خبرآخر
در دولت سیزدهم؛

خبری از تغییر
معاون علم و فناوری
رییس جمهور نیست
سورنا ستاری از سال  92تاکنون ،به عنوان معاون علم
و فناوری ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم
مشــغول بــه کار اســت و بــه نظــر مــی رســد ،در دولت
سیزدهم هم ماندگار است.
با گذشت دو ماه از آغاز کار دولت سیزدهم ،معاونت
علم و فناوری ریاســت جمهوری هم چنان با مدیریت
گذشــته به کار خود ادامه می دهد و اخباری از تغییر
ریاست این معاونت منتشر نشده است.
ســورنا ســتاری از ســال  92تاکنــون ،بــه عنــوان معاون
علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری در دولــت یازدهــم و
دوازدهــم مشــغول بــه کار اســت و بــه نظــر می رســد،
در دولت ســیزدهم هم ماندگار اســت .پیش از ســورنا
ســتاری ،نســرین ســلطانخواه و صــادق واعــظ زاده در
دولت های نهم و دهم ،معاونان علم و فناوری رییس
جمهور وقت بودند.
توســعه پــارک هــای علــم و فنــاوری ،حمایــت مالــی از
اســتارتاپ هــا در قالــب تســهیالت صندوق شــکوفایی
و نــوآوری و تــاش بــرای توســعه اقتصــاد دانش بنیان
و صادرات شــرکت ها ،و پیوند دانشــگاه ها با صنایع
بــزرگ کشــور ،از مهــم تریــن اقدامــات معاونت علم و
فناوری ریاست جمهوری در سال های گذشته است.
به گفته معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری ،بیش
از  2هزار و  400نخبه ایرانی ،با تالش های این معاونت
به کشور بازگشته و در استارتاپ ها ،شرکت های دانش
بنیان و دانشگاه های ایران مشغول به کار شده اند.
ســورنا ســتاری هــم چنیــن از حامیــان توســعه بخــش
خصوصــی ،ســرمایه گذاری بخش خصوصــی در پروژه
هــای دانــش محــور و کاهــش اتکای اقتصاد کشــور به
درآمدهای نفتی با توسعه اقتصاد دانش بنیان است.
هــم چنیــن ســتاری از توســعه فناوری و نــوآوری ،تغییر
قوانیــن بــه نفع توســعه نــوآوری و جذب هرچه بیشــتر
نخبــگان ایرانــی و بخــش خصوصــی حمایــت می کند.
با این وجود ،تاکنون ســتاری به طور مشــخص درباره
طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که در یک ماه
گذشته خبرساز شد ،اظهارنظر نکرده است.
در سال های اخیر ،بیش از  10ستاد در معاونت علم و
فناوری ریاست جمهوری برای توسعه فناوری در کشور
ایجــاد شــده اســت .براســاس آمــاری که ایــن معاونت
اعالم کرده یک هزار  350شــرکت خالق و نوآور170 ،
شــتابدهنده فناوری 350 ،مرکز نوآوری ،شــش هزار و
 302شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند.
عــاوه بــر ایــن ،براســاس آمارهــای موجــود در ســایت
معاونــت علــم وفناوری ریاســت جمهوری ،یــک هزار و
 805مورد همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی
خارج از کشور ثبت شده است.
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کافه کتاب

سایه روشن

چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد

واقع بینان بازار ِ کار ،نوبل ب ُردند

نوبلیستهای  2021اقتصاد
معرفی شدند

یک داستان اقتصادی

نویسنده :اندرو شف پیتر شف
مترجم :حمیدرضا ارباب
چگونه دولتها میتوانند بدون داشتن درآمد
خرج کنند؟
به چه دلیل برخی کشورها ثروتمند و برخی
فقیرند؟
راه درمان رکود اقتصادی چیست؟ پسانداز
بیشتر یا مصرف بیشتر؟
علل بهوجود آمدن تورم چیست؟
به چه دلیل گرفتن ماهی با دستان خالی تا
این حد مشکل است؟
کتاب چگونگی رشــد و فروپاشــی اقتصاد با
استفاده از تصاویر کارتونی ،طنز و داستان،
مفاهیم پیچیدهی مربوط به رشد اقتصادی
و نظام پولی را شــرح میدهد .نویســندگان
کتاب ،پیتر شــف و آندرو شــف مبانی رشــد
اقتصادی ،موارد استفاده از سرمایه ،ماهیت
ویرانگر وامهای مصرفی ،علل تورم ،اهمیت
تجارت خارجی ،پسانداز ،ریسک و بسیاری
از مهمتریــن اصــول علــم اقتصــاد را شــرح

میدهند .داســتان کتاب ممکن اســت ســاده
و ســطحی بهنظــر برســد ولــی شــما را بــه یــک
درک عمیق از چگونگی رشــد اقتصاد و دالیل
فروپاشی آن میرساند.

