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اقتصاد دیجیتال؛ نیازمند مدیران بروز 
انقالب ارتباط��ات و فناوری اطالعات، اقتصاد 
دیجیتال، فضای مجازی، اینترنت اشیا و نسل پنجم 
تلفن همراه اینها مفاهیم جدیدی است که قرار است 
به زودی درهمه جهان فراگیر شده و ایران راهم متاثر 
کنند این درحالی است که بنا به گفته وزیرارتباطات 
بس��یاری از مدی��ران ایرانی آش��نایی چندانی با این 

مفاهیم ندارند.
 ب��ه گزارش ایرنا، ارزه��ای دیجیتال، بالکچین،

 بیت کویین، اقتصاد دیجیتال، اینترنت اشیا، استارت 
آپ، دولت الکترونی��ک و دولت همراه اصطالحاتی 
هس��تند که به زودی زود عالوه بر پرکاربرد شدن در 
س��پهر ادبیات ایران، تغییرات ش��گرفی را در سبک 
 زندگی، فرهنگ، نوع برخورد و تعامل بین انسان ها 
بوج��ود خواهد آورد که باور آن اکنون ش��اید برای 

بسیاری از ایرانیان غیر قابل تصور باشد.
حذف ش��دن پول فیزیک��ی از چرخه تبادالت 
حت��ی خرد و همچنین حذف ش��دن کارت هایی که 
ام��روز عامل مهم��ی در نقل و انتقال پول اس��ت از 
ملموس ترین وجوه ارزهای دیجیتال خواهد بود که 
مسیر زندگی مالی افراد را دستخوش تغییر های جدی 
خواهد کرد.بالکچین که تازه ترین فناوری در عرصه 
مالی اس��ت به گونه ای به زودی فراگیر خواهد شد 
که نه تنها عرصه تبادالت مالی را با درجه اطمینانی 
100درصدی مواجه می سازد بلکه دیگر بخش های 
 زندگی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد به گونه ای

 ک��ه با بکارگیری آن امکان هرگونه سوءاس��تفاده و 
تخلف به کمترین حدممکن خود خواهد رسید.

در همی��ن پیوند چندی پیش س��پهر محمدی، 
رئیس انجم��ن بالکچین ایران افزود: فناوری زنجیره 
بلوک��ی به م��ا کمک می کند ت��ا آن چیزی که منافع 
عموم��ی در آن قرار دارد را در بیش��ترین حالت در 
دس��ترس عمومی قرار دهیم.وی ادامه داد: می توان 
ثبت ام��الک و یا حتی ثبت خودروها را در فناوری 
بالکچین قرار داد و هنگامی که این خودرو به دلیلی 
تصادف کرد و در مراکز تعمیرگاهی روی هر قسمت 

آن کار تعمی��ر انجام ش��ود در بالکچین ثبت خواهد 
 ش��د و دیگرانی که در آینده قصد خرید آن را دارند، 
می دانند که چه قس��مت خودرو آسیب دیده و دیگر 
نم��ی توان از ای��ن طریق مردم را دچ��ار ضررهای 
ناخواس��ته کرد.محمدی استفاده از فناوری بالکچین 
را تنه��ا در بخش تراکن��ش های مالی ندانس��ت و 
خاطرنشان ساخت: می توان از این فناوری در همه 
بخش هایی که نیاز به شفاف سازی اطالعات است، 

استفاده کرد.
رئیس انجمن بالکچین ایران با اشاره به کاربرد 
این فناوری در معرفی وکالی دادگس��تری ادامه داد: 
هر وکیلی می توان��د پروانه کار خود را در بالکچین 
قرار دهد تا مردم از آن آگاه شوند و بدانند وکیل مورد 
نظرش��ان چه توانایی هایی دارد و آیا در واقع وکیل 
مورد تایید هس��ت یا خیر و به این گونه بساط افراد 
س��ودجو برچیده خواهد ش��د.به گفته وی، بالکچین 
این توانایی را در اختیار وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی قرار می دهد تا اطالعات بیماران 
را در آن ق��رار داده و به این ترتیب بیمار به هر دکتر 
و یا مرکز درمانی مراجعه می کند اطالعات قبلی به 
راحتی در اختیار دکتر جدید قرار گرفته و بر اساس 

آن روند بیماری را کنترل کند.
محم��دی گفت: بالکچی��ن در همه بخش های 
مالی، بهداش��تی، دولتی، اطالع��ات عمومی افراد و 
بانکداری کاربرد دارد و ش��فاف سازی زیادی ایجاد 
می کند.رئیس انجمن بالکچی��ن ایران به کاربرد این 
فن��اوری در رای گیری های انتخاباتی اش��اره کرد 
و اف��زود: بالکچین می تواند رون��د رای گیری را به 
ش��دت شفاف س��اخته و از بروز مشکالت ناشی از 
آن جلوگی��ری کند.به گفته وی، فناوری بالکچین در 
بسیاری از امور کاربرد دارد و می تواند با شفافیتی که 
ایجاد می کند مانع بس��یاری از سوء استفاده ها شود.

