
بررسی عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشــور بیانگر این است که مبلغ کل 
تسهیالت اعطایی تا پایان آبان ماه سال جاری در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد 
۲۸.۵ درصدی داشته است.به گزارش ایســنا، طبق اطالعات منتشر شده از سوی 
بانک مرکزی تسهیالت اعطایی بانک ها و موسســات اعتباری تا پایان آبان امسال، 
معادل ۳۰۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته با رشد 
۲۸.۵ درصدی مواجه شده است.همچنین، تسهیالت قرض الحسنه ۸.۶ درصد از کل 
تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری قرض الحسنه را تشکیل داده و حجم 
عمده عملکرد تسهیالتی بانک ها مربوط به مرابحه با ۳۳.۲ درصد و فروش اقساطی با 
۱۸.۴ درصد است.به لحاظ عددی در پایان آبان سال جاری ۲۶۴ هزار میلیارد تومان 
از کل تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که این 

میزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۳۰.۱ درصد رشد را نشان می دهد.

اوضاع بانک های تجاری در پرداخت تسهیالت 
از ســوی دیگر، بانک های تجــاری در کل ۵۱۷ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 

تســهیالت پرداخت کرده اند که با رشــد ۴۱.۲ درصدی مواجه شده و سهم 
وام هــای قرض الحســنه از این میزان تســهیالت ۶۸ هــزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان اســت که اعطای این وام از ســوی بانک های تجاری در پایان ســال 
گذشــته ۳۸.۴ درصد افزایــش یافته اســت.گفتنی اســت؛ ۱۳.۳ درصد از 
وام های بانک های تجاری را قرض الحســنه تشــکیل می دهد.   در بانک های 
تجاری کشور نیز، سهم عمده تســهیالت پرداختی مانند بانک ها و موسسات 
اعتباری مربوط به فروش اقســاطی به میزان ۲۶.۲ درصد اســت که رقم آن 
۱۳۵ هــزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در پایــان آبان ۱۴۰۰ بوده اســت.  عالوه 
برایــن، ۷.۳ درصد تســهیالت بانک های تجــاری به رقم ۳۷ هــزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان در پایان آبان ماه به تســهیالت جعاله اختصاص داشــته که 
این رقم در اســفند ســال قبل ۳۱ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است. به 
صورت کلی، ســهم عمده تســهیالت پرداختی بانک های تجاری در پایان 
 آبان ۱۴۰۰ بــه فروش اقســاطی، مرابحه و قرض الحســنه اختصاص یافته 

است.

بانک های تخصصی چقدر تسهیالت قرض الحسنه دادند؟   
همچنین، بررسی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تسهیالت تا پایان 
آبان سال جاری نشــان دهنده این است که تسهیالت اعطایی با ۱۲.۲ درصد 
افزایش از رقم ۳۸۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به عدد ۴۳۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان رسیده است که سهم تسهیالت قرض الحسنه از این میزان تسهیالت 
اعطایی بانک های تخصصی معادل ۲۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که با 

افزایش ۱۵.۲ درصدی در مقایسه با سال گذشته مواجه شده است.
گفتنی اســت که ۵.۳ درصد از وام های بانک های تخصصی را قرض الحسنه 
تشــکیل می دهد.   بزرگترین بخش تسهیالت پرداخت شــده در بانک های 
تخصصی کشــور مربوط به فروش اقساطی می شــود؛ به نحوی که در پایان 
آبان ســال جاری ۳۹.۴ درصد کل تســهیالت اعطایی ایــن بانک ها به رقم 
۱۷۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در بخش فروش اقســاطی بــوده و این رقم 
در اسفند ماه ســال گذشــته به میزان ۱۶۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود.

بانک های تخصصی نیز در بخش مشــارکت مدنی تســهیالت قابل توجهی 

پرداخت کرده اند؛ به نحوی که ۱۶.۹ درصد کل منابع تسهیالتی این بانک ها 
 در پایان آبان امســال به میزان ۷۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در این بخش

 پرداخت شده است.

عملکرد بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 
طبق این گــزارش، بررســی تســهیالت اعطایــی بانک هــای غیردولتی 
و موسســات اعتباری در پایان آبان امســال نشــان می دهد که تسهیالت 
این بانک با ۲۹.۶ درصد رشــد به رقــم ۲۱۲۲ هــزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
رسیده اســت و ســهم تســهیالت قرض الحســنه از این میزان تسهیالت 
۸.۱ درصد ) ۱۷۲ هــزار و ۱۰۰ میلیارد تومــان( بوده که اعطــای این نوع 
 تســهیالت در این نوع بانک ها در آذر امســال ۲۹.۳ درصد رشــد داشــته

 است.
همچنین، ۳۸.۷ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه 

این بانک به رقم ۸۲۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رییس کل ســازمان توســعه تجارت ایران با بیان 
اینکه به دنبال تخصیص منابع صندوق توسعه ملی 
برای اعتبار فروشــنده در حوزه صادرات هستیم، 
گفت: اکنون بالک چین در ســامانه جامع تجارت 

پیاده سازی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، 
علیرضا پیمان پاک اظهار کرد: به دنبال این موضوع 
هســتیم که منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان 
اعتبار فروشنده در حوزه صادرات وارد کنیم و می 
خواهیم ایــن موضوع را در هیئــت دولت تصویب 

کنیم.

رییس کل ســازمان توســعه تجارت ایران افزود: 
ســاز و کارهای ارزی جدید مانند بــالک چین را 
در کنار تســهیل تعهدات ارزی در دستور کار قرار 
دادیم، اکنون بالک چین در سامانه جامع تجارت 
پیاده سازی شــده اســت که از این موضوع برای 

صادرات به کشور عمان می توان استفاده کرد.
وی با یــادآوری اینکه تمرکز مــا روی موضوعات 
ارزی بوده است، ادامه داد: موضوعات مرتبط با رفع 
تعهدات ارزی با ابالغیه ای که از ســتاد اقتصادی 
دولت گرفته ایم تسریع یافته است. همچنین برای 
تســهیل امور صادرکنندگان کاًل واردات در مقابل 

صادرات بــرای تمامی کاال ها و ردیــف ها )به غیر 
از پتروشیمی، فوالد، ســیمان و بعضی واحدهای 

بزرگ( آزاد شده است.
معاون وزیر صمت بیان کرد: یکســری گروههای 
کاالیی را از نیما خارج و با گروه هایی که مواد اولیه 
آنها مستقیم از سامانه نیما تامین می شود، متناظر 
کردیم تا ارز این نوع کاالها مبادله و رفع تعهد شود.

پیمان پاک همچنین از بخش خصوصی خواســت 
تا پیشــنهادات خود را برای طرح در شورای عالی 
صادرات و قرارگاه دیپلماســی کشــاورزی و اخذ 

مصوبات الزم ارائه دهند.