راز بقا در همه گیری کرونا

یک پیمایش که براساس نظرسنجی از بیش از 2000
آمریکایــی بزرگســال انجــام شــده نشــان مــی دهد 51
درصد از پاســخگویان از مارس  2020تمایل بیشــتری
بــه خریــد از کســب وکارهای کوچک نشــان داده اند.
براساس بررسی نرد والت ،حمایت از کسب وکارهای
محلی دلیل اصلی بیشتر پاسخگویان برای خرید بیشتر
از ایــن بنــگاه هــا در دوره همــه گیری بوده اســت .هم
چنین کســب وکارهای کوچک  4ویژگی دارند که در
افزایش تمایل خریداران به آن ها بی اثر نبوده است.
مطلب سایت کارآفرین را در این باره بخوانید.

▪.1گزینه تحویل دادن و بیرون بردن

براســاس آمــاری کــه اتحادیه ملی رســتوران در آمریکا
منتشــر کرده در ســال  ،2020درآمد رســتوران ها 27
درصد کاهش یافته و  110هزار رستوران به طور موقت
یا دائم بسته شدند .عبور از خدماتی مثل ایجاد فضا
برای سرو غذا و تحویل غذا به منازل ،یکی از کارهای
رستوران ها برای بقا در شرایط سخت همه گیری بود.
یک ســوم از کســانی که از بنگاه های کوچک بیشــتر
خرید کردند می گویند ،گزینه های تحویل و بیرون بری
یکی از دالیل تمایل آن ها به خرید از کسب وکارهای
کوچک بوده است.

▪.2نیروی کار کمتر

جایــزه نوبــل اقتصــاد در ســال  2021میــادی
بــه ســه اقتصــاددان فعــال در بــازار کار تعلق
گرفــت .ایــن جایــزه به پــاس داشــت فعالیت
های متعدد این ســه نفر در زمینه داده های
تجربی و واقعی بازار در این حیطه بوده است.
ایــن اقتصاددانــان در زمینــه اقتصــاد کار
پژوهشهای متعددی را انجام داده بودند.

آکادمــی ســلطنتی علــوم ســوئد در رابطــه بــا
جایــزه این ســه چهره تاکید کــرد« :چارچوبی
که این اشخاص ایجاد کرده اند نحوه نگرش
محققــان بــه ســواالت تجربــی اقتصــادی بــا
اســتفاده از داده هــای آزمایشــات طبیعــی یــا
آزمایشــات تصادفــی میدانــی را تغییــر داده
است».

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

15

33

41

340
80

700

سرپرست شهرداری کرمان گفت :در حال حاضر

رئیــس اتــاق بازرگانــی کرمــان گفــت :بــا اینکــه

مدیرکل اســتاندارد کرمان با اشــاره به صدور سه

اشاره
بااســتان
کرماندر
اقتصادی
استان
عشایری آب و
زیرکشــت های کم
مدیرکل امور
ســطح

مدیــر زراعــت ســازمان جهادکشــاورزی جنــوب

متوســط ســرانۀ فضای ســبز شــهر کرمان به ۱۵

ســال گذشــته در صنایع اســتان کرمان سرمایه

هــزار و  ۴۰۸گواهینامــه صادراتــی در ســال ۱۴۰۰

۶۰۰مناطق
مرتعیودر
علوفه
ســالدرصدی
کاهش ۸۰
به
هکتار
ســه هــزار
۹۲قریــب به
کرمــان تــا

استان کرمان از هدف گذاری کاشت  ۷۰۰هکتار

مترمربع میرســد اما در پراکندگی فضای ســبز

گذاری انجام شــد امّا  ۳۳هزار نفر شــغل خود

گفت:کاالهــای اســتاندارد کرمانــی به  ۴۱کشــور

ها
نامناسببهدام
تغذیه
گفت:
استان
عشایری
قریب
۳۴۰درصدی
افزایش
سطح با
این
بوده که

کشــت حبوبــات و گلرنــگ در هفت شهرســتان

در مناطق شهری مشکل داریم

را از دست دادند

صادر میشود

استان است
مشکالت
مولد از
و از رفتن دام
است
هکتار رسییده
۱۶هزار

جنوبی خبر داد

مترمربع

4ویژگی نجاتدهنده در کسب وکارهای کوچک

هزار نفر

درصد

کشور

هکتار

بنگاه های کوچک نوعی پناهگاه امن برای بسیاری از
مشتریان در دوره همه گیری بود .یک سوم از کسانی
که خرید از این کسب وکارها را ترجیح داده اند ،می
گویند به حمایت بیشتر از این بنگاه ها ادامه می دهند
چراکه محیط کار این کسب وکارها کمتر شلوغ است.