اقتصاد دیجیتال نیز به گونه ای خواهد شد که بسیاری 
از امور را تحت تاثیر خود تغییرات اساسی خواهد داد 
به گونه ای که حتی مفهوم حکمرانی را نیز دستخوش 

تغییر خواهد کرد.
محمد جواد آذری جهرمی- وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات چندی پیش در جمع دانشجویان 
دانش��گاه شهید بهش��تی در این باره گفت: شاید تا 
ب��ه امروز هیچ چی��زی زندگی بش��ر را تا این حد 
دس��تخوش تغییرات نکرده اس��ت و ت��ا حدی که 
تاکنون دستخوش تغییرات کرده است، چندین برابر 

تغییرات نی��ز پیش رو وج��ود دارد.وی با تاکید بر 
اهمیت فضای مج��ازی، گفت: فضای مجازی فقط 
یک پیام رس��ان نیست و ابعاد و عمق آن از چیزی 
که امروز می بینیم فراتر است و تحلیل اقتصاددانان 
بزرگ دنیا این است که ما به زودی با انقالب صنعتی 
چهارم مواجه خواهیم شد.جهرمی با بیان اینکه در 
آینده با مفهوم جدیدی به نام اقتصاد دیجیتال مواجه 
 می شویم، افزود:در آینده با تغییر سبک حکمرانی ،

 زندگ��ی و فرهنگ مواجه می ش��ویم به طوری که 
جاری ش��دن تکنولوژی در زندگی بش��ر تغییرات 

شگرفی را به وجود می آورد.
چه بخواهیم و چه نخواهیم فناوری های جدید 
در جهان فراگیر خواهد ش��د و کشور ما را هم تحت 
تاثیر قرار خواهد داد اما سوال این است که مقام های 
ایرانی چقدر با این مفاهیم آشنا هستند و آیا برنامه ای 
برای مواجه با این آخرین دستاوردهای شگفت آور 
بش��ری تدارک دیده اند.آنچنان که وزیرارتباطات و 
فناوری اطالعات می گوید اکنون بسیاری از مدیران 
و مس��ئوالن کش��ور آش��نایی چندانی با این مفاهیم 
و کارب��رد های آن ندارند و برداش��ت آنها از فضای 
مجازی و اقتصاد دیجیتال خیلی جزئی و کم است.وی 
اعتقاد دارد: کسانی می توانند جوانان را توانمند کنند 
که از این حوزه شناخت داشته باشند و آیا مسئوالن 
ما در همه ارکان از انقالب چهارم صنعتی اطالع دارند 

و می دانند توسعه اقتصاد دیجیتال چیست؟
جهرمی تاکید می کند: مطمئن باشید که انقالب 
صنعت��ی چهارم حتما در دنیا رخ می دهد و اقتصاد 
دیجیتال بخش عمده ای از اقتصاد دنیا می ش��ود و 
 اگ��ر امروز در این حوزه فعال ش��ویم در دنیا عقب 
نمی مانیم اما اگر منفعل باش��یم حکم به اضمحالل 
آین��ده خ��ود دادیم.ب��ه ق��ول وزیرارتباطات عقب 
ماندگ��ی کش��ور در بخ��ش فن��اوری ه��ای نوین 
اضمحالل را به دنبال خواهد داش��ت پس آموزش 
امروز و س��ختی دادن به مدیران بهت��ر از آینده ای 

نامطلوب خواهد بود.

ایجاد بیش از 45 هزار و 500 شغل 
توسط تعاونی های کرمانشاه 

مس��ئول اداره نظ��ارت بر تعاونی ه��ای اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان کرمانش��اه 
گف��ت: یکی از سیاس��ت های تش��کیل تعاونی ها 
 ایجاد اشتغال پایدار است و در همین راستا تاکنون

 45 ه��زار و 533 فرصت ش��غلی توس��ط آن ها 
در اس��تان ایجاد ش��ده است.مس��عود دیباوند در 
گف��ت و گو با ایرن��ا، اظهار کرد: این تعداد ش��غل 
در اس��تان توس��ط 2 هزار و 939 شرکت تعاونی 
فعال در اس��تان کرمانش��اه ایجاد ش��ده است.وی 
ادامه داد: تعاونی های اس��تان کرمانش��اه هم اکنون 
ب��ا یک میلی��ون و 197 نفر عض��و در 16 گرایش 
 فعالی��ت می کنند.وی همچنین تع��داد تعاونی های

