي فرانسه، بلژيك، مالزي، ارمنستان برگزار شده است. كارشناسان »براي تو نيك« در كشور 
چين، هنگ كنگ، تركيه، گويان و تونس، تايلند و اندونزي جلسات »براي تو نيك« را برگزار كرده اند. 

يك طالق از هر 2/8 ازدواج در تهران
بيشترين آمار طالق در مردان 2۵ تا 29 سال و 
زنان 2۵ تا 29 سال رخ داده كه در گروه مردان 20 
هزار و 148 طالق و در گروه زنان نيز 19 هزار و 

382 مورد واقعه طالق ثبت شده است. 
مديركل دفتر اطالعات، آمار و مهاجرت سازمان 
ثبت احوال با اشاره به اينكه 13/3 درصد طالق ها 
در كمتر از يك سال اول زندگي ثبت شده است، 
گفت: براساس آخرين آمارها از هر 2/8 ازدواج در 

تهران يكي منجر به طالق مي شود. 
علي اكبــر محــزون در گفتگو با مهــر، به آمار 
شش ماهه طالق اشــاره كرد و گفت: براساس 
آمارهاي پايگاه اطالعات جمعيت سازمان ثبت 
احوال، طي ايــن مدت 83 هــزار و 277 مورد 
طالق به ثبت رسيده كه 74 هزار و 942 مورد در 
مناطق شهري و 8 هزار و 33۵ مورد نيز در مناطق 

روستايي به ثبت رسيده است. 
وي تاكيد كرد: آمار طالق نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 9/3 درصد رشد داشته است. 
وي به تفكيك سن طالق اشــاره كرد و گفت: 
بيشترين آمار طالق در مردان 2۵ تا 29 سال و 
 زنان 2۵ تا 29 سال رخ داده كه در گروه مردان 
20 هزار و 148 طالق و در گروه زنان نيز 19 هزار 

و 382 مورد واقعه طالق ثبت شده است. 
مديركل دفتر اطالعات، آمار و مهاجرت سازمان 
ثبت احوال تاكيد كرد: 13/3 درصد از طالق ها 
در كمتــر از يك ســال اول رخ داده و 47/2 نيز 
طالق هايي بوده كه تا ۵ سال اول زندگي مشترك 
ثبت شده است. وي با اشاره به اينكه سال گذشته 
در كل كشور از هر ۵ ازدواج يك مورد آن منجر 
به طالق مي شد، گفت: در سال جاري اين آمار به 

4/4 درصد رسيده است. 

خبر

مجوز عقيم سازي زنان كارتن خواب 
صادر نشد

معاون كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت: عقيم سازي دائم هيچ كدام از ابنای بشر قابل 

قبول نيست. 
پرويز افشار، معاون كاهش تقاضاي ستاد مبارزه 
با مواد مخدر دربــاره عقيم ســازي زنان دچار 
آســيب هاي اجتماعي جهت پيشگيري از تولد 
نوزادان معتاد و همچنين ابتال به بيماري هايي 
نظير ايدز، اظهار داشت: بحث عقيم سازي اصال 
موضوعيت ندارد و به هيچ كسي مجوز اين كار 

داده نشده است. 
وي افزود: ارائه خدمات كاهش آسيب، مثل وسايل 
پيشگيري از بارداري و ساير خدمات كاهش كه 
از اشاعه بيماري هاي ايدز و هپاتيت پيشگيري 
مي كند باعث مي شــود مادران مبتال به اعتياد، 
نوزاد مبتال به دنيا نياورند كه با نگاه زيان كاهي قابل 
قبول است اما بحث عقيم سازي دائم هيچ كدام از 

ابنای بشر قابل قبول نيست. 
 معاون كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
اشاره به اينكه متولي كنترل مواليد و مراقبت هاي 
بارداري، وزارت بهداشــت اســت، تصريح كرد: 
بعيد مي دانم وزارت بهداشــت بگويد بخشي از 
گروه هاي جمعيتي ما با هر نگاهي از مواليدشان 

جلوگيري شود. 
افشار در ادامه با تاكيد بر اينكه حق طبيعي مادران 
مبتال به ايدز است كه باردار شوند و بچه به دنيا 
بياورند، گفت: ما به عنوان مبادي بهداشتي وظيفه 
داريم داروهاي ضدويروسي و مشاوره هاي دقيق را 
به مادران مبتال به ايدز ارائه دهيم تا اگر خواستند 
بچه دار شوند، با تجويز اين داروها از به دنيا آمدن 

نوزاد مبتال به اين بيماري جلوگيري می شود. 

خبر

مريم ســبكروي، يكــي از 30 زن برتر 
كارآفرين كشور است كه در اختتاميه 
دومين نمايشــگاه نقش آفريني زنان 
در توســعه پايدار از وي تقدير به عمل 
آمد. كار وي بافت فــرش و آموزش آن 
از طريق شــركت تعاونــي توليدي اي 
اســت كه با كمك و حمايت همسرش 
آن را راه اندازي كرده اســت. مهم ترين 
آرزوي وي براي زنان كشــور داشــتن 
محيطي امن و ســالم براي اشــتغال و 
همچنين كمك آنهــا به همديگر براي 
پيشرفت شان اســت، نه مانع شدن در 

برابر اين پيشرفت. 

مختصري از شغل خود بگوييد و 
چه شد كه وارد اين حوزه شديد؟

 من مريم ســبكروي كنها هستم، 47 
سال اســت كه در رشته فرش و صنايع 
دســتي فعاليت دارم و حدود 10 سال 
اســت كه با كمك همسرم آقاي بهمن 
تشكري شركت تعاوني توليدي فرش 
و صنايع دستي بنفشــه بافت شهريار 
را راه انــدازي كرده ايم. شــركت ما به 
دو بخش آموزشــي و توليدي تقسيم 
مي شــود كــه در بخش آمــوزش به 
كارآموزان و كســاني كــه مايل به كار 
در حوزه فرش هســتند، آموزش داده 
مي شــود و پس از آن هم به آنها پكيج 
طرح و نقش هاي فرش را ارائه مي دهيم 
تا در اين كار به فعاليــت بپردازند و در 
بافت فرش به شــركت تعاوني توليدي 
فرش كمك كنند. بنابراين به متقاضيان 
هم آموزش مي دهيم و هم كار. در سال 
جاري شركت ما توانست يك گبه توليد 
كند كه نوعي خاص از زيرانداز اســت. 
هدف عمده من و همسرم از تاسيس اين 
شركت يا وارد شدن به اين حوزه اين بود 

كه به واسطه آن براي بانوان سرپرست 
خانوار يا خانم هايي كه دوســت دارند 
كمك خرج خانواده باشند، ايجاد شغل 

كنيم. 