با نزدیک شدن به پایان ســال، زمزمه های پرداخت 
سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ نیز به گوش می رسد. 
سودی که طبق گفته مســئوالن حتما تا پایان سال 
پرداخت خواهد شد و میزان آن نیز بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ 
هزار تومان تخمین زده شده است.به گزارش ایسنا، 
پرونده پرداخت سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ هنوز به 
طور کامل بسته نشده است که اخبار مختلفی درمورد 
پرداخت سود سال ۱۳۹۹ به گوش میرسد. درواقع ۹۸ 
درصد سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸، طی دو مرحله 
به حساب مشموالن واریز شد و دو درصد آن که باید 
از سوی برخی شرکت ها از جمله مخابرات پرداخت 
می شــد هنوز باقی مانده اســت.در هر حال چندی 
پیش پرداخت ســود ۶۰۰ هزار تومانی سهام عدالت 
از سوی حســین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی 
سازی مطرح شد. وی اعالم کرد که سود سال ۱۳۹۹ 
سهام عدالت شــرکت های غیر بورسی حدود ۲ هزار 
و  ۸۰۰ میلیارد تومان و ســود شــرکت های بورسی 
حدود ۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که جمعا 
حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان می شود که نسبت به 
سال قبل افزایش داشته اســت. بر این اساس به طور 
متوسط به هر مشمول ۶۰۰ هزار تومان تا پایان سال 
جاری پرداخت خواهد شد.البته نمیتوان این موضوع 
را نادیده گرفت که سود ســال ۱۳۹۹ نسبت به سال 
۱۳۹۸ افزایش چشــم گیری داشــته است. چرا که 
سود سهام عدالت برای مشمولی که سهام عدالت یک 
میلیون تومانی داشت ۳۷۱ هزار تومان، برای مشمولی 
که سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی داشت، ۱۹۷ هزار 
تومان، برای مشــمولی که ســهام عدالت ۴۹۲ هزار 
تومانی داشت، ۱۸۲ هزار تومان و برای مشمولی که 
سود ۴۵۲ هزار تومانی داشت نیز ۱۶۸ هزار تومان بود.
البته قطعا برای سود سال ۱۳۹۹ نیز به همه مشموالن 
۶۰۰ هزار تومان تعلق نمیگیرد و هر مشمول بر اساس 
ارزش اولیه ســهام عدالت خود، سود دریافت خواهد 

کرد. در این راستا نیز سیداحســان خاندوزی، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی از واریز حدود ۵۵۰ هزار تومان 
سود سهام تا آخر اســفند به حساب سهامداران خبر 
داده اســت. از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی 
تاکنون حدود ۴۰ میلیارد دالر برای ۳۶۴ طرح  تامین 

مالی شده است.
به گزارش ایســنا، منابع صندوق توســعه ملی در دو 
بخــش ارزی و ریالی جهــت تامین مالــی طرح ها و 
پروژه های پیش بینی شده در اساسنامه آن اختصاص 
پیدا می کند، هر چند که گزارش رسمی صندوق نشان 
داده که بر خالف رویه اساسنامه، در این سال ها فقط 
حدود ۴۰ درصد به بخش های خصوصی و غیر دولتی 
منابع رسیده و حدود ۵۰ درصد در اختیار بخش دولتی 
بوده است آنهم در شرایطی که نباید بخش دولتی از 

منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.

تامین مالی ۳۶۴ طرح از منابع ارزی
به هر ترتیــب عملکرد طرح هــای ارزی صندوق 
توســعه ملی تا پایان دی ماه نشــان می دهد که 
از محل قراردادهــای عاملیت و ســپرده گذاری 
ارزی بــرای ۳۶۴ طرح به مبلــغ ۴۰ میلیارد دالر 
تامین  مالی شده اســت.همچنین در سال جاری 
حــدود ۸۰۰ میلیون دالر برای چهــار طرح ارزی 
 اعالم وصول  شده است که در مرحله ی تخصیص 

منابع قرار دارد.

 چقدر ارز به نفت و گاز رسید؟
جریان تامین مالی پروژه های اقتصادی از محل منابع 
ارزی صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا دی ماه 
امسال نیز نشان می دهد که تامین مالی ۵۷ طرح در 
بخش نفت و گاز به مبلغ ۲۷ میلیارد دالر و ۴۶ طرح  
در بخش نیروگاه های تولید برق به مبلغ ۴.۶  میلیارد 
دالر، از مهمترین طرح های ارزی تامین مالی شــده 

از محل منابع ارزی صندوق توســعه ملی اســت. از 
مهمترین طرح های ارزی تامین مالی شــده از محل 
منابع ارزی صندوق می توان به تامین مالی طرح های 
شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان به مبلغ هفت 
میلیارد دالر، شرکت بیدبلند خلیج فارس ۲.۲میلیارد 
دالر و همچنین نفت و گاز پتروســینا آریا و توسعه 
نفت و گاز صبا اروند هر کدام به مبلغ دو میلیارد دالر 

اشاره کرد.

۴.۶ میلیارد دالر برای برق
در رابطه با بخش نیروگاهی نیــز عملکرد صندوق 
توســعه ملی از این حکایت دارد کــه  تامین مالی 
۴۶ طرح در بخش نیروگاه هــای تولید برق به مبلغ 
۴.۶  میلیارد دالر و تولید۷.۲ هزار مــگاوات برق، از 
جمله طرحهای شرکت ســبالن برق امید به مبلغ 
۳۵۰ میلیون دالر، شرکت تدبیر ســازان سرآمد با 
۳۵۰ میلیون دالر و تانی مالــی ۳۹ طرح در بخش 
آهن و فوالد به مبلغ ۳.۲ میلیارد دالر بوده است.در 
مورد  طرح های ارزی به بهره برداری رسیده تا پایان 
دی ســال جاری نیز از محــل قراردادهای عاملیت 
های ارزی می تــوان به بهره بــرداری از ۱۸۵ طرح 
ارزی با مســدودی بیش از ۱۳.۶ میلیارد دالر اشاره 
کرد.گفتنی اســت که بازپرداخت تسهیالت ارزی 
به متقاضیان در ســال های اخیر با توجه به شرایط 
حاکم بر کشور از جمله تحریم ها با مشکالتی از سوی 
دریافت کنندگان مواجه بوده و موجب شده بارها این 
تسهیالت استمهال شود، این در حالی است که طبق 
اعالم رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی برای 
۲۰۰ طرح ارزی حدود ۴۰۰ بار استمهال انجام شده 
است.غضنفری، البته به دریافت کنندگان تسهیالت 
ارزی هشدار داده بود که هیات عامل صندوق توسعه 
ملی، برگشت منابع ارزی بر مبنای ریال و یا معادل ارز 

۴۲۰۰ تومانی را نخواهد پذیرفت.  