 غیرفع��ال اس��تان را نی��ز 230 مورد ذک��ر کرد و 
 گفت: وضعیت 97 مورد آن ها در کمیس��یون های

 مربوط��ه مط��رح و تع��دادی از آن ه��ا ب��ا رف��ع 
مشکالتی که داشتند به زودی به فعالیت خود ادامه 
 خواهند داد.مس��ئول اداره نظ��ارت بر تعاونی  های
  استان کرمانشاه یادآور شد: از مجموع تعاونی های
  استان کرمانش��اه، 29 مورد آن ها را تعاونی های

 مرزنشین تشکیل می دهند.وی در ادامه به موضوع 
صادرات تعاونی های اس��تان کرمانشاه نیز اشاره و 
اظهار کرد: از سال 93 تاکنون مجموع کل صادرات 
ای��ن تعاونی ه��ا 144 میلی��ون دالر بوده اس��ت.

دیباوند همچنین میزان صادرات تعاونی های استان 
کرمانش��اه در 10 ماه سپری شده از سال جاری را 
نیز 22 میلیون دالر ذکر کرد.مس��ئول اداره نظارت 
بر تعاونی  های استان کرمانشاه در خصوص اجرای 
طرح روستا تعاون نیز گفت: سهمیه استان کرمانشاه 
برای تش��کیل تعاونی های روستایی 54 مورد در 
س��ال جاری اس��ت که تاکنون 19 شرکت تعاونی 
راه اندازی ش��ده است.وی در پایان ابراز امیدواری 
ک��رد، تا پایان س��ال جاری بتوان با تش��کیل 35 
تعاونی دیگر به تعهد امسال استان عمل کرد.استان 
کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 31 شهر و 
2 هزار و 600 روستا است.هم اکنون بیش از یک 
هزار واحد تولیدی با 30 هزار نفر اش��تغالزایی در 

استان کرمانشاه فعال است.

 سهم باالی زنان اروپایی از اشتغال 
در بخش علم و تکنولوژی

در س��ال 2016 از 1.7 میلی��ون دانش��مند 
اروپایی، 60 درصد مرد و 40 درصد زن بوده اند.

به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت مرکز آمار 
اتحادی��ه اروپا، مردان اروپایی بیش��ترین نیروی 
کار بخش تولید را تش��کیل داده اند ) ۸3 درصد 
مهندسان تولید، مرد و 17 درصد زن هستند( در 
حالی که بخش خدمات متعادل تر بوده است و در 
این بخش 55 درصد کارکنان را مرد و 45 درصد 
را زنان تش��کیل داده اند.در بین اعضای اتحادیه 
اروپا، بیش��ترین تعداد دانشمندان و مهندسان زن 
به ترتیب در کش��ورهای لیتوان��ی با 5۸ درصد، 
بلغارس��تان با 54 درصد و لتون��ی با 52 درصد 
بوده ان��د. از طرف دیگر در برخی از کش��ورهای 
اروپایی کمتر از یک سوم مهندسان و دانشمندان 
را زنان تش��کیل داده اند ک��ه لوکزامبورگ با 25 
درصد کمترین درصد دانش��مندان و متخصصان 
زن را دارد و پ��س از آن فنالن��د ب��ا 2۸ درصد، 
مجارس��تان با 31 درصد، اتری��ش با 32 درصد 
و آلمان با 33 درصد قرار دارند.به طور میانگین 
در اتحادی��ه اروپا ح��دود 40 درصد متخصصان 
و مهندس��ان را زنان تش��کیل می ده��د. پس از 
لیتوانی و بلغارس��تان و لتونی کشورهای سوئد، 
لهستان، ایرلند، دانمارک و پرتغال بیشترین سهم 
از متخصص��ان زن را در بی��ن اعض��ای اتحادیه 
اروپ��ا دارن��د. در بی��ن کش��ورهای اروپایی که 
عضو اتحادیه اروپا نیستند، نروژ دارای بیشترین 
تعداد متخصصان زن اس��ت و پس از آن ایرلند و 
س��وئیس قرار دارند. یازدهم فوریه روز جهانی 

حضور زنان در عرصه علم است.