چه توانايي هايی در شــما بود كه 
باعث شد به سمت اين حوزه برويد 
و از آنهــا چگونه براي پيشــبرد 

اهداف خود استفاده كرديد؟
 اول از همه اينكه در خودم توانايي هاي 
الزم براي اين كار را احساس مي كردم 
و به همين دليل ســعي كردم از طريق 
به كارگيري و ايجاد شــغلي متناسب 
با آنهــا، زمينه انتقال آنهــا به ديگران 
را فراهــم كنم. از طرف ديگر داشــتن 
ايمــان، پشــتكار و جســارت را نيز از 
جملــه مهم ترين خصلت هــاي خودم 
براي وارد شــدن به اين كار مي دانم و 
عامل مهم ديگر حمايت همســرم بود 
كه نقش مهمــي در اين امر داشــت. 
وي بــا حمايت هاي مالي در شــرايط 
سخت و تامين هزينه هاي شركت هم 
به من و هم به اعضاي شــركت كمك 
بسياري كرده اند كه همه اينها به اضافه 
 حمايت هاي خانــواده، پــدر و مادرم 

كمك بخش بوده اند. 
البته در كنار اينها داشــتن مكاني امن 
براي تاسيس اين شركت با قصد ايجاد 
فضاي امن براي بانوان مشغول به كار، از 
جمله مهم ترين مواردی بود كه به كمك 
من و همســرم آمد. در حال حاضر جز 
همسرم كه مديريت شركت را بر عهده 
 دارد، تمام اعضاي اين شركت را بانوان 

تشكيل مي دهند. 

به نظر شــما الزمه پيــروزي در 
كارچيست؟

به نظــر من با داشــتن تــوكل و اراده 
قــوي در هــر كاري مي تــوان پيروز 
بود. من در كار خــودم اعتمادبه نفس 
بااليي دارم و احســاس مي كنم همين 
اعتمادبه نفس كمك بســيار زيادي به 
من براي رسيدن به اهدافم كرد. تشويق 
و حمايت هــاي خانواده هــم مي تواند 
 عامل مهمي براي رسيدن به پيروزي در

 هر كاري باشد. 

فكر مي كنيــد تا چه انــدازه به 
اشــتغالزايي در جامعــه كمك 
كرده ايد و به نظر شــما يك زن 
مي توانــد چه نقشــي در ايجاد 

اشتغال در جامعه داشته باشد؟
فراهم ســاختن محيطي امن مي تواند 
يكي از مهم ترين كارهايي باشد كه يك 
زن براي زنان هم جنس خودش انجام 
می دهــد. ايجاد زمينه براي اشــتغال 
120 بافنده در شركت توليدي ما يكي 
از مهم ترين كارهايي اســت كه من و 
همســرم براي اشــتغالزايي در جامعه 
انجــام داده ايم. هر كــدام از بافندگان 
فرشي كه در شركت آموزش مي بينند، 
پس از آن خود مي توانند يك كار و شغل 
در حوزه فرش راه اندازي كنند. همين 
اندازه كه من و همســرم توانســته ايم 
به گونه اي آمــوزش بدهيــم كه همه 
كارآموزان شركت نمره قبولي و تاييد 
در بافت فرش بگيرنــد، به نظرم نقش 

مهمي در كمك به جامعه دارد. 
زنان نيمي از جمعيت دنيا را تشــكيل 
مي دهند و از اين نظــر نقش غيرقابل 
انــكاري در توليــد و اشــتغال دارند. 
با پيشــرفت هايي معنــوي و مادي اي 
كه جوامع كنوني داشــته اند، زنان هم 
مي توانند با بروز توانمندي هاي ويژه اي 

كه خداوند به آنها اعطــا كرده، خود را 
به جامعه نشــان بدهند. گرچه ممكن 
اســت حوزه كاري آنها و توانايي هاي 
آنها بــا مردهــا متفــاوت باشــد اما 
به هرحال استفاده از همان ويژگي ها و 
توانايي هاســت كه نقش مهم آنها را در 
جامعه نشــان مي دهد. مثال در بعضي 
كارهايي كه نياز به انعطاف پذيري دارد 
مثل پرستاري، معلمي و...، جايگاه زنان 

بسيار برجسته است. 

چه آرزويــي براي زنــان ايراني 
داريد؟

آرزوي بزرگ من براي زنان كشــورم 
اين اســت كه هميشــه موفق باشند 
و بتواننــد ياري گر و حامــي همديگر 
باشــند و موجب بهبود زندگي ديگران 
شــوند، همچنين هدايت گــر جامعه 
به مســير ايجــاد محيط هايــي خالي 
 از فســاد اخالقي، فضاهايي ســالم و 

آرام باشند. 

مريم سبكروي، كارآفرين برتر كشور درگفتگو با»كسب وكار« :

انعطاف پذیری زنان مزیت است
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کشاورزي

دبيركل كانون سراسري مرغ  تخم گذارگفت: كشور با مازاد توليد تخم مرغ مواجه است. 
ســيد فرزاد طالكش درباره وضعيت صادرات تخم مرغ به كشــورهاي همسايه بيان 

داشت: ميزان صادرات تخم مرغ نسبت به ماه هاي گذشته كاهش يافته است. 
دبيركل كانون سراسري مرغ  تخم گذار تاكيد كرد: از ابتداي سال 94 تاكنون صنعت 

مرغ تخم گذار 651 ميليارد تومان زيان ديده است. 
به گزارش ايلنا، وي با اشاره به كاهش ميزان صادرات تخم مرغ به كشورهاي همسايه 
بيان داشت: بخش مهمي از مازاد تخم مرغ به عراق صادر مي شود كه با توجه به كاهش 
ميزان صادرات طي هفته هاي گذشــته، اين موضوع بر زيان ديدگي اين صنعت تاثير 

گذاشته است. 

دبيركل كانون سراســري مرغ  تخم گذار يكي از علل كاهش صــادرات به عراق طي 
هفته هاي گذشــته را بازار رقابتي با تركيــه عنوان كرد و افزود: تــوان رقابتي قيمت 
 با كشــور تركيه پايين اســت و همين امــر بازار صادراتــي ايران در عــراق را تحت 

تاثير قرار داده است.
وي تاكيد كرد: مشــكالت فراواني در صنعت مرغ تخم گذار وجود دارد كه واحدهاي 
توليدي را به تعطيلي كشانده و توان مالي توليدكنندگان را تحت تاثير قرار داده است. 
 گفتنــي اســت كــه پيــش از ايــن نيــز دبيــركل كانــون سراســري مــرغ 
 تخــم گــذار بدهــكاران اصلــي بانــك كشــاورزي را پرورش دهنــدگان مــرغ 

تخم گذار اعالم كرده بود. 