هند درخواست تسال برای کاهش مالیات واردات خودروهای 
برقی را رد کرده و این شرکت را دعوت به تولید خودروهای برقی 
در هند کرده است.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، 
ویوک جوهری، رئیس هیئت مرکزی مالیات های غیرمستقیم و 
گمرک هند، روز پنجشنبه در مصاحبه ای تأیید کرد که دهلی 
نو از ارائه معافیت های مالیاتی به تسال سازنده خودروهای برقی 
مســتقر در آمریکا خودداری کرده است.جوهری تصریح کرد: 
بررسی کردیم که آیا باید برای واردات خودروهای برقی تعرفه 
بگذاریم یا خیر، چون خودروهای برقی در داخل کشور نیز به 

میزان اندکی تولید می شود سعی کردیم تعرفه های برای واردات 
ایجاد کنیم.هند عوارض بسیار باالیی برای واردات خودروهای 
کامل وضع می کند که بســته به ویژگی ها و قیمت خودرو از 
۶۰ تا ۱۰۰ درصد متغیر است. سقف میزان مالیات ۴۰۰ هزار 
دالر تعیین شده است که عماًل باعث می شود تمام خودروهای 
برقی تولید شده توسط تسال در این دسته قرار گیرند.جوهری 
خاطرنشان کرد: ساختار تعرفه های موجود دیگر شرکت ها را از 
واردات منصرف نکرده است، بنابراین استثنایی برای تسال قائل 
نخواهیم بود.برخی از سرمایه گذاری ها در حال حاضر با ساختار 

تعرفه فعلی وارد بازار هند شده اند. پس دیگران هم می توانند 
وارد شوند؟« به طوری که برندهای خارجی دیگری در زمینه 
خودروهای برقی نیز با ساختار تعرفه ای فعلی در کشور به فروش 
خودروهای خود می پردازند.در حالی که تسال قصد خود را برای 
ورود به بازار هند در اوایل سال ۲۰۱۹ اعالم کرد، غول خودروهای 
برقی هنوز نتوانسته است این کار را به سرانجام مطلوب برساند.
دولت هند با اشاره به اینکه واردات خودروهای نیمه ساخت و 
مونتاژ آنها در داخل به معنای کاهش قابل توجه عوارض است، 

این شرکت را تشویق به ایجاد تولید داخلی در هند کرده است.

بانک ها چقدر وام قرض الحسنه دادند؟

بالک چین در سامانه جامع تجارت پیاده سازی شد از فرایند پرداخت سود سهام عدالت چه می دانیم؟

مالیات سنگین هندی ها برای واردات خودرو

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2415|  یکشنبه 17 بهمن ماه  1400 |  4 رجب  1443 |   6  فوریه  2022 |  4 صفحه 2000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه2

صفحه2

رئیسی:

جزئیات تخصیص ۹ میلیارد دالر ارز ترجیحی 
کاالهای اساسی و دارو در سال 1401

  اعمال تعطیلی
 و محدودیت باید در هر 
استان تصمیم گیری شود

 ماهِی شب  عید
 گران می شود 

قیمت نان 
آزاد نخواهد شد
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سرمقاله

 ریزش
 کوتاه مدت نرخ ارز 

لغو برخــی از تحریم های 
ایران توســط آمریکا می 
تواند تا حــدودی در بازار 
ارز تاثیرگــذار باشــد. اما 
این ریــزش قیمت خیلی 

چشمگیر نیست...

  کامران ندری، اقتصاددان 
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 سرنوشت  وام ودیعه
 در سال آینده

۵۷۰ هزار   خودروی  لوکس  
مشمول   مالیات  شدند

از 36 کاال ی منتخب صنعتی و معدنی،13 کاال روند منفی تولید را تجربه کرده اند

زنگ خطر کمبود  مواد   اولیه   تولید
صفحه2

صفحه۳

سیگنال نزولی به بازار  ارز 
 اخبار مذاکرات   و لغو  برخی تحریم ها  باعث   افت  قیمت   دالر  و  سکه   شد

دالر    به 25  هزار تومان می  رسد؟

وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد تداوم وام ودیعه 
مسکن در سال ۱۴۰۱ را به دولت داد.مرکز آمار 
و بانک مرکزی نرخ تورم اجاره مســکن در دی 
۱۴۰۰ را منتشر کردند. بررسی این آمار ها که با 
داده ها و فرمول های متفاوتی محاسبه شده اند. 
رشد قیمت اجاره مسکن را نشان می دهد. مرکز 
آمار اعالم می کند که نرخ تورم در بخش اجاره 
نسبت به ماه قبل، ۴.۴ درصد و نسبت دی ۹۹ 
حدود ۲۸.۶ درصد رشد داشته است. این درصد 
تورم در دهک های مختلف جامعه نیز متفاوت 
گزارش شده است.نرخ تورم مسکن که در بانک 
مرکزی منتشر شده، مربوط به تهران است. این 
تورم در تهران ۵۱ تا ۵۴ درصد گزارش شــده 

است. جداول این...

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
درباره مالیات خودروهای لوکــس گفت: تاکنون 
مالیات ۲۷۲ هزار مودی محاسبه و به آنان اعالم شده 
است که شامل ۵۷۰ هزار دستگاه خودرو می شود. 
این افراد تا پایان بهمن مــاه مهلت دارند که مالیات 
خود را بپردازند.»محمد مسیحی« )شنبه( در نشست 
خبری افزود: معترضان می توانند فرایند رسیدن به 
اعتراض خود را طبق دستورالعمل ها انجام دهند.

وی بیان داشت: تاکنون اطالعات مربوط به ۱۲ هزار 
خانه و باغ ویالی گران قیمت به سازمان امور مالیاتی 
ارائه شده است.  مسیحی در مورد خانه های خالی نیز 
اظهار داشــت: وظیفه شناسایی خانه های خالی به 

عهده وزارت راه و شهرسازی...



اقتصاد2
ایران وجهان

جزئیات تخصیص ۹ میلیارد دالر ارز ترجیحی 
کاالهای اساسی و دارو در سال 1401

قیمت نان آزاد نخواهد شد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به 
مصوبه مهم این کمیسیون در راستای تخصیص 
۹ میلیارد دالر ارز ترجیحی جهت واردات کاالهای 
اساســی و دارو، گفت: نرخ خرید تضمینی گندم 
۹۵۰۰ تومان در نظر گرفته شــد؛ بر این اساس 

احتماالً نیاز داخل از این طریق تأمین خواهد شد.
»محسن دهنوی« در گفتگو با تسنیم، درباره برخی 
ابهامات تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانــی که اخیراً در 
کمیســیون تلفیق بودجه تصویب شــد، گفت: بر 
اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مقرر 
شده است که در ســال آینده حدود ۹ میلیارد دالر 
بابت واردات کاالهای اساســی و دارو ارز ترجیحی 
تخصیص داده شود. همچنین در سال بعد، خرید 
تضمینی گندم نیز با قیمت هر کیلو ۹۵۰۰ تومان 
انجام خواهد شــد. نایب رئیس کمیسیون تلفیق 
بودجه در خصوص ابهامات حذف یارانه نان گفت: 
سال آینده خرید تضمینی گندم انجام خواهد شد و 
بر این اساس نان نیز به نرخ یارانه ای توزیع می شود. 
در کمیسیون تلفیق بودجه، منابع تأمین گندم برای 
سال آتی به صورت ریالی لحاظ شده است. مبنای 
کمیسیون تلفیق نیز این است که منابع به صورت 
ریالی تخصیص داده شود و هر میزان دولت صالح 
دید از گندم تولید داخل تهیه کند و در صورت نیاز با 
استفاده از همان منابع ریالی واردات گندم انجام شود.