تصویب 341 طرح اقتصادی زودبازده 
توسط اداره کل تعاون آذربایجان غربی

معاون مدی��ر کل تعاون آذربایجان غربی از 
تصوی��ب 341 طرح اقتصادی کوچک زود بازده 
توس��ط این اداره کل در س��ال جاری خبرداد.به 
گزارش مهر در میان��دوآب، احمد مطلبی در در 
گردهمایی روسای ادارات تعاون آذربایجان غربی 
 در میاندوآب اف��زود: از آغاز اجرای طرح های

 کوچک اقتصادی زود بازده در استان آذربایجان 
غربی از9۸7 طرح تعاون پیش��نهادی 341 طرح 
به تصویب رس��یده که 24۸ ط��رح ازآن مصوب 
شده اس��ت.وی خاطرنش��ان کرد : در این مدت 
تع��داد 9۸7 طرح با تس��هیالتی بال��غ بر 42۸2 
میلیارد ریال واش��تغالزایی برای 11 هزار و 260 
نفر به اداره کل تعاون پیشنهاد داده شده است که 
ازاین تعداد341 طرح با تس��هیالت 624 میلیارد 
ریال و اشتغالزایی س��ه هزار و 440 هزار نفر به 
تصویب نهایی رسیده و از این طرح های مصوب 
ش��ده 24۸ طرح با تسهیالت 312 میلیارد ریال 
 و اش��نغالزایی دو هزار و 460 نفر به بانک های

 عامل معرفی ش��ده اس��ت.در ای��ن گردهمایی 
فرماندارشهرستان میاندوآب هم با اشاره به تعاون 
و جایگاه آن در توس��عه همه جانبه و پیش��رفت 
و پیش��برد اهداف نظام گفت: تع��اون درمقابله با 
بیکاری و ایجاد اش��تغال پایدار و رونق دادن به 
چرخه اقتصادی و کش��اورزی، صنعتی کش��ور 
نق��ش مثبت��ی دارد.ابراهیم س��یف حقیقت ضمن 
تبیین اهداف اصل 44 قانون اساس��ی با اش��اره 
ب��ه تاکیدات مقام معظم رهب��ری و دولت عدالت 
محورنه��م بر اج��رای صحیح این اص��ل بر لزوم 
هم��کاری و هماهنگی ج��دی بانکهای عامل و 
توزیع ثروت عمومی در بین اقشار مختلف مردم 
تاکید کرد.در ادامه این نشست مسائل ومشکالت 
درفرآیند اجرای��ی طرحهای زود بازده اقتصادی 

بررسی شد.

خبرنامه

معرفی 3750 طرح مشاغل خانگی 
چهارمحال و بختیاری به بانک های عامل

اجتماع��ی  رف��اه  و  کار  تع��اون،   مدی��رکل 
چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای اجرای طرح 
مشاغل خانگی تاکنون 3 هزار و 750 طرح به بانک 
های عامل استان معرفی شده است. به گزارش ایرنا، 
حفیظ ا... فاضل افزود: با اجرای طرح الگوی نوین 
مش��اغل خانگی که از مهرماه امسال در استان آغاز 
ش��ده اس��ت، تاکنون 3 هزار و 750 طرح که از این 
تعداد 209 طرح برای شرکت های پشتیبان بوده برای 
اخذ تسهیالت به بانک های عامل معرفی شده است.

وی ادامه داد: برای این تعداد طرح 130 هزار میلیارد 
ریال اعتبار پیش بینی ش��ده که تاکنون 61 میلیارد 
ریال آن از س��وی بانک ها پرداخت ش��ده اس��ت. 
مدیرکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه نرخ بیکاری غیررس��می در 
اس��تان بیش از 20 درصد اس��ت، اظهار کرد: برای 
کاهش نرخ بیکاری و رفع موانع موجود با اختیاراتی 
که دارم دستورالعمل های موجود را تسهیل و موانع 
را با مس��ئولیت خود کنار خواهی��م زد. برای رونق 
مشاغل خانگی در استان 225 میلیارد ریال اعتبار 
درنظر گرفته ش��ده است.براس��اس اعالم مرکز آمار 
ایران، چهارمحال و بختیاری در تابستان 96 با نرخ 
بیکاری 1۸.3 درصد در فهرس��ت نخست باالترین 

میزان درصد بیکاری کشور قرار دارد.

پرداخت 278 میلیارد تسهیالت اشتغال 
 توسط صندوق کارآفرینی 

امید کردستان 
مدیر صندوق کارآفرینی امید کردستان گفت: 
از ابتدای س��ال جاری تاکنون 27۸ میلیارد و 397 
میلیون ریال تس��هیالت اشتغال به متقاضیان در این 
استان پرداخت ش��ده است.فرزان عزت پور به ایرنا 
گفت: صن��دوق کارآفرینی امید برای هدفمند کردن 
پرداخت تسهیالت اش��تغالزایی در دولت دوازدهم، 
 هش��ت تفاهم نامه با س��ازمان ها و دس��تگاه های
  اجرایی استان از جمله کمیته امداد، سازمان زندان ها،

 بنیاد ش��هید و امور ایثارگران، طرح تکاپو در رسته 
IT و زنبور داری، ورزش و جوانان، ش��یالت، بنیاد 
 تعاون و توس��عه زنان روس��تایی و صن��دوق های