زيان صنعت مرغ تخم گذار به 650 ميليارد تومان رسيد

دبير انجمن خرما از كاهش 
برداشت خرما در سال جاري 
خبر داد و گفت: امســال هر 
 كيلوگــرم خرمــا 800 تــا 
1000 تومــان از نخلداران 
خريداري شــد، در حالي كه اين محصول در مغازه ها تا 
كيلويي 9000 تومان فروخته مي شود و دالالن عامل 
افزايش 10 برابري قيمت هستند. علي اصغر موسوي، 
با اشاره به وضعيت نامطلوب توليد خرما و نخلستان ها 
اظهار كرد: هنوز خرماهاي توليدي ســال گذشته در 
 ســردخانه ها باقي مانده و محصول امســال هم به آن 

اضافه شده است. 

كاهش برداشت خرما در سال جاري
وي با بيــان اينكه فرآيند خريد و توزيــع خرما ظلم به 
باغداران است، گفت: در كشور ما نخلداران جزو مظلوم 
ترين اقشار هستند. موسوي با اشاره به كاهش برداشت 
اين محصول در سال جاري اذعان كرد: به طور متوسط 
ساالنه يك ميليون تن خرما برداشــت مي كرديم كه 
امسال اين رقم به 900 هزار تن هم نمي رسد و همين 
كاهش ميزان برداشت باعث مي شود سال ديگر افزايش 

قيمت خرما را داشته باشيم. 

90 درصد از صادرات خرما فله اي است
دبير انجمن خرما با بيان اينكه 90 درصد خرماي صادراتي 

ايران به صورت فله اي اســت، گفت: صادرات فله اي ما 
در حالي اتفاق مي افتد كه هيــچ اقدامي براي فرآوري 
محصول در داخل صورت نمي گيرد و شــبكه دالالن 
كشورهاي اروپايي و عربي كه خرماي ما را مي خرند، بعد 
از بسته بندي چند برابر قيمت اين محصول را به نام خود 
صادر مي كنند و با نفوذي كه دارند اجازه بسته بندي در 

داخل كشور را نمي دهند. 
به گزارش ايسنا، موسوي با بيان اينكه چندين سال است 
كه حمايت دولتي از توليد و صادرات خرما نمي شــود، 
افزود: نرخ خريد تضميني از ســوي دولت اعالم شده 
و نهايت خريدي كه دولت انجــام مي دهد، مقداري از 
خرماهاي بوشــهر و هرمزگان است كه نسبت به ديگر 
خرماهاي كشور كيفيتي پايين تر و قيمتي ارزان تر دارد. 

هشدار نسبت به بياباني شدن نخلستان ها
وي با اشــاره به هزينه باالي نخلداري و برداشــت اين 
محصول ادامه داد: قيمت خريد از نخلدار به قدري كم 
است كه اصال صرفه اقتصادي براي توليد وجود ندارد، 
چراكه هر نوبت باال و پايين رفتــن كارگر روي درخت 
نخل براي چيدن محصول، آرايش خوشه يا گرده افشاني 
و... براي باغدار 100 هزار تومان هزينه دارد. همچنين 
هزينه آب و برق براي توليــد محصول و ديگر هزينه ها 
باعث شده بسياري از باغداران نخل ها را به حال خود رها 
كنند. دبير انجمن خرما ادامه داد: امروز شاهد آن هستيم 
كه بسياري از نخلداران، نخلســتان ها را رها كرده اند و 

نخل هايي كه حداقل 20 تا 25 سال زمان براي به ثمر 
رسيدن آنها صرف شده است، خشــك مي شوند. اين 
در حالي اســت كه در اين مناطق غير از نخل، قابليت 
 رشــد گياه و درخت ديگري وجود ندارد و نخلستان ها 

در صورت متروكه شدن، به بيابان تبديل مي شوند. ايران 
با 264 هزار هكتار ســطح زير كشت خرما و توليد يك 
ميليون و 116 هزار تــن از بزرگ ترين توليدكنندگان 
خرما در دنياســت و 21 درصد ســطح زير كشــت و 

14/81 درصد توليد خرمــا در دنيا را به خود اختصاص 
داده اســت با اين وجود، تنها يك دهم خرماي توليدي 
 كشور آن هم با ارزش صادراتي بســيار پايين به خارج 

صادر مي شود. 

دبيرانجمن خرما نسبت به كاهش سوددهي نخلستان ها هشدار داد

افزايش 10 برابري قيمت خرما توسط دالالن

ارزش اقتصادي باالي ميوه هاي 
جنگلي 

رئيس اداره جنگل هاي كهگيلويه و بويراحمد با 
اشاره به اينكه 80 درصد از جنگل هاي اين استان 
دانه زاد هستند، گفت: ارزش ريالي اين ميوه هاي 

جنگلي ساالنه 200 ميليارد ريال است. 
علي اكبــر رحيمي فرد مســاحت جنگل هاي 
اســتان را 870 هزار هكتار ذكر كــرد و افزود: با 
بررسي هاي انجام شده اين درختان ميوه زاد بيش 

از 15 كيلوگرم در هر پايه، بذر مي دهند.
وي با اشاره به رونق بازار فروش ميوه هاي جنگلي 
در سطح استان اظهار كرد: ساالنه 50 تا 70 هزار 
تن ميوه جنگلي در استان برداشت مي شود كه در 
بازارهاي داخل استان و ديگر استان ها به فروش 

مي رسد. 
رحيمي فرد تصريح كرد: اين ميوه هاي جنگلي 

خواص درماني خوبي نيز دارند. 
وي عنوان كرد: جنگل هاي كهگيلويه و بويراحمد 
تركيبي از 54 نوع گياهي مثمر و غيرمثمر هستند 
كه قوي ترين بخــش از جنگل هــاي زاگرس 

محسوب مي شوند. 
رحيمي فرد بلــوط، بنه، افرا، زبان گنجشــك، 
زالزالك، گالبي وحشــي و بــادام را از مهم ترين 

ميوه هاي جنگلي استان ذكر كرد.
 به گزارش ايرنا مســاحت جنگل هــاي زاگرس 
شش ميليون هكتار اســت كه 70 درصد از اين 
جنگل ها دانــه زاد و ميوه هايي بــا طعم خوب و 

خواص دارويي دارند.
كهگيلويه وبويراحمد قريب بــه 700 هزار نفر 
جمعيت دارد و بخش زيادي از طبيعت اين منطقه 
با حدود 16هزار كيلومتر مربع را گونه هاي جنگلي 

با گونه غالب بلوط دربرگرفته است. 

خبر

امسال وضعيت كشــت انار مطلوب 
است و از باغ هاي انار سراسر كشور يك 
ميليون تن انار برداشت مي شود. اين 
مقدار توليد ركورد خوبي محســوب 
مي شود كه بايد گره از ابروي مردم باز 
كند اما روي ديگر سكه را وقتي مي بينيم كه به ميوه فروشي ها 
مراجعه مي كنيم؛ قيمت انــار درجه يك از 5تا 8 هزارتومان و 
انار با كيفيت متوسط، از 3 تا 4 هزار تومان بسته به اينكه ميوه 
فروشــي در كجاي شــهر يا حتي در كجاي يك خيابان قرار 
گرفته باشد، متغير است. هادي بختياري از مسئوالن ميدان 
بارفروشان، قيمت انار درجه يك را 4000 تومان و انار معمولي 
را 1500 تا 3000 تومان اعالم مي كند. اين قيمتي است كه 
در كمتر ميوه فروشــي ای مي توان آن را مشاهده كرد گرچه 
وانتي ها، چرخي ها و دست فروشان ميوه كه مسئوالن اتحاديه 
ميوه و سبزي به كارشان اعتراض دارند انار را به همين قيمت ها 
عرضه مي كنند. ظاهرا انار را فقط كساني به قيمت مردم پسند 

مي فروشند كه كارشان غيرقانوني است.