وی افزود: برآوردمان این اســت وقتی نرخ خرید 
تضمینی گندم در سال آتی افزایش یافته، حاشیه 
سود کشاورزان داخلی به حدی باال برود که تمام 
نیاز داخلی از محل تولید داخل گندم تأمین شود.

دهنوی در پاسخ به اینکه در بحث تخصیص ۹ میلیارد 
دالر ارز ۴2۰۰ تومانی جهت واردات کاالهای اساسی، 
خبری مطرح می شود که گویا قیمت نان آزاد خواهد 
شد، آیا در این باره در کمیسیون تلفیق تصمیم خاصی 
لحاظ شده است؟ گفت:  اتفاقاً اصالً قرار نیست قیمت 
نان آزاد بشود، نه دولت چنین پیشنهادی داده است 
و نه کمیســیون تلفیق چنین نظــری دارد؛ بر این 
اساس به هیچ وجه بحث آزادسازی قیمت نان مطرح 
نیست. حداقل قیمت خرید تضمینی گندم ۹۵۰۰ 
تومان لحاظ شــد تا از این طریق از کشاورزان برای 
کاشت گندم حمایت شود. این بحث اصاًل ارتباطی 
به حذف یارانه گندم و نان نــدارد. دولت یارانه اش را 
باید کمافی السابق بدهد و می خواهد و این روند ادامه 
خواهد داشت. به گزارش تســنیم، بر اساس مصوبه 
کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، سال آینده حدود 
۹ میلیارد دالر ارز ترجیحی جهت واردات کاالهای 
اساسی و دارو لحاظ شده اســت. برای تأمین گندم 
نیز با توجه به لحاظ شدن منابع ریالی با قیمت خرید 
تضمینی ۹۵۰۰ تومان، قیمت نان همچنان به صورت 

یارانه ای ادامه خواهد یافت.

خبر

وزارت راه و شهرســازی 
پیشنهاد تداوم وام ودیعه 
مسکن در سال ۱۴۰۱ را به 

دولت داد.
مرکز آمار و بانک مرکزی 
نرخ تورم اجاره مســکن در دی ۱۴۰۰ را منتشــر 
کردند. بررسی این آمار ها که با داده ها و فرمول های 
متفاوتی محاسبه شده اند. رشد قیمت اجاره مسکن 
را نشــان می دهد. مرکز آمار اعالم می کند که نرخ 
تورم در بخش اجاره نسبت به ماه قبل، ۴.۴ درصد و 
نسبت دی ۹۹ حدود 2۸.۶ درصد رشد داشته است. 
این درصد تورم در دهک هــای مختلف جامعه نیز 

متفاوت گزارش شده است.
نرخ تورم مسکن که در بانک مرکزی منتشر شده، 
مربوط به تهران است. این تورم در تهران ۵۱ تا ۵۴ 
درصد گزارش شده اســت. جداول این تورم ها در 
ادامه قابل مشاهده اســت. در میان اعالم آمارهای 
متناقض و همچنین بررسی های میدانی بر قیمت 
های بازار اجاره مسکن،  معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر 
مربع مسکن در پایتخت طی آذر  امسال را، ۸۴ هزار 
تومان  اعالم می کند. یعنی مستأجر یک واحد ۵۰ 
متری در پایتخت باید ماهانه ۴ میلیون و 2۰۰ هزار 
تومان و یک واحد ۱۰۰ متــری ۸ میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان اجاره بها پرداخت کند! در مهر سال ۹۸، 
متوسط اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 

۴۰ هزار تومان بود.
بسیاری از کارشناســان معتقدند اگر دولت طرح 
تعیین سقف اجاره را در پیش می گرفت و اجرای آن 
را با جدیت بیشتری دنبال می کرد. شاید هم اکنون 
وضعیت اجاره این چنین با نوسان و افزایش قیمت 
روبرو نمی شد. دولت دوازدهم و همچنین سیزدهم 
با در نظر گرفتن شیوع کرونا، سقف افزایش اجاره 
بها در کالنشهر ها و سایر شهر ها را به ترتیب 2۵، 2۰ 
و ۱۵ درصد تعیین کرده بودند، ولی بررســی های 

میدانی از همان زمان تا کنون نشــان می دهد این 
مصوبه اجرایی نشد.

 تعیین سقف اجاره نرخ اجاره را افزایش داد
مصطفی قلی خســروی - رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک کشــوری به خبرنگار ما می گوید:  تعیین 
سقف اجاره برای بازار اجاره و مستاجران به شدت 
مشکل ســاز بوده چرا که بسیاری از مستاجران در 
سال گذشته پیش از اعالم سقف اجاره کمتر از 2۵ 
درصد نرخ اجاره را تعیین کرده بودند، اما بعد از اعالم 
سقف مالکان نرخ های اجاره خود را افزایش دادند و 
همین خود باعث برهم ریخته شدن بازار اجاره شد.

 بر اساس مصوبه این ســتاد در راستای حمایت از 
مســتاجران، تمامی اجاره نامه ها مصوب و تمدید 
شده تلقی می شوند مگر آن استثنا های ۸ گانه ذکر 
شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستاجر و 
موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، 
اما هیچ مالکی نمی تواند مســتاجر خود را ملزم به 

افزایش اجاره بها بیش از 2۵ درصد کند.

پرداخت و افزایش وام ودیعه را در بودجه 
1401 پیشنهاد داده ایم

تــداوم صعود قیمت اجــاره بها در بازار مســکن و 
همچنین شیوع گسترده سویه اُمیکرون در کشور 
منجر شــده تا مســئوالن وزارت راه و شهرسازی 
به دنبال پیشــنهادی بــه دولت باشــند. محمود 
محمود زاده - معاون مســکن و ساختمان وزیر راه 
وشهرسازی گفت: طرح سقف 2۵ درصدی نرخ اجاره 
خود می تواند بازار اجــاره را آرام کند. برای کنترل 
بازار اجاره، افزایش پرداخت وام ودیعه مسکن و ادامه 
یافتن این وام در ســال ۱۴۰۱ را به دولت پیشنهاد 
داده ایم. به گفته معاون وزیر راه وشهرسازی اجرای 
طرح اجاره داری حرفه ای و همچنین اخذ مالیات از 
خانه های خالی خود می تواند مســئله افزایش نرخ 

اجاره را تا حدی کنترل کنند.