 خ��رد محلی امضا کرده اس��ت.وی با بی��ان اینکه 
تس��هیالت در پنج بخش در قالب 2 ه��زار و 505 
فقره پرونده به متقاضیان پرداخت شده است، افزود: 
این بخش ها ش��امل 92 فقره به مبلغ 20 میلیارد و 
360 میلیون ریال کشاورزی، 727 فقره به مبلغ 94 
میلیارد و 731 میلیون ریال در صنعت، 1034 فقره 
به مبلغ 103 میلیارد و ۸13 میلیون ریال خدمات و 
652 فق��ره به مبلغ 59 میلیارد و 493 میلیون ریال 
ازدواج اس��ت. صندوق کارآفرینی امید کردستان از 
ابتدای س��ال 92 تا 95 در راس��تای اجرای اقتصاد 
مقاومتی و سیاس��ت های اش��تغالزایی دولت برای 
بهره مندی هفت هزار و 339 نفر متقاضی واحدهای 
تولیدی واحده��ای کوچک و خرد با پرداخت یک 
هزار میلیارد ریال زمینه اشتغال 10 هزار کردستانی را 

تحقق بخشیده است.

 تشکیل صندوق اعتبارات خرد 
زنان عشایر در استان اردبیل

مدیرکل امور عش��ایر استان اردبیل از تشکیل 
صندوق اعتبارات خرد زنان عشایر در پنج شهرستان 
این استان به منظور حمایت از زنان عشایر خبر داد.

ق��ادر هنرمند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: 
صندوق خرد زنان عشایر در شهرستان های پارس 
آباد، مشگین شهر، خلخال ، بیله سوار و سرعین تشکیل 
 شده و در چهار شهرستان اردبیل، گزمی، نیر و نمین 
در آینده نزدیک تشکیل و فعالیت خود را آغاز خواهد 
کرد.وی اظهار کرد: هم اکنون 120 نفر از زنان عشایر 
اس��تان عضو این صندوق هستند و دولت نیز حدود 
2 میلی��ارد ریال به این صندوق کمک کرده و تالش 
می شود سرمایه صندوق خرد زنان عشایر افزایش 
یابد.وی با اشاره به اینکه آورده اعضای صندوق نیز 
تاکنون 1۸0 میلیون ریال است، بیان کرد: با مساعدت 
و ارائه تس��هیالت صندوق برای 200 نفر در استان 
 ش��غل ایجاد شده اس��ت.هنرمند افزود: فرش بافی،

 دام��داری، پرورش بوقلمون، پ��رورش مرغ بومی 
و خیاط��ی از جمله بخش ه��ای مورد حمایت این 
صندوق است.جمعیت عشایر استان اردبیل 66 هزار 
و 500 نف��ر و در قالب 12 هزار و ۸00 خانوار بوده 
که به نگهداری 1.5 میلیون راس دام مشغول هستند.

 انتخاب 2روستای استان مرکزی 
برای اجرای طرح ضربتی اشتغال 

مدیرکل میراث فرهنگی اس��تان مرکزی گفت: 
73روستای کشور به عنوان روستاهای منتخب برای 
 اجرای مرحله اول طرح ضربتی اشتغال انتخاب شده اند

 که دو روس��تای اس��تان مرکزی نیز در این فهرست 
قرار دارد.به گزارش مهر، س��ید محمد حس��ینی در 
کارگروه میراث، فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: 500روستا در 
کشور به عنوان روستاهای ضربتی اشتغال مطرح و 
تصویب شده اند که س��ازمان مرکزی 73 روستا را 
برای مرحله اول طرح ضربتی اش��نغال در روستاها 
برگزیده است.مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی 
افزود: دو روس��تای هزاوه در اراک و آهو در آشتیان 
نیز جز 73 روس��تایی هس��تند که مرحله اول طرح 
ضربتی اش��تغال در روستاهای کش��ور در آنها اجرا 
خواهد ش��د.وی بیان کرد: مجوز و مصوبه اقدامات 
الزم در 25 روس��تای هدف گردشگری استان را از 
س��ازمان میراث فرهنگی کشور دریافت کرده ایم و 
کاره��ای اولیه در حال انجام اس��ت ک��ه  از این 25 
روستا، 10 روستا دارای ویژگی های خاص هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان مرکزی گفت: خوسبختانه بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان مرکزی هم در حوزه روستایی اقدامات 
خوبی انجام داده و در هماهنگی با میراث فرهنگی، 
روستاهایی که بافت تاریخی دارند، ضمن بهسازی و 

ساماندهی، باید حفظ شوند.