بازسازي زيرســاخت هاي صادرات انار به بازار 
جهاني

ابوالقاسم حسن پور، مديركل دفترميوه هاي گرمسيري و نيمه 
گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه سطح زير 
كشت انار حدود 82 هزار هكتار است، افزود: امسال با اجراي 
طرح هاي مديريت باغ، هرس و تغذيه به موقع و مناسب يك 
ميليون تن انار برداشت مي شود. وي، ميزان توليد انار در سال 
گذشته را 950هزار تن عنوان كرد و از بازسازي زيرساخت هاي 
صادرات محصول انار به بازارهاي جهاني خبرداد. حســن پور 
درباره وضعيت آفت كرم گلوگاه انار در باغات كشور نيز گفت: 
در پي اجراي روش هاي بيولوژيك مقابله با آفت كرم گلوگاه، 
جمعيت اين آفت در باغات انار كاهش يافته است. حسن پور 
اضافه كرد: از آنجا كه اين حشــره قادر به پرواز است، اعتقاد 
داريم كه مقابله با آن به صورت صددرصد امكان پذير نيســت 
اما جمعيت اين آفت در باغات بيش از 50 درصد كاهش يافته 

است. 
علت تفاوت قيمت، تنوع و كيفيت انار است 

حسين مهاجران، رئيس اتحاديه ميوه و سبزي درباره وضعيت 
بازار اين انار به »كسب وكار« گفت: بازار اين محصول با توجه 
به افزايش توليد بايد در حالت تعادل باشــد و گراني را در اين 
ميوه نبايد شــاهد باشيم. مهاجران در پاســخ به علت تفاوت 
چندهزارتوماني قيمت در ميوه فروشي هاي مناطق مختلف 
شهر و همچنين قيمت باالتر از 8 هزار تومان در بعضي از ميوه 
فروشــي ها كه نوعي ركورد براي قيمت اين ميوه محســوب 
مي شود، گفت: انار بسته به نوع وكيفيت قيمت هاي متفاوتي 
دارد كه بين 2 هزار و 500 تا 7 هــزار و 800 تومان متفاوت 
است. وي درباره برخي ميوه فروشي ها كه انار با كيفيت مشابه 
را در يك منطقه با قيمت باالتري عرضه مي كنند، گفت: اين 
كار گران فروشي است و بازرسان اتحاديه در صورت مشاهده 
حتما برخورد مي كنند. مردم هم بايد درجريان قيمت ها قرار 
داشته باشند تا جلو ی چنين گران فروشي هايي گرفته شود. 

از انار فروشان ســيار، ميوه فروشان ناراضي اند و 
مردم راضي

حضور دستفروشــان و وانتي هايي كه در سطح شهر مشغول 
فروش ميوه و از جمله انار هســتند اگرچه از نظر قانوني مجاز 
نيست اما به يك پديده كامال طبيعي تبديل شده و هيچ كس 
با آنها برخــوردي نمي كند. اغلب مــردم معتقدند مي توانند 
ميوه هاي شان را با قيمت پايين تري از اين دستفروش ها بخرند 

و اين به نفعشان است.
 اما اين وضعيت فروش عالوه بر بي نظمي و سد معبر در سطح 
شهر به صنف ميوه فروش ها نيز ضرر مي رساند، زيرا كساني كه 
به صورت قانوني و با مجوز كار به فروش ميوه مشغول هستند 
تحت نظارت قانوني قرار دارند و موظــف به پرداخت ماليات 
هستند در حالي كه دستفروش ها بدون هيچ هزينه و نظارتي 
كار خود را انجام مي دهند و گاهي باعث كاهش فروش مغازه 

دارها نيز مي شوند. 

شهرداري با ميوه فروشان سيار برخورد نمي كند
مهاجران در اين باره مي گويد: ما تاكنــون بيش از ده ها نامه 
براي برخورد با اين افراد به شــهرداري نوشته ايم اما تاكنون 
هيچ اقدامي انجام نشــده اســت. در حالي كه اگر كسي در 

فرعي ترين كوچه دستفروشــي كند بايد با آن برخورد شود. 
درتمام نقاط شهر به راحتي بســاطي و وانتي و چرخي ميوه 
فروش ديده مي شود. اين نشــان دهنده عدم توجه شهرداري 
به اين موضوع اســت. مهاجران افزود : مطالبي به صورت غير 
رســمي گفته مي شــود مبني بر اينكه اين دست فروش ها و 
وانتي ها با پرداخت مبلغي به شهرداري به صورت ماهانه اجازه 
پيدا مي كنند ميوه بفروشند وتازمان پرداخت اين هزينه كسي 

با آنها برخوردي نمي كند، يعني به نوعي يك راه درآمد براي 
شهرداري به حساب مي آيند. 

واردات انار نداريم 
وي درباره واردات انار گفت: اگر قيمت باال باشد برخي ترغيب 
مي شــوند كه انار را وارد كنند چنان كه ما چند سال پيش از 
تركيه واردات داشــتيم ولي به معناي واقعي كلمه ما آشغال 

وارد كرديم و به هيچ وجه انار تركيــه كيفيت انارهاي ايراني 
را نداشت.

 وي ادامه داد: البته اكنون ما واردات نداريم بلكه به كشورهايي 
نظير كانادا و ژاپن انار صادر مي كنيم. عمده اناري كه به بازار 
وارد مي شود از اســتان هاي اصفهان، مركزي، يزد و فارس به 
بازار مي آيد و انار مشتري پسند كه پوست آن نازك و خود ميوه 

آب دار است، انار يزد است. 

»كسب وكار« از وضعيت كشت وكار و بازار ميوه پرطرفدار پاييزي گزارش مي دهد

رکورد شكني انار در توليد و قيمت

دبيركل اتحاديه آبزيان از كاهش حدود 50 درصدي 
قيمت جهاني ميگو در 2 سال اخير خبر داد و گفت: 
قيمت اين محصول در بازار جهاني نسبت به سال قبل 
بين 15 تا 20 درصد افت كرده است. علي اكبرخدايي 
با اشاره به كاهش قيمت جهاني ميگو، اظهارداشت: 
قيمت هاي جهاني اين آبزي نسبت به سال 92 بين 
40 تا 50 درصد و نسبت به سال 93 حدود 15 تا 20 

درصد كاهش يافته است. 