دولت بر روند پرداخت وام ودیعه مسکن 
نظارت کند

یک مستاجر درخصوص پرداخت وام ودیعه مسکن 

گفت: بســیاری از افرادی که ایــن وام ۷۰ میلیون 
تومانی در تهران را دریافت کرده اند معتقدند دولت 
برای پرداخت این وام هیچ کنتــرل و یا نظارتی بر 
بانک های عامل نداشــته و دریافت ایــن وام خود 
تبدیل به یک معضل برای متقاضیان شــده است. 
حسینی یکی دیگر از مســتاجران گفت: ما ۵ سال 
پیش مستاجر در منطقه ســتارخان بودیم در سال 
۹۵ یک واحد ۹۰ متری نوساز را ۷۰ میلیون تومان 
رهن کردیم، اما بعد از گذشت دو سال هر سال نرخ 
اجاره و رهن افزایش یافت. به طوری که در ســال 
گذشته نرخ پیش پرداخت واحدمان به 2۵۰ میلیون  
و اجاره  ماهی ۵ میلیون تومان رسید. به همین دلیل 
به حاشیه شهر رفتیم تا شاید با پرداخت اجاره کمتر 
مشــکل را حل کنیم. بازار اجاره با نزدیک شدن به 
انتهای سال با رشد قیمت مواجه شده و اگر تا یک ماه 
آینده تمهیدات الزم  برای کنترل آن به کار گرفته 
نشود. در ابتدای سال ۱۴۰۱ و به ویژه تابستان سال 
بعد نرخ اجاره به گفته بســیاری از کارشناســان و 

مستاجران سر به فلک کشیده خواهد شد.

وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ پرداخت می شود؟

سرنوشت  وام ودیعه در سال آینده

رئیسی:
 اعمال تعطیلی و محدودیت باید 

در هر استان تصمیم گیری شود
رئیس جمهور گفت: هر شــهر و بخشــی که 
دچار مشکل می شود باید مسئولین استانی 
در همان محدوده نسبت به اعمال محدودیت 
و یا تعطیلی تصمیم گیری کنند و این موضوع 
 نباید مثل گذشته جنبه عمومی و سراسری 

داشته باشد.
به گزارش تســنیم، آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور روز شنبه در جلسه ستاد 
ملی مقابله در مورد نوع اعمال محدودیت ها 
در شــرایط قرمز کرونایی، گفت: هر شهر و 
بخشی که دچار مشکل می شود باید مسئولین 
اســتانی در همان محدوده نسبت به اعمال 
محدودیت و یا تعطیلی تصمیم گیری کنند و 
این موضوع نباید مثل گذشته جنبه عمومی 

و سراسری داشته باشد.
وی ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
در مراســم  ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
مســئولین بهداشــتی باید با جدیت نظارت 
کنند تا در اجتماعات به ویژه در اماکن زیارتی 

شیوه نامه های بهداشتی با دقت رعایت شود.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: با توجه به 
شیوع ســویه اُمیکرون و شــرایط متفاوت و 
خاصــی که نســبت بــه ســویه های قبلی 
دارد، می تــوان تعریــف جدیــدی بــرای 
شــهرهای قرمز ارائــه داد و البته تــا زمانی 
که این تعریف انجام نشــده است، همچنان 
 مقــررات قبلــی بــرای شــهرهای قرمــز 

موضوعیت دارد.
رئیســی با تأکید بر رعایت اصول بهداشتی 
در حمل و نقل شــهری به ویژه در مترو گفت: 
حمل و نقل عمومی از زمینه های ابتالی مردم 
به بیماری کرونا اســت، لذا ضــرورت دارد 
مســئولین، دقت و نظارت دقیق تری در این 

زمینه داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت 
شــهادت مأمور نیروی انتظامی توسط اراذل 
و اوباش در شــیراز اظهار داشــت: پلیس در 
ارتباط با مردم باید ضمــن اقتدار از مهربانی 
و تدبیر برخوردار باشــد اما مقابله با اشرار و 
کســانی که جان و ناموس مــردم را به خطر 
می اندازند یک ضرورت اســت و الزم است از 
 نظر حقوقی و قضایــی از اقدامات پلیس نیز 

پشتیبانی شود.
رئیس جمهور تأکید کرد: مقابله با اشــرار و 
کسانی که با شرارت امنیت مردم را به خطر 
می اندازند خواســت مردم است و باید با آنان 
مقابله و از جان و نامــوس مردم نیز حفاظت 

کرد.

اخبار
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اطالعات مرکز آمار ایران از شــاخص قیمت تولیدکننده بخش های 
خدمات در ایران نشان می دهد این شاخص در فصل پاییز امسال ۱۰ 

درصد نسبت به فصل تابستان رشد کرده است.
تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور 
در فصل پاییز ۱۴۰۰ نســبت به فصل قبل )تورم فصلی( به ۱۰ درصد 
رسیده که در مقایســه با همین اطالع در فصل قبل ۱.۱ واحد درصد 
 کاهش نشان می دهد؛ اما همچنان از رشد هزینه تولید در این بخش

 حکایت دارد.
اطالعات مرکز آمار ایران از شــاخص قیمت تولیدکننده بخش های 
خدمات در ایران نشان می دهد در پاییز امسال، کمترین تورم فصلی 
به ترتیب مربوط به بخش های »اطالعــات و ارتباطات« )۶.۳ درصد(، 
»فعالیت های بیمه« )۶.۷ درصــد( و »فعالیت های حرفه ای، علمی و 
فنی« )۶.۸ درصد( است. بیشترین تورم فصلی نیز به ترتیب مربوط به 

»آموزش« )22.۵ درصد( و »فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و 
غذا« )۱۶.۹ درصد( بوده است.

تورم نقطه به نقطه
بررسی تغییرات نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده بخش های 
خدمات در ایران حاکی از این است که این شاخص در پاییز امسال در 
مقایسه با پاییز سال قبل ۴۵, ۸ درصد رشد کرده؛ یعنی میانگین قیمت 
دریافتی توسط ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل 
کشور در پاییز امسال به طور میانگین ۴۵,۸ درصد بیش از پاییز سال 
قبل بوده است. البته این رقم 2 درصد کمتر از تورم نقطه به نقطه در فصل 

تابستان است که از کاهش شیب این شاخص حکایت دارد.
در بخش های خدمات کمترین نرخ تورم تولید به ترتیب مربوط به بخش 
»فعالیت های امالک و مستغالت« )2۴ درصد( و »اطالعات و ارتباطات« 

)2۵.2 درصد( و بیشترین نرخ به ترتیب مربوط به بخش »فعالیت های 
خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا« )۸۵.2 درصد( و »فعالیت های اداری 

و خدمات پشتیبانی« )۶2.۶ درصد( است.

تورم ساالنه
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمات 
در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۴۰۰ )تورم ساالنه( به ۴۶, ۳ درصد 
رسیده که نسبت به همین اطالع در فصل قبل )۴۵.۱ درصد( ۱.2 واحد 
درصد افزایش نشان می دهد. اطالعات مرکز آمار ایران حاکی از این است 
که در فصل مورد بررسی، در میان بخش های خدمات در کشور، کمترین 
تورم ســاالنه مربوط به بخش »آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب 
و فعالیت های تصفیه« )2۰.۵ درصد( و بیشترین آن مربوط به بخش 

»فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا )۸2.۵ درصد( است.