خبرنامه

   مقصر اصلی
  آلودگی هوای
 کالن شهرها

ادامه از صفحه یک-  س��والی که ذهن مردم 
 را این روزها درگیر می کند، متهم ردیف اول آلودگی  
کالن ش��هرها کیس��ت. کیفیت س��وخت و یا وجود 
خودروهای فرس��وده داخل شهر  مسئول ایجاد این 
آلودگی اند یا نیروگاه ها و پاالیشگاه ها و کارخانجات 
شن و ماسه فعال در شهر نقش اصلی در این آلودگی 

را ایفا می کنند. 
آمار و ارقام نشان می دهد که در تمامی عوامل 
ذکر ش��ده، خودرو یک عامل مهم در آالیندگی هوا 
محس��وب شده که شامل زیرمجموعه هایی از قبیل: 
اس��تانداردهای الزم در س��اخت خودروهای داخل 
و همچنین س��وخت مصرفی می شود. بنابراین سهم 
اول مرتبط با خودروسازان و سهم بعدی در بنزین و 
گازوئیل بر عه��ده ی وزارت نفت بوده و البته بخش 
عمده ای از این مسئولیت جهت جایگزینی خودروهای 
 فرس��وده بر عه��ده دولت اس��ت. تولید س��االنه ی

 بیش از یک میلیون خودرو در کشور و عدم نظارت 
دقیقی بر استاندارد بودن این خودروها، میزان مصرف 
سوختش��ان و کاهش آالیندگی به واس��طه داش��تن 

کاتالیزور و فیلترهای الزم، از جمله مواردی اس��ت 
که به شدت مورد انتقاد مسئولین محیط زیست قرار 
گرفته اس��ت. خودروهایی که فقط تولید می شوند و 
با قیمت باال و کیفیت پایین در اختیار مردم گذاش��ته 
می شوند؛ بدون اینکه خدمات آنها و همچنین مباحث 

زیست محیطی در نظر گرفته شود.
کیفیت نامطلوب بنزین با توجه به رد ش��دن از 
سمت مسئوالن باز موضوعی شبهناک بوده که بررسی 
عمی��ق تری را می طلبد. س��والی  که:  پس از توقف 
تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی همواره در ذهن 
وجود دارد؛ اینکه اگر چنین اس��ت و آلودگی هوای 

 تهران از بنزین های نامرغوب پتروش��یمی نش��ات
 م��ی گرفت، به چه دلیل پ��س از توقف تولید بنزین 
در پتروشیمی ها هنوز آلودگی هوای کالنشهری مانند 

تهران برطرف نشده است. 
عام��ل بع��دی خ��ودرو ه��ای فرس��وده اند. 
خودروهایی که 40 برابر خودروهای تولیدی آلودگی 
ایجاد می کنند و جلوگیری از تردد آن ها بار زیادی از 
دوش آالیندگی محیط زیست بر می دارد. و این آمار 
در حالی اس��ت که میزان آالیندگی در خودرو هایی 
با موتور کاربراتوری بی��ش از 20 برابر خودروهای 
انژکتوری اس��ت. با توجه به معاین��ات فنی در کالن 

ش��هرها و عدم توانایی خودروهای فرسوده مذکور 
جهت اخذ معاینه فنی، باعث عدم مراجعه آنها به این 
مراکز ش��ده و س��یل عظیمی از خودروهای فرسوده 
بدون معاینه فنی در سطح شهر تردد می کنند. با توجه 
به نتایج منتج ش��ده از آمارها نشانگر سهم عمده این 

خودروها در آلودگی هوای تهران است.
امسال هم  مانند سال های گذشته می گذرد و با 
تغییر فصل و به قول برخی از کارشناسان هواشناسی 
 با ورود یک سیستم هوایی پر فشار و شاید باران های

 فصلی، مش��کل آلودگ��ی هوای ته��ران به صورت 
مقطعی مرتفع می گردد، اما صدمات جبران ناپذیری 
که به س��المتی میلیون ها ایرانی وارد می شود هرگز 
قابل جبران نخواهد بود. بی ش��ک مسئولین با اتخاذ 
تصمیماتی درست و کارشناسانه باید فکری برای رفع 
مشکالت کالنشهری همانند تهران و سایر شهرهای 
بزرگ کرده و در مورد خروج خودروهای فرس��وده 
از ناوگان شهری و خدماتی، تعویض خودروهایی که 
با سیس��تم های قدیمی کار می کنند، فکری به حال 

شرایط حاکم نمایند.