وي با بيان اينكه سازمان شــيالت توصيه مي كرد 
توليد ميگو امسال به 30هزار تن برسد، افزود: به دليل 
كاهش قيمت هاي جهاني پرورش دهندگان برخالف 
توصيه شيالت، ميزان توليد را كاهش دادند. دبيركل 
اتحاديه آبزيان اضافه كرد: برهمين اساس، صنعت 
براي توليد حدود 17 تا 18 هزار تن ميگوي پرورشي 
برنامه ريزي كرد تا مشكلي در زمينه بازاريابي و عرضه 
محصول به بازارهاي جهاني پيش نيايد. خدايي با 

اشاره به شــيوع مجدد بيماري لكه سفيد ميگو در 
بوشهر و خوزستان، گفت: متاسفانه اين موضوع سبب 
كاهش توليد ميگوي پرورشي به 12 تا 13هزار تن 
شد و بين 4 تا 5 هزار تن از توليدمان را از دست داديم. 
وي درباره شــرايط صادراتي ميگو در سال جاري 
ادامه داد: خوشبختانه به دليل تنظيم ميزان توليد 
با صادرات، جز پايين بودن قيمت، مشــكل خاص 

ديگري در اين زمينه نداريم. 

مديركل بين الملل وزارت جهاد كشاورزي با اعالم 
اينكه كشت فراســرزميني ايراني ها در برزيل با 
سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي آغاز 
شده و در حال توسعه است، گفت: هم اكنون 60 
هزار هكتار از اراضي كشــاورزي در اين كشــور 
تحت كشت ذرت از ســوي ايرانيان قرار گرفته 

است. 
هومن فتحي اظهار كرد: كشت فراسرزميني در 

برزيل حاصل توافقات وزارت جهاد كشــاورزي 
با طرف برزيلي اســت كه در سال گذشته انجام 
شــد؛ به گونه اي كه پس از ايــن توافقات و در 
مدت كوتاهي حدود 100 هزار هكتار از اراضي 
كشاورزي برزيل در اختيار ايران قرار گرفت كه 
هم اكنون 60 هزار هكتار آن از سوي شركت هاي 
 ســرمايه گذار بخش خصوصي ايراني زيركشت

 ذرت رفته است. به گزارش ايســنا، وي با بيان 

اينكه در حــال حاضر وارد كننــده محصوالتي 
ماننــد ذرت، كنجاله ســويا، گوشــت و غيره 
از برزيل هســتيم، گفت: كشــت فراسرزميني 
در كشورهاي مســتعدي مانند برزيل مي تواند 
باعث افزايــش عملكــرد محصــول و كاهش 
هزينه هــاي توليــد و يــك منبــع مطمئــن 
 بــراي محصــوالت اساســي ماننــد دانه هاي 

روغني باشد. 

كشاورزي ايرانيان در برزيل آغاز شدكاهش شديد قيمت   ميگو در بازارهاي جهاني
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اصناف

بررسي ها نشان مي دهد كه قوت غالب 
مردم ايران نان است، به طوري كه در 
ســه وعده غذايي صبح و ظهر و شب، 
نان در سفره مردم ديده مي شود. اين 
در حاليست كه با تغيير ذائقه مردم و 
گرايش به سمت غذاهاي آماده، نوع نان هايي كه در سبد غذايي 
مردم قرار مي گيرد نيز تغيير كرده است اما درمجموع نان های 
سنتي همچنان نسبت به نان هاي ماشيني و صنعتي، از اقبال 

بيشتري برخوردارند. 
رئيس اتحاديه نان هاي حجيم و نيمه حجيم تهران در گفتگو 
با »كسب وكار«، در اين باره گفت: نان فانتزي از نظر كيفيت، 
ماندگاري و مواد اوليه بســيار بهتر از نان سنتي است زيرا در 
تهيه اين نوع نان از حرارت غيرمســتقيم اســتفاده مي شود، 
همچنيــن در آنها از جوش شــيرين كه بــراي بيماري هاي 
گوارشي و روده مضر است، اســتفاده نمي شود. محمدجواد 
كرمي افزود: 10  درصد از مصرف نان كشور را نان هاي حجيم 
و نيمه حجيم تشكيل مي  دهند درحالي كه قرار بود اين ميزان 
در سال جاري و پايان برنامه پنجم توسعه به 30درصد برسد. 
وی ادامه داد: كافي نبودن فرهنگ ســازي و اطالع رساني به 
مردم درباره چگونگي مصرف نان ســالم از عواملي است كه 
سبب شد به اهداف برنامه پنجم توسعه در مصرف نان صنعتي 

و حجيم نرسيم. 
وي اضافه كرد: اميدواريم با كمك دولت تا پايان برنامه ششم 
توسعه به 40 درصد در توليد و مصرف نان هاي حجيم برسيم. 
كرمي گفت: 4 هزار واحد توليد  كننده نان حجيم و نيمه حجيم 
و صنعتي داريــم كه 560 واحد در تهــران و عمدتا به صورت 
واحدهاي كوچك است البته 15 واحد بزرگ صنعتي در خارج 
از شهر تهران توليد نان صنعتي دارند كه محصوالت خود را در 
فروشگاه هاي بزرگ عرضه مي كنند. وي اضافه كرد: مهم ترين 
اصل در توسعه مصرف نان هاي صنعتي حجيم، فرهنگ سازي 

است كه رسانه ها نقش ويژه اي دارند. 
رئيس اتحاديــه نان هاي حجيم و نيمه حجيــم تهران اظهار 
داشــت: البته اتحاديه در موضوع آموزش نيروي انساني براي 
توليد نان هــاي صنعتي و حجيم فعال اســت و در مواد اوليه 
مشــكلي نداريم و ماشــين آالت نيز در كشــور به روز توليد 

مي شود. كرمي گفت: عالوه بر آموزش نيروي انساني در كشور 
با آكادمي ملي نان آلمان نيــز همكاري هايي را براي آموزش 

كارگران آغاز كرده ايم. 
كرمي آزادسازي آرد را يكي از مشكالت اين صنف در عرصه 
نانوايي برشمرد و افزود: در بيشــتر كشورهاي دنيا تعرفه آرد 
و نان كامال آزاد است. اين در حاليســت كه هنوز ۸0 درصد 
از توليدكنندگان كشــور همچنان از آرد يارانه اي اســتفاده 
مي كنند و بايد به اين موضوع اذعان داشــت كه آزادســازي 
چرخه آرد و نان و واگذاري آن به توليد كننده قطعا در كيفيت 
محصوالت تاثيرگــذار خواهد بود. اين مقام مســئول آينده 
صنف نان حجيم و نيمه حجيم را روشــن مي بيند و مي گويد: 
با بسترسازي مناســب در بحث آموزش مي توان شرايطي را 
فراهم كرد تا جلوي ضايعات نان گرفته شــود و اميد مي رود 
طي ســال هاي آينده رســته هايي كه در نانوايــي به صورت 
تك محصولي هســتند، به چند محصولي ارتقــا پيدا كنند. 
به عنوان مثال مانند كشورهاي توسعه يافته مي توان شرايطي 
را فراهم كرد كه واحدهاي صنفي نانوايي به اســتراحتگاهي 
براي خوردن چاي يا قهوه همراه با خوردن انواع و اقســام نان 

تبديل شوند. 