مرکز آمار ایران اعالم کرد

رشد پاییزی تورم تولیدکننده بخش خدمات به ۱۰ درصد رسید
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معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
درباره مالیات خودروهای لوکس گفت: تاکنون مالیات 
2۷2 هزار مودی محاسبه و به آنان اعالم شده است که 
شامل ۵۷۰ هزار دستگاه خودرو می شود. این افراد تا 
پایان بهمن ماه مهلت دارند که مالیات خود را بپردازند.

»محمد مسیحی« )شنبه( در نشست خبری افزود: 
معترضان می توانند فرایند رسیدن به اعتراض خود را 

طبق دستورالعمل ها انجام دهند.
وی بیان داشــت: تاکنون اطالعات مربوط به ۱2 هزار 
خانه و باغ ویالی گران قیمت به سازمان امور مالیاتی 

ارائه شده است.  مسیحی در مورد خانه های خالی نیز 
اظهار داشت: وظیفه شناسایی خانه های خالی به عهده 
وزارت راه و شهرسازی، اما فراهم کردن زیرساخت ها 
به عهده ســازمان امور مالیاتی اســت که از این نظر 
زیرساخت های الزم در ســازمان امور مالیاتی فرآهم 

شده است. 
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
ادامه داد: در سری نخست، اطالعات سه هزار واحد خالی 
به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است، در هفته اخیر 
نیز وزارت راه و شهرسازی اطالعات جدیدی به سازمان 

ارسال کرده است که در فرآیند پردازش آنها در حال 
انجام است و در چند روز آینده به صاحبان این خانه ها 

اعالم خواهد شد.
وی به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 
اشاره کرد و گفت: تاکنون در مورد یک میلیون و ۹۰۰ 
هزار دستگاه کارتخوان، درخواست اتصال به پرونده 

مودیان مالیاتی داده شده است.
مسیحی اظهار داشــت: برای 2 میلیون و ۱۵۰ هزار 
دستگاه کارتخوان درخواســت غیرفعال شدن داده 

شده است.

بررسی وضعیت تولید در آذر ماه سال جاری نشان می دهد 
که از ۳۶ کاالی منتخب صنعتی و معدنی ۱۳ کاال روند 
منفی تولید را تجربه کرده اند که اغلب آنها نیز مواد اولیه 
صنایع دیگر محسوب می شوند. به گزارش مهر، مروری 
بر آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نهمین ماه 
سال جاری نشان می دهد که از 2۵ کاالی صنعتی ۷ کاال 
و از ۱۱ کاالی معدنی ۶ کاال نسبت به مدت مشابه پارسال 
روند نزولی را تجربه کرده و ۱۸ کاالی صنعتی و ۵ کاالی 
معدنی نیز افزایش تولید داشــته اند. بر این اساس تولید 
کامیون، کامیونت و کشنده، در صدر رشد تولیدات صنعتی 
و معدنی در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ با ۷۵.۳ درصد رشد قرار 
گرفته و پس از آن نام صنایعی همچــون روغن نباتی با 
۳۸.۷ درصد، چرم با ۳۳.۳ درصد، ماشین لباسشویی با 
2۶.۱ درصد، شمش آلومینیوم با 2۴.۷ درصد، اتوبوس، 
مینی بــوس و ون با 2۱.۷ درصد، دوده بــا ۱۹.۸ درصد، 
شیشه با ۱۹.۱ درصد، کمباین با ۱۶.۴ درصد، نخ فیالمنت 
پلی استر با ۱۶ درصد، ظروف چینی با ۱۱ درصد، یخچال 

و فریزر با ۱۰.۳ درصد، نئوپان بــا ۷ درصد، کاتد مس با 
۶.۵ درصد، روغن صنعتی و موتور با ۵.۷ درصد، تراکتور 
با ۵.۶ درصد، الیاف پلی استر با ۴.۴ درصد، کولر آبی با ۳.2 
درصد، پتروشیمی با 2.۳ درصد، کارتن ۱.۵ درصد، انواع 
پاپوش و کفش با ۱.۴، انواع ســواری 2.۱ درصد و ظروف 

شیشه ای ۰.۳ درصد به چشم می خورد.

کاهش قابل توجه تولید مواد اولیه صنایع
اما در طرف دیگــر ترازو، فــوالد خام بــا 2.2 درصد، 
محصوالت فوالدی با ۵.۸ درصد، الستیک خودرو با ۳.۷ 
درصد، آلومینا با ۰.۱ درصد، نخ سیستم پنبه ای با ۱۵.۸ 
درصد، کنسانتره ذغالسنگ ۱۱.۷ درصد، سیمان با ۹.۱ 
درصد، وانت با ۵.۴ درصد، پودر شوینده با ۱۵.۱ درصد، 
فیبر با ۷.۹ درصد، الکتروموتــور با ۱۶.۶ درصد، چینی 
بهداشتی با ۱۶.۴ درصد و الیاف اکریلیک با ۶۹.۳ درصد 

قرار دارند که با کاهش تولید مواجه شده اند.
از سویی دیگر مقایسه آمارهای وزارت صمت برای دو ماه 

آبان و آذر نشان می دهد که این وزارتخانه برای ماه آذر آمار 
چند محصول شامل تلویزیون، کاغذ و سموم دفع آفات 

را اعالم نکرده است.

دولت مواد اولیه را دریابد
نکته قابل توجه آنکه مشابه آبان ماه کاهش تولید بیشتر 
در مواد اولیه برخی صنایع رخ داده آن هم در شرایطی 
است که اغلب تولیدکنندگان محصول نهایی از قیمت 
باالی مواد اولیه گالیه دارند؛ به عنوان نمونه در حوزه هایی 
همچون سیمان، فوالد، الیاف و فیبر که مواد اولیه صنایع 
دیگر محسوب می شوند تولید کاهش یافته که همین امر 
می تواند توازن بازار و قیمت کاالها را بر هم بزند و در حوزه 

ارزآوری نیز دولت را با مشکل مواجه کند.
بنابراین الزم است که دولت سیزدهم با سیاست گذاری 
دقیقی، ضمن آسیب شناسی شرایط، سطح تولیداتی که 
به شدت منفی شده است را سرپا نگاه دارد و به وضعیت 

آنها رسیدگی کند.