▪.3عرضه چیزهایی که بقیه ندارند

عرضه کاالهایی که دیگر فروشگاه ها ندارند ،از دیگر
دالیــل خریــد مــردم از کســب وکارهــای کوچــک بــوده
است .این بنگاه ها اجناسی عرضه می کنند که اغلب
در دیگر فروشگاه ها پیدا نمی شود .آن ها با این کار
می خواهند برابر فروشگاه های بزرگ و رقیب مزیتی
داشته باشند و در دوره همه گیری این مزیت به کمک
آن ها آمد 23 .درصد از پاسخ دهندگان به نظر سنجی
اعالم کردند این خرده فروش ها محصوالتی دارند که
خرده فروش های بزرگتر ندارند.

▪.4آنالین شدن

در دوره همه گیری کرونا خرید آنالین شتاب بیشتری
گرفــت .ایــن دوره ،یــک جهــش قابل توجــه در تجارت
الکترونیک ایجاد کرد .از هر  5آمریکایی ،یک آمریکایی
از فروشــگاه های کوچک و محلی خرید کرده اســت و
 22درصــد پــول بیشــتری را بــرای خریــد از مغازه های
کنــار خیابانــی هزینــه کردنــد ،چراکــه ایــن مغــازه هــا
آنالین شدند.

استاندار کرمان در بازدید از غرفه گهرزمین در نمایشگاه بینالمللی معدن و صنایعمعدنی کرمان:

اقدامات شایسته «گهرزمین»
قابل تقدیر است

استاندار کرمان در بازدید از غرفه گهرزمین
در نمایشگاه معدن،صنایع معدنی،ماشین
آالت و تجهیزات وابسته در کرمان عنوان
کــرد :شــرکت ســنگآهن گهرزمیــن از
مجموعههــای فعــال و خــوب صنعتــی و
معدنی کشــور اســت و اقدامات شایســته
آن قابل تقدیر می باشد.
شــایان ذکــر اســت غرفــه شــرکت ســنگ
آهــن گهرزمیــن در ایــن نمایشــگاه  ،همه
روزه از ســاعت  ۱۵الــی  ۲۰:۳۰در ســالن
باســتانی پاریــزی پذیــرای عالقــه منــدان
و بازدیدکننــدگان بــود کــه بــا اســتقبال
گستردهای نیز روبرو شد..
ایــن نمایشــگاه از شــنبه  ۱۷مهرمــاه
لغایــت  ۲۰مهرمــاه در محــل نمایشــگاه
بینالمللی کرمان به مدت  ۴روز در مجتمع
نمایشگاهی کرمان برگزار شد.

بــه گزارش روابطعمومی و امور بینالملل
شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن ،در آییــن
افتتاح این نمایشــگاه ،سیدمهدی طبیب
زاده رییس اتاق کرمان گفت :سال گذشته
بــا وجــود ســرمایهگذاریهای ســنگین در
صنایع اســتان  ۳۳هزار اشــتغال از دست
رفــت و همــه ایــن آمــار اشــتغال منفی در
بنگاههای کوچک و متوســط اتفاق افتاد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــاید کمتــر از ۳۰
درصــد از خدمــات ،قطعــات و تجهیــزات
مــورد نیــاز صنایــع بــزرگ توســط صنایــع
کوچک استان تامین می شود ،ادامه داد:
اتــاق کرمــان برای توســعه نظــام مبادالت
پیمانــکاری فرعی با هــدف تامین قطعات
و تجهیــزات از اســتان کرمــان ،اقداماتی را
پیگیری کرد که در این زمینه شرکت های
بزرگ معدنی ،قدمهای جدی برداشتند.

سرپرســت معاونــت امــور هماهنگــی
اقتصــادی اســتانداری کرمــان نیــز گفــت:
اینگونه نمایشگاه ها اراتباطات خوبی بین
کارگــزاران اقتصــادی و بازار دنیا ایجاد می
کند اما متاســفانه حدود دو ســال گذشته
شرایط کرونا مانع برگزاری چنین نمایشگاه
هایی شد که سال ها آثار آن باقی خواهد
مانــد .حســین مهرابــی خاطرنشــان کــرد:
بنگاههــای کوچــک و متوســط مــی توانند
رشــد اشــتغال و توســعه خدمات را انجام
دهنــد بــه شــرط آنهکه مــورد حمایت قرار
گیرند و بهره وری خود را افزایش دهند.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن
المللــی جنــوب شــرق هــم گفت:ایــن
نمایشــگاه در فضایــی بیــش از  ۷هــزار
مترمربع با حضور  ۸۵شرکت فعالیت خود
را آغاز کرد.