نمايشگاه بين المللي تخصصي نان و صنايع وابسته
قرار اســت ماه آينده نمايشــگاه بين المللي تخصصي نان و 
صنايع وابسته از سوي يك شركت نمايشگاهي غيرمرتبط با 
اتحاديه هاي صنفي نان  در تهران برگزار شود. تجربه سال هاي 
قبل نشان داده است كه بايد برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي 
را به اتحاديه هاي صنفي ســپرد اما گويــا مقاومت ها مفهوم 
خاصي دارد و اتحاديه هاي صنفي هر چقدر تالش مي كنند تا 
بتوانند برگزاري نمايشــگاه هاي تخصصي را به عهده بگيرند، 
تاكنون كاري از پيش نبرده اند. اميد مي رود براي سال آينده 
شــركت نمايشــگاه هاي بين المللي به اتحاديه هاي صنفي 
اعتماد كند و همان گونه كه در كشور آلمان برگزاري نمايشگاه 
تخصصي نان با كمك اتحاديه جهاني بــه اتحاديه صنف نان 
سپرده شــده، در اينجا هم شــاهد اين رويداد خوش باشيم. 
اتحاديه نان فانتزي تهران 5 سال است كه به عضويت اتحاديه 
جهاني درآمده اما باوجود داشــتن اعتبار جهاني در كشــور 

خودمان غريبه اي بيش نيستند. 
رئيس اتحاديه صنف فروشــندگان نان حجيم و نيمه حجيم 
درباره نمايشگاه صنايع نان و شــيريني كه شهريورماه سال 
جاري در مونيخ آلمان برگزار شــد، عنوان كرد: نمايشــگاه 
بين المللي تخصصي ســه ســاالنه صنايع نان و شــيريني با 
نام اختصاري ايبا     IBAاز جمله مهم ترين نمايشــگاه هاي 
تجاري جهان در اين صنعت محسوب مي شود كه هر 3 سال 
يك بار بيش از يك هزار شركت كننده را گردهم مي آورد. اين 
نمايشگاه امسال در شهر مونيخ آلمان برگزار  شد و بزرگ ترين 
خدمات و امكانات رفاهي را براي سكونت شركت كنندگان و 
بازديدكنندگان فراهم آورد. ارائه جديدترين روش هاي نوين 
و ابداعات در حوزه توليــد نان و شــيريني پزي از مهم ترين 
قابليت هاي اين نمايشــگاه بود كه آن را به يكي از معتبرترين 

نمايشگاه هاي اين حوزه تبديل كرد. 
جواد كرمي قابليت هاي نمايشــگاه »ايبا« را غيرقابل وصف 
شــمرد و گفت: از قابليت هــاي نمايشــگاه  IBA اينكه از 
متخصصان و توليدكنندگان بزرگ و حرفه اي تا فروشندگان 
و عرضه كننــدگان عرصه صنعــت شــيريني پزي، كيك و 
موادغذايي، رستوران و هتل ها از سراسر جهان در آن حضور 
يافته و محصوالت جديد خود را عرضه كرده اند. به طور معمول 
بيش از ۷0 هزار بازديدكننده حرفه اي از 130 كشور جهان در 

اين نمايشگاه حضور مي يابند. 
كرمي درباره محصوالت ارائه شــده در اين نمايشگاه تصريح 
كرد: اين نمايشگاه با انواع سيني هاي نوين در توليد نان هاي 
صنعتي، مواد و سيستم هاي شوينده لوازم مرتبط با اين حوزه، 
انواع تنور و لوازم جانبي آنها، ماشــين آالت و تجهيزات مورد 
نياز صنعت نان و شيريني، انواع مواد طعم  دهنده و نگهدارنده، 
سيستم هاي تهويه طبوع، ماشــين آالت توليد بستني و قهوه 
و همچنين كليه نوآوري هاي صنعت نان و شــيريني با هدف 
تبادل اطالعات، ارائه جديدتريــن فناوري هاي روز و فروش 

محصوالت برگزار شد. 
رئيس اتحاديه صنف نان حجيم و نيمه حجيم با اشاره به شعار 
نمايشگاه »ايبا« با عنوان »ببينيد و متحير شويد«، بيان كرد: 
ماشين آالت، مواد اوليه و هر آنچه در اين نمايشگاه به معرض 
اجرا گذاشته  شــد، همگام با علم روز دنيا در حوزه گندم، آرد 

و نان بود و آنچه براي كشــور ما بسيار مفيد واقع شد خريدن 
پيشرفته ترين ماشــين آالت نانوايي توســط توليدكنندگان 
داخلي در اين نمايشگاه بود كه اطمينان دارم توليدكنندگان 
ما با الگوبرداري از كشورهاي توسعه يافته و بومي سازي آن به 
رشد و تعالي الزم در صنعت نان خواهند رسيد و اين موضوع 
با ايجاد تعامالت، ارتباطات الزم و به روز شــدن در اين زمينه 
ميسر خواهد شد. بايد شــرايط را به گونه اي فراهم كنيم كه 
توليدات نان را به داخل كشــور معطوف كنيــم و با افزايش 

توليدات داخلي از واردات بي نياز شويم. 
وي درباره برنامه هاي اتحاديه جهاني نان در راستاي نمايشگاه 
ايبا بيان كرد: همزمان با نمايشگاه مونيخ، اتحاديه جهاني نان 
چهار سمينار با حضور بسياري از كشورهاي دنيا برگزار كرد 
كه اتحاديه صنف نان هاي حجيم و نيمه حجيم نيز در افتتاحيه 
اين سمينار كه با حضور وزير كشاورزي كشور آلمان انجام شد 

حضور داشت. الزم به ذكر اســت اتحاديه جهاني نان كه مقر 
آن در كشور اسپانيا قرار دارد براي ايجاد تعامل جهاني ميان 
كشورهاي توليدكننده نان ساالنه سمينارهاي زيادي برگزار 
مي كند كه اتحاديه صنف نان هاي حجيم و غيرحجيم نيز عضو 

اين اتحاديه است. 
اين مقام مســئول در ادامه افزود: در روز دوم اين نمايشــگاه 
از هيات ايراني مســتقر در نمايشــگاه اســتقبال رسمي به 
عمل آمد. آقاي پرتوزاده، معاون بازرگاني ســازمان صنعت، 
معــدن و تجارت بــه نمايندگــي از هيات تجــاري اتحاديه 
توضيحات مبســوطي را درباره صنعت نان كشــور ارائه داد 
و رئيــس اتحاديــه جهاني نان نيــز ضمن خوشــامدگويي 
به هيــات ايراني درباره توليــد نان بهتر و با كيفيت بيشــتر 
 مواردي را متذكر شــد و به بحث آموزش در زمينه نان تاكيد 

بسياري كرد. 

رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم تهران در گفتگو با »کسب و کار«:

نان های فانتزی با کیفیت ترند
80 درصد از تولیدکنندگان نان آرد یارانه ای می گیرند

فــرش دســتباف ايــران از جملــه 
محصوالتي است كه ســابقه اي چند 
هزار ساله دارد و از ديرباز مورد توجه 
مردم جهان بوده است. اين كاال يكي 
از شــاخص هاي شــناخت فرهنگ 
ملي ايران به شــمار مي رود و ايجاد هزاران شغل مستقيم و 
غيرمستقيم، ارزش افزوده، درآمد ارزي و صادرات و همچنين 
رونق و توسعه زندگي روستايي از جمله مزيت هاي اين صنعت 
است. اما متاسفانه تا به امروز نتوانسته است به جايگاه واقعي 

خود در بازارهاي بين المللي برسد. 
بررســي وضع توليد و صادرات فرش دســتباف كشور نشان 
مي دهد اگر از اين صنعت حمايت هاي الزم و مناســب انجام 
نشــود، در آينده نزديك با توجه به فعاليت كشورهاي رقيب 
شــاهد افول اين صنعت در كشور و از دســت دادن بازارهاي 

خارجي خواهيم بود. 
از سوي ديگر، صنعت فرش به عنوان دومين صادركننده بزرگ 
كشور با بحران و فشار ناشي از تحريم ها نيز مواجه بوده است. 

رئيس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف تهران در گفتگو با 
»كسب وكار« گفت: در صورت حمايت دولت از فرش دستباف 
ايراني، پس از اجراي توافق مي توان به اهداف بزرگ صادراتي 

در اين حوزه دست يافت. 

اجرايي شدن برجام در صنعت فرش دستباف بدون 
حمايت دولت بی نتيجه است

سيد مجتبي عراقچي اجرايي شــدن برجام را در صورت عدم 
حمايت دولت از فعاالن فرش دستباف بدون نتيجه دانست و 
در عين حال افزود: طبيعي اســت با برطرف شدن مشكالت 
دولت و اجراي برجام، بودجه دولت افزايش مي يابد و به دنبال 
آن بسياري از هزينه هاي ما نيز كاهش مي يابد و همين موضوع 
موجب رونق در بازار و از جمله حوزه فرش دستباف مي شود. 

وي با اشاره به دستيابي به برنامه جامع اقدام مشترك توسط 
ايران و شش قدرت جهاني اظهار داشت: مزاياي اين توافق بر 
بخش هاي مختلف اقتصادي كشور از جمله فروش و صادرات 

فرش دستباف تاثيرگذار خواهد بود. 
وي افزود: يكي از مزايــاي برجام براي هنــر- صنعت فرش 
دستباف اين است كه به تبع آن بازارهاي جديدي به روي فرش 
دستباف ايراني گشوده خواهد شد. به ويژه فرش ايراني از اين 
پس مي تواند به قاره آمريكاي شمالي صادر شود. اين موضوع 

مي تواند عامل رشد صادرات فرش دستباف كشور باشد. 
عراقچي، علت كاهش صادرات را تورم داخلي و باال بودن قيمت 
تمام شــده كاالها و از طرفي عدم توانايي رقابت با فرش هاي 
هندوستان و پاكستان دانست، چون به گفته وي قيمت كارگر 

در آن كشورها نصف ايران است. 
رئيس اتحاديه فروشندگان فرش دســتباف تهران ادامه داد: 
عالوه بر اين با برداشته شدن موانع بانكي در پي اجراي توافق، 

هزينه صادرات كاهش يافته و بــاري از دوش صادركنندگان 
و تاجران برداشــته مي شــود. در حال حاضر صادركنندگان 
نمي توانند مبلغ كاالي صادر شده خود را به صورت مستقيم از 
خريدار دريافت كنند و الزم است كه موانع بانكي دور زده شود. 
همين دور زدن موانع هزينه هاي بسياري براي صادركنندگان 
دارد كه با رفع تحريم هاي بانكي از ميان برداشته شده و هزينه 

صادرات براي صادركنندگان كاهش خواهد يافت. 
وي افزود: از ســوي ديگر با اجراي توافق مي توان از خدمات 
مالي بين المللي بهره مند شد. به عنوان مثال LCهاي صادراتي 
دوباره راه اندازي مي شــوند و مي توانيم كاالي بيشتري را به 
مشتريان بيشتري عرضه كنيم. به عبارت ديگر ريسك توليد و 

صادرات، با اجراي توافق كاهش خواهد يافت. 
عراقچي اظهار داشت: حتي فرش هاي مستعمل بعد از 15 تا 
20 سال كه در منازل مورد استفاده قرار مي گيرد، هم قابليت 

صادرات پيدا مي كنند. 
در واقع صادرات فرش وقتي باب شد كه فرش هاي مستعمل در 
داخل كشور مورد استفاده قرار نمي گرفت، در نتيجه تصميم 

گرفته شد كه صادر شوند و به تدريج صادرات فرش هاي نو نيز 
به برنامه صادراتي اضافه شد. 

به گفته وي، حتي اين روزها فرش هايي به اسم چهل تيكه هم 
مد شده آنها را تكه تكه به هم مي دوزند و سپس صادر مي كنند. 
متاسفانه بازار فرش در سال هاي اخير با ركود مواجه است. نه 
در بازار داخلي رونق دارد و نه در بازارهاي بين المللي. بخشي 
از علت ركود بازار فرش در داخل كشور، تحريم است. البته اين 
همه داليل نيست. بحران اروپا و بحراني كه در حال حاضر بر 
كشورهاي عربي حاكم است باعث شــده كه كسي تمايلي به 

خريد فرش نداشته باشد. 