۵۷0 هزار دستگاه خودروی لوکس مشمول مالیات شدند

از 36 کاالی منتخب صنعتی و معدنی،۱3 کاال روند منفی تولید را تجربه کرده اند

زنگ خطر کمبود مواد اولیه تولید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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ریزش کوتاه مدت نرخ ارز 
کامران ندری، اقتصاددان 

لغو برخی از تحریم های ایران توسط آمریکا می تواند تا حدودی در بازار ارز تاثیرگذار باشد. اما این ریزش قیمت خیلی چشمگیر نیست و به اصطالح در هفته های گذشته پیش خور شده است. این اخبار و لغو تحریم ها 
به دلیل اینکه مطابق انتظارات قبلی پیش رفته و تحقق پیدا کرده است تغییرات زیادی را در بازار ارز نخواهد داشت. طی هفته های گذشته همین اخبار بارها و بارها اعالم شده و از آمادگی آمریکا برای لغو برخی تحریم 
ها خبر داده بود. بنابراین اخبار منتشر شده تازگی خاصی برای بازار ارز نداشته است. به عبارت دیگر کاهش نرخ ارز در مدت اخیر اتفاق افتاده است. البته این خبر ضمیمه اخبار گذشته شده می تواند تاثیر مثبتی داشته 

باشد اما اثر آن قوی و شدید نخواهد بود. 
بازار ارز ایران به طور کلی تحت تاثیر اخبار برجامی است تا عوامل دیگر اقتصادی و داخلی. برای روزهای پایانی سال نیز پیش بینی می شود تقاضای خاصی برای بازار ارز نداشته باشیم. سالهای گذشته افزایش تقاضا 
برای ارز به منظور مسافرت ها وجود داشت. همین امر نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می داد. همچنین تغییر خاصی در برنامه ها و سیاست های دولت اتفاق نیفتاده و همین اخبار برجامی در بازار تاثیر گذار است. بنابراین 
نوسانات ارزی این روزها بیشتر تحت تاثیر عوامل سیاسی است تا اقتصادی. در روزهای اخیر در برنامه های اقتصادی دولت تغییری ایجاد نشده است. موضوعات مرتبط با آینده اقتصادی و بودجه ای موثر بر بازار ارز هم 

مطرح نیستند.
اگر به یک باره روند مذاکرات تغییر کند، یعنی از روند رو به مثبت خارج شود، نرخ ارز شروع به افزایش خواهد کرد. در غیر این صورت و در صورت احیای برجام، تاثیر کوتاه مدت آن در بازار قابل مشاهده خواهد بود. 
حتی ممکن است قیمت دالر به زیر 25 هزار  تومان نیز برسد. یعنی در محدوده 22 تا 25 هزار تومان در نوسان خواهد بود. اما این ریزش تداوم نخواهد داشت چراکه دولت اجازه کاهش بیش از اندازه نرخ ارز را نمی دهد. 

ادامه این کاهش قیمت به ضرر تولید است و صدمات بسیاری را متوجه تولیدکننده خواهد کرد. 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به مصوبه 
مهم این کمیسیون در راستای تخصیص ۹ میلیارد 
دالر ارز ترجیحی جهت واردات کاالهای اساســی و 
دارو، گفت: نرخ خرید تضمینی گندم ۹5۰۰ تومان 
در نظر گرفته شد؛ بر این اساس احتماالً نیاز داخل از 
این طریق تأمین خواهد شد. محسن دهنوی درباره 
برخی ابهامات تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی که اخیراً 
در کمیســیون تلفیق بودجه تصویب شد، گفت: بر 
اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مقرر 
شده است که در سال آینده حدود ۹ میلیارد دالر بابت 
واردات کاالهای اساسی و دارو ارز ترجیحی تخصیص 
داده شود. همچنین در سال بعد، خرید تضمینی گندم 

نیز با قیمت هر کیلو ۹5۰۰ تومان انجام خواهد شد.
نایب رئیس کمیســیون تلفیق بودجه در خصوص 
ابهامات حذف یارانه نان گفت: ســال آینده خرید 
تضمینی گندم انجام خواهد شد و بر این اساس نان 
نیز به نرخ یارانه ای توزیع می شــود. در کمیسیون 
تلفیق بودجه، منابع تأمین گندم برای سال آتی به 
صورت ریالی لحاظ شــده است. مبنای کمیسیون 
تلفیق نیز این اســت که منابع به صــورت ریالی 
تخصیص داده شــود و هر میزان دولت صالح دید 
از گندم تولید داخل تهیه کنــد و در صورت نیاز با 
اســتفاده از همان منابع ریالی واردات گندم انجام 

شود. وی افزود: برآوردمان این است وقتی نرخ خرید 
تضمینی گندم در سال آتی افزایش یافته، حاشیه 
سود کشاورزان داخلی به حدی باال برود که تمام نیاز 

داخلی از محل تولید داخل گندم تأمین شود.
دهنوی در پاسخ به اینکه در بحث تخصیص ۹ میلیارد 
دالر ارز ۴2۰۰ تومانی جهت واردات کاالهای اساسی، 
خبری مطرح می شود که گویا قیمت نان آزاد خواهد 
شد، آیا در این باره در کمیسیون تلفیق تصمیم خاصی 
لحاظ شده است؟ گفت:  اتفاقاً اصاًل قرار نیست قیمت 
نان آزاد بشود، نه دولت چنین پیشنهادی داده است و 
نه کمیسیون تلفیق چنین نظری دارد؛ بر این اساس 
به هیچ وجه بحث آزادسازی قیمت نان مطرح نیست. 
حداقل قیمت خرید تضمینی گنــدم ۹5۰۰ تومان 
لحاظ شد تا از این طریق از کشاورزان برای کاشت گندم 
حمایت شود. این بحث اصاًل ارتباطی به حذف یارانه 
گندم و نان ندارد. دولت یارانه اش را باید کمافی السابق 
بدهد و می خواهد و این روند ادامه خواهد داشت. بر 
اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، سال 
آینده حدود ۹ میلیارد دالر ارز ترجیحی جهت واردات 
کاالهای اساسی و دارو لحاظ شده است. برای تأمین 
گندم نیز با توجه به لحاظ شدن منابع ریالی با قیمت 
خرید تضمینی ۹5۰۰ تومان، قیمت نان همچنان به 

صورت یارانه ای ادامه خواهد یافت.

یک فعال صنفی با بیان اینکه مهم ترین دلیل افزایش 
قیمت برنج کاهش ۴۰ درصدی تولید است، گفت: 
دولت از دخالت در بازار دست بکشد. یک فعال صنفی 
درباره دالیل گرانی برنــج در بازار گفت: واقعیت این 
است که کشاورزان برنج های تولیدی خود را دپو کرده 
و به بازار عرضه نمی کنند. وی که نمی خواست نامش 
عنوان شود، از مسئوالن خواست با افرادی که از عرضه 
برنج به بازار خودداری می کنند، برخورد جدی شود. 
این فعال بازار برنج با اشاره به اینکه امسال میزان تولید 
برنج در هندوستان نیز کم بوده است، گفت: قیمت در 
هند نیز افزایش یافته اما این افزایش به اندازه ای در 

کشور ما رقم خورده؛ نبوده است.
وی با اشــاره به اینکه قیمت ارز نیما نیز از 2٣ به 25 
هزار تومان افزایش یافته و این مسأله نیز در قیمت 
برنج مؤثر اســت، اضافه کرد: یک رقمی نیز به دلیل 
ارزش افزوده به قیمت برنج اضافه شده ضمن اینکه 
مشــکالت زیادی در بنادر وجود دارد و کشتی ها به 
کندی تخلیه می شود. این فعال صنفی توضیح داد 
که تخلیه یک کشــتی در حال حاضر حدود ۱5 روز 
زمان می برد که مدت بســیاری زیادی است. وی با 
اشاره به اینکه تولید برنج در سال گذشته هم از نظر 
کیفی و هم از نظر کمی وضعیت بسیار خوبی داشت، 
گفت: امسال کاهش زیادی در این حوزه داشتیم. به 
گفته این فعال صنفی تولید برنج در سال جاری حدود 
۴۰ درصد کاهش داشته و این مهم ترین دلیل افزایش 