سرمقاله

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

 خروج اقتصاد از رکود 
با افزایش دستمزد

از نگاه یک کارش��ناس اقتصادی، افزایش حقوق و دستمزدها باید به سمتی 
پیش برود که نقدینگی در جامعه گردش داش��ته باشد تا اقتصاد و جامعه از رکود 
خارج ش��ود. حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با وجود آنکه شورای 
عالی کار متش��کل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگری اس��ت اما از آنجا که 
اقتصاد ایران دولتی اس��ت و دولت خود به نوعی بزرگ ترین کارفرما به ش��مار 
می رود لذا وزنه چانه زنی ها در ش��ورای عالی کار به س��مت گ��روه کارفرمایی و 
دولت س��نگین تر اس��ت و در واقع دولت و کارفرمایان هس��تند که در این زمینه 

تصمیم  می گیرند.
 وی ادامه داد: چهار سال قبل که دولت تدبیر و امید روی کار آمد، سیاست های 
کنترل نرخ تورم  از جمله تعدیل اقتصادی و کنترل قدرت خرید مطرح شد و گفتند 
که حقوق ها را کنترل کنیم. این امر باعث شد تا حدودی تورم کنترل شود و سرعت 
رش��دش گرفته ش��ود ولی متقابال با رکود در کش��ور مواجه شدیم و امروز اثرات 
ناخوشایندتر از تورم های 20 درصد و 30 درصد را  تجربه می کنیم.به اعتقاد این 
کارشناس اقتصادی، پول و افزایش دستمزدها در کشور باید به سمتی برود که به 

گردش نقدینگی در کشور کمک کند و اقتصاد و جامعه را از رکود خارج کند.
نجف با اشاره به رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال گذشته، 
گفت: ش��ورای عالی کار سال گذشته به رقم دو میلیون و 500 هزار تومان رسید 
و قرار شد این رقم مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد. هر سال اعضای شورای عالی 
کار هزینه سبد معیشت خانوار را بررسی و محاسبه می کنند ولی در نهایت درصد 
کمی به حقوق کارگران اضافه می ش��ود. آیا میانگین هزینه سبد برای یک زندگی 
عادی که در آن فرد دچار گرس��نگی نش��ود و زنده بماند 900 هزار تومان و یک 

میلیون تومان است؟
وی سبد معیش��ت کارگران را شامل هزینه های مس��کن، درمان، خوراک و 
پوشاک، آموزش و تحصیل دانست و تاکید کرد: دولت باید با همراهی کارشناسان 
حوزه کارفرمایی س��بدی را طراحی کند و وضعیت اجاره بها، بهداشت و درمان و 
اقالم خوراکی و مصرفی یک خانوار در نقطه ای از شهر را برآورد کند و عددی که 

از آن استخراج شد مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار بدهد.

ضرورت رفع مشکل کارت های مهارتی کارگران
نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی بر ضرورت حل مشکل تمدید کارت مهارت کارگران ساختمانی 
تاکید کرد و از انبوه س��ازان و ش��هرداری ها خواس��ت تا خود را نسبت به واریز هزینه حق بیمه کارگران ساختمانی متعهد بدانند.

هادی س��اداتی در گفت وگو با ایس��نا، درباره روند ثبت نام کارگران س��اختمانی در سامانه خدمات حمایتی اظهار کرد: در حال 
حاضر مش��کالت س��امانه حل شده و کار ثبت نام در حال انجام است. منتها برخی شعب تامین اجتماعی به صورت سلیقه ای و 
به شکل سنتی عمل می کنند و علیرغم همه دستورالعمل هایی که از مرکز به آنها ابالغ می شود، بعضا خودشان به عناوین مختلف 

رأسا عمل می کنند.
وی ادامه داد: از ما خواس��ته ش��د تا نمایندگانی را در ش��هرهایی که انجمن داریم معرفی کنیم؛ اکثر شهرها دارای انجمن 
صنفی کارگران س��اختمانی اس��ت و در معدود ش��هرهایی هم که انجمن صنفی وجود ندارد ولی شعب تامین اجتماعی در آنها 
مستقر است، نمایندگانی را انتخاب کردیم که کار کارگران را انجام بدهند و هرجا که احساس کنیم دچار وقفه می شود، سریعا 

اقدام می کنیم.
نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارگران س��اختمانی در ادامه به مش��کالتی که در جریان بیمه کارگران ساختمانی 
وجود دارد، اش��اره کرد و گفت: مش��کلی که اکنون با آن مواجهیم از جانب شهرداری ها و انبوه سازان است. متاسفانه در بحث 
پرداخت هزینه بیمه کارگران س��اختمانی از س��وی شهرداری و انبوه سازان مش��کل داریم، به نحوی که اگر قیمت دالر اندکی 
افزایش یابد و برروی قیمت آهن آالت و برخی مصالح تاثیر بگذارد، عکس العملی از سوی انبوه سازان مشاهده نمی شود ولی 
وقتی از بیمه کارگران س��اختمانی س��خن می گوییم بالفاصله صدایشان درمی آید.ساداتی تصریح کرد: شهرداری ها ساالنه 25 
تا 30 درصد افزایش در عوارض دارند. از طرف سازمان نظام مهندسی نیز افزایش 25 تا 35 درصدی در طرح ها و نقشه ها 
را داریم ولی انبوه س��ازان هیچ وقت نس��بت به این مس��اله اعتراض نکرده اند اما هنگام پرداخت هزینه بیمه کارگر ساختمانی 