80 درصد قيمت فرش دستباف مزد كارگر است
وي تصريــح كــرد: در داخــل كشــور هــم گــران بودن 
فــرش عامــل ركــود ايــن صنعــت شــده اســت. البته 
 توليــد فــرش بــراي مــا گــران تمــام مي شــود زيــرا 
۸0 درصد قيمت فرش دستباف، مزد كارگر است. دستمزدها 
ســال به ســال افزايش مي يابد. سال گذشــته 20 درصد به 

حقوق كارگران اضافه شد و امسال 1۷ درصد. رئيس اتحاديه 
فروشندگان فرش دستباف تهران ادامه داد: اين ميزان افزايش 
با تورمي كه در داخل وجود دارد، ســبب شده تا قيمت فرش 
گران باشد. درست است كه تورم پايين آمده اما هزينه جاري 
مردم باال رفته است. در خارج اين تورم وجود ندارد، نمي توان 
امسال فرشــي را هزار دالر فروخت و ســال بعد گفت همين 
فرش 1200 دالر شده است. خريداران خارجي با اين نرخ ها 
فرش نمي خرند. در نتيجه فرش توليد داخل قادر به رقابت با 
كشــورهاي ديگر مثل هند، چين يا حتي افغانستان كه اين 
روزها رقيب ما شده اند، نيست. كارگر فرشباف در اين كشورها 
خيلي ارزان اســت آنها دقيقا شبيه همين فرشي كه ما متري 

200 دالر مي فروشيم، را ۸0 دالر مي فروشند. 
عراقچي با تاكيد بر اهميت اشتغالزايي فرش دستباف ايراني 
ادامــه داد: در اين شــرايط، دولت بايد با سوبســيد دادن به 
فروشندگان، تالش كند ضمن حفظ اشتغال زايي و معيشت 
قاليبافان، قيمت تمام شــده فرش را كاهش دهد. خواســته 
ما اين نيســت كه حقوق بافندگان محترم فرش كاهش يابد، 

بلكه از دولت مي خواهيم براي اين امر سوبسيد قائل شود، تا 
هم صادرات فرش دســتباف جان بگيرد و هم اشتغالزايي آن 
افزايش يابد.  به گفته عراقچي، اگر دولت حمايت كند، مي توان 
بازارهاي از دست رفته را احيا كرد. فرش ايراني اگر حتي 50 
درصد هم از نمونه هاي مشابه خارجي آن گران تر باشد، به دليل 
مشهور بودن برند فرش ايراني، تمايل بيشتري به خريد دارند. 
چون كيفيت پشــم و طرح فرش ايراني بهتر است. البته ما در 
حال حاضر با مشكل ديگري مواجه شده ايم و آن صادرات پشم 

به عنوان مواد اوليه فرش، به خارج است. 
به جد مي گويــم دولت بايد بــه اين صنعت كمــك كند. ما 
نمي توانيم بازار آمريكا را با اين شــرايط بگيريم. اگر دولت به 
بافنده يارانه بدهد و جلوي قاچاق پشــم را بگيرد. بسياري از 
مشكالت حل مي شود. بازار فرش در داخل هم با ركود مواجه 
است. ماليات بر فرش دستباف عامل اين ركود شده است. اين 
موضوع فروشــنده هاي ما را تحت فشار قرار داده است. روزي 
نيســت كه يك يا دو مغازه تعطيل نشودو جاي آن را كبابي و 

فست فود نگيرد. 

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران در گفتگو با »کسب و کار«:

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

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 سر تمام پول تان آمده است؟ 
آيا اغلب مي انديشــيد چرا در آخر ماه هيچ پولي در حساب 
بانكي تان نمانده است؟ آيا تابه حال پي برده ايد غالبا به چاله هاي 
پنهان فكر مي كنيد كه وجوه شما 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 انباشته 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 
 هستيد، 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. سعي 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 هــا پي مي برند 
غلبه بر مشــكلي سخت است، 
تصميم مي گيرند آن را ناديده 
بگيرند. اين يك دســتور 
پخت مطمئن بــراي فاجعه 
اســت. همين حقيقت درباره 
امور مالي و پول شما صدق 
مي كند. عموما آدم ها بر 
كنوني شان  نيازهاي 
تمركز دارند و 

مذبوحانه فكر مي كنند نيازهاي آينده هرجور هست به يك 
روشي تامين خواهد شــد. هر وقت مي خواهيد هر تصميم 
مالي ای بگيريد، بايد آينده را در انتظارات و فكر خود درنظر 
بگيريد.  اگرچه خوب است در حال  حاضر مراقب همه چيز 
باشيد ولي بهترين كار اين است كه براي آينده 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 فكر مي كنند حاال براي شروع پس انداز 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 
شروع كنيد. درحقيقت، كارشناســان اقتصاد مي گويند: 
شــما قبل از خرج كردن بايد پس انداز كنيد. بخشي از هر 
پول يا 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 كنيم مي دانيم پول مان از كجا مي آيد و به كجا 
مي رود. متاسفانه اين امر درباره بيشــتر ما صحت ندارد. 
ممكن است از مخارج عمده مان مطلع باشيم ولي چيزهاي 
 كوچك معمــوال پول هاي ما را بيشــتر از مخارج بزرگ تر

 مي بلعند. 
ايده جالبي است كه شروع كنيد يك دفتر روزانه براي تمام 
درآمدها و هزينه هاي تان نگه داريــد، كوچك يا بزرگش 
اهميت ندارد. به اين ترتيب ايده بهتري از كنترل امور پولي 

يا مالي تان خواهيد داشت. 
آيا تا حاال تعجب كرده ايد كه چه بر سر تمام پول تان آمده است؟ 
آيا اغلب مي انديشــيد چرا در آخر ماه هيچ پولي در حساب 
بانكي تان نمانده است؟ آيا تابه حال پي برده ايد غالبا به چاله هاي 
پنهان فكر مي كنيد كه وجوه شما در آنها گم وگور مي شود؟ اگر 
پاسخ تان بله است، جاي درستي فرود آمده ايد. ما مي توانيم به 
شــما دقيقا داليلي را بگوييم كه چرا قادر نيستيد پول 
بي زبان را با وجود كسب درآمد انباشته 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
شما ممكن اســت همه چيز را مستندســازي كنيد ولي بعدا 
دوبــاره ممكن اســت نقطه شــروع را گم كنيد. داشــتن 
يك بودجه واقع بينانه و مســتند شــده، بنياد برنامه ريزي و 
 موفقيت مالي شماســت. يك بودجه درســت كنيد و به آن
 وفادار باشــيد. 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 شماست، پس بايد لذت كنوني تان را فدا كنيد، چه 
دوست داشته باشيد چه نداشته باشيد. 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 دنياي امروز، بهره، بخش بزرگي از 
درآمدشان را مي بلعد. اين يك حقيقت دردناك است. با اين وجود، 
آنها نمي دانند چطور از اين چرخه معيــوب كه نمي گذارد حتي 

پس انداز كوچكي داشته باشند، خارج شوند. 
اول از هرچيز، پرداخت بدهي تان را در باالي فهرست كارهاي 
ضروري يا دســتور كارتان قرار دهيد. برنامه اي براي كار روي 
بدهي تان بنويســيد و به آن عمل كنيد. مهم نيست چطور، 

نمي خواهيد كه باور كنيد فقير هستيد، مي خواهيد؟

۸. دائما گجت هاي الكترونيكي تان را به روزرساني 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. 
مســئوليت زندگي تان را امروز به دســت بگيريد. چه چيز 
نياز است حاال انجام شود؟ مي توانيد آن را انجام بدهيد؟ به 
خودتان لطفي بكنيد و سفرتان براي ثروتمند شدن را امروز 
آغاز كنيد. ويليام شاتنر مي گويد: »اگر پس انداز كردن غلط 

است، من دوست ندارم كار درست انجام دهم.«

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. 