واکنش نشان می دهند.
وی با بیان اینکه انبوه س��ازان باید 15 درصد عوارض س��اختمانی و مبلغ صدور پروانه را بابت بیمه کارگران ساختمانی به 
سازمان تامین اجتماعی بپردازند، گفت: با وجود آنکه باید مبالغ واقعی گزارش شود ولی متاسفانه برخی شهرداری ها آیتم هایی 
مثل احداث بنا را در حد پایین می زنند تا هزینه هایش در تامین اجتماعی کاهش یابد ولی این مساله نه تنها کمکی به کارفرما 
نمی کند بلکه اگر خدای نکرده در آن ساختمان حادثه ای پیش آید و کارفرما بخواهد از امکانات تامین اجتماعی برای برقراری 
مستمری خانواده فرد آسیب دیده استفاده کند، هنگام بررسی ها تفاوت هزینه های پرداختی و گزارش شده در سازمان مشاهده و 

کارفرما سه تا 10 برابر جریمه می شود.
وی درباره تمدید کارت های مهارت کارگران ساختمانی نیز گفت: تمدید اعتبار کارت های مهارت به دفاتر پیشخوان دولت 
واگذار ش��ده اس��ت ولی مشکلی که وجود دارد این است که دفاتر پیش��خوان، کارت های مهارت را یکجا جمع آوری کرده و به 
تامین اجتماعی می فرستند که این مساله زمان بر است و بعضا از زمان مراجعه فرد برای تمدید کارت تا زمان زدن اعتبار و ثبت 
در پرتال یک تا دو ماه طول می کشد که این امر کارگران ساختمانی را به لحاظ استفاده از دفترچه خدمات درمانی دچار مشکل 
می کند.نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارگران س��اختمانی، ابراز امیدواری کرد: طی مذاکره و مساعدت سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای این مش��کل برطرف ش��ود چون اگر کارگری کارت مهارتش اعتبار نداشته باشد، سازمان تامین اجتماعی اعتبار 

دفترچه اش را تمدید نمی کند و به لحاظ درمانی برای کارگر مشکل ساز می شود.

    

    

    

    

    

  تاثیرشوک  ارزی

 بر رفتار تجار ؟

مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی س��ازمان توس��عه تجارت معتقد 
است که شوک های ناگهانی ارز بعضًا آثار معکوس و متناقض بر رفتار 
تج��ار و بازرگانان خواهد داش��ت.فرهاد نوری در گفت وگو با ایس��نا، 
در پاس��خ به س��ئوالی درباره تاثیر افزایش ناگهان��ی نرخ ارز در حجم 
صادرات ماه های اخیر گفت: مقایس��ه روند ن��رخ ارز آزاد و صادرات 
غیرنفتی کشور در دوره 95-13۸6 بیانگر آن است که همبستگی مثبت 

و باالیی میان صادرات و نرخ ارز وجود دارد.
 ب��ا ضریب همبس��تگی ۸1 درصد و افزایش ن��رخ ارز معموال با 
افزای��ش صادرات همراه اس��ت، با این وجود برای س��ال هایی که نرخ 
ارز ش��وک ناگهانی را تجربه کرده این ارتباط معکوس بوده اس��ت.وی 

اف��زود: برای نمونه در س��ال 1391 که نرخ ارز ب��ه طور ناگهانی بیش 
از 90 درص��د افزایش یافت صادرات حتی با کاهش رش��د منفی پنج 
درصدی همراه ش��د.مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی س��ازمان توسعه 
تج��ارت همچنین اظهار ک��رد :بخش قابل توجه��ی از این موضوع به 
افزایش هزینه های ناش��ی از واردات در بازه زمانی کوتاه مدت مربوط 
می ش��ود. بنابراین اگرچه صادرات نس��بت به تغییرات نرخ ارز معمواًل 
عکس العمل های مش��خصی نشان می دهد اما این عکس العمل ها عمدتًا 
بر اس��اس تغییرات معین و قابل پیش بینی نرخ ارز حاصل می ش��ود و 
ش��وک های ناگهانی ارز بعضًا آثار معکوس و متناقض بر رفتار تجار و 

بازرگانان خواهد داشت.