قیمت برنج ایرانی است.
وی با اشاره به توقف چهارماهه واردات برنج به بهانه 

ممنوعیت فصلی گفت: آن زمان قیمت برنج ایرانی 
روند افزایشــی گرفت و به کیلویی بیش از 5۰ هزار 
تومان رسید، ما بارها به وزیر جهاد کشاورزی در این 
زمینه هشدار دادیم که باید جلوی این افزایش قیمت 
را گرفت و به دلیل کاهش تولید ممنوعیت فصلی باید 

لغو شود اما به تذکرات ما توجهی نشد.
این فعال صنفی با بیان اینکه قیمت تمام شــده هر 
کیلوگرم برنج خارجی بیش از 25 هزار تومان است، 
گفت: دولت با دخالت در بازار هــر کیلوگرم برنج را 
۱٨٣۰۰ تومان عرضه می کند که ایــن انگیزه را از 
واردکننــدگان گرفته و به جای اینکــه در ماه های 
گذشته تأثیر مثبتی بر شــرایط بازار داشته باشد، 
اوضاع را بدتر کرده است. وی از دولت خواست در بازار 
کاالهای اساسی از جمله برنج دخالت نکند و اجازه 
بدهد که بازار روال طبیعی خود را طی کند تا دچار 

چنین بحران هایی نشویم.
این فعال صنفی تصریح کرد: بســیاری از مسئوالن 
از جمله مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی و بخش 
خصوصی مباحث مربوط به کاهش تولید را برنج رد 
کردند و گفتند که کاهش تولیــدی بین ۱۰ تا ۱2 
درصد بیشتر نیست؛ این عده عنوان می کردند جای 
هیچ گونه نگرانی نیست و مشکلی در حوزه تأمین و 
تولید وجود ندارد؛ درخواست ما این است که مسئوالن 
مذکور که لجبازی آنان منجر به ایجاد چنین شرایطی 
شده در حال حاضر پاسخگو باشند؛ این افراد یکبار هم 
موضع طلبکاری خود را کنار بگذارند و مسئولیت این 

وضعیت را بپذیرند و درباره آن توضیح بدهند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان ماشین آالت کشاورزي، 
صنعتي، ســاختماني و لوازم یدکي کشاورزي تهران 
با تاکید بر لــزوم به کارگیري مهندســي معکوس در 
ساخت ماشــین آالت مورد نیاز در کشور بیان داشت: 
براي تولید ماشین آالت قطعاً نیازمند ورود به مرحله 
مهندسي معکوس هســتیم که با الگو برداري، کپي و 
یا مونتاژ در مراحل اولیه مي توانیــم در راه تولید قدم 
برداریم. مهندسي معکوس الزمه ورود به تولید دستگاه 
هاست و تمامي کشــورهاي در حال توسعه از این پایه 

شروع کرده اند.
علي توسطي، رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین آالت 
کشاورزي، صنعتي، ساختماني و لوازم یدکي کشاورزي 
تهران گفت: بدون تردید ماشین آالت مورد استفاده در 
حوزه هاي مختلف خصوصا صنعت و کشاورزي به مرور 
زمان فرسوده مي شود، همچنین با پیشرفت تکنولوژي 
و دانش روز، سهم عمده اي از شرکت هاي دانش بینان 
یا پیشرو که در خارج از کشور فعال هستند فن آوري و 

تکنولوژي جدید را به ماشین آالت قبلي اضافه مي کند.
وي در ادامه تصریح کرد: با توجه به تحریم هاي ظالمانه 
که چند سالي است کشور را با مشکالت زیادي روبه رو 
کرده، نتوانسته ایم به تکنولوژي روز دسترسي داشته 
باشیم و استفاده از ماشــین آالت فرسوده نیز منجر به 
افزایش هزینه هاي تولیــد و کاهش کیفیت کاالهاي 
نهایي مي شــود. به روز نبودن ماشین آالت، لطمات و 
آســیب هاي اقتصادي در بعد مالي و کیفي به همراه 
داشته است؛ بنابراین به دو طریق مي توانیم عمل کنیم.

او در این خصوص توضیح داد: براي جبران یا باید با دور 
زدن تحریم تکنولوژي جدید را با توجه به ســاختارها 
کیفي آن از نوع گریدهاي استفاده از انرژي در آن دستگاه 
که قطعا به جلوگیري از آالینده شــدن محیط زیست 
کمک خواهد کرد از خارج وارد کنیم و یا اینکه با توجه به 
امر مقام معظم رهبري در راستاي گسترش تولید داخلي 
در حوزه هاي مختلف کاالهاي صنعتي و کشاورز با توجه 

به کیفیت و استانداردهاي مطلوب قدم برداریم.

رئیس اتحادیه خیاطان تهران گفت: پدیده بلوکه شدن 
مواد اولیه در دست عده اي خاص که تصمیات لحظه اي 
براي افزایش قیمت مواد اولیه مي گیرند، بازار را فلج نموده 
است. انتظار مي رود دستگاه هاي نظارتي بر عملکرد این 
افراد و گروه ها نظارت کنند؛ چرا که تمامي تولیدکنندگان 

این اتحادیه با مشکالت زیاد اقتصادي روبه رو شده اند.
حبیب اله طهماسبي، رئیس اتحادیه خیاطان تهران در 
خصوص گراني هاي بي دلیل مواد اولیه در صنف متبوعش 
بیان داشت: اینکه نرخ ارز تغییر نمي کند ولي مواد اولیه 
گران مي شود جاي سوال است. مواد اولیه مورد نیاز تولید 
در بازار به حد وفور وجود دارد؛ اما بسیار گران است. وي 
ادامه داد: این گراني هاي بي دلیل روزانه مواد اولیه، منجر 
به باالرفتن قیمت محصول نهایي شده و در نتیجه رکود 

در بازار موج مي زند. گراني محصول نهایي میل خرید را در 
خریداران از بین برده و کسادي رشد مي کند.

طهماسبي تصریح کرد: تولیدکنندگان صنف خیاطان 
در زمان قرارداد با مشتري قیمت را محاسبه و اعالم نمي 
دارند اما در زمان تحویل قیمت تمام شده طوري باال رفته 
که باید از سود خود بگذرند و کاال را تحویل مشتري بدهند 
و این کامال به زیان شان تمام مي شــود. از سوي دیگر 
کارگران این حوزه که به دوگونه روزمزد و یا کارمزدي کار 
مي کنند با بحران روبه رور هستند. رئیس اتحادیه خیاطان 
تهران اظهار داشت: هر چه سفارش کمتر شود کارگران 
حرفه اي که کارمزدي کار مي کنند کمتر مزد مي گیرند 
و در ادامه نمي توانند زندگي خود را بچرخانند و از چرخه 

کار و فعالیت صنف خارج مي شوند.

در سال ۹۷ قیمت ماهی قزل 
آال کیلویی 25 هزار تومان بود 
در حالی که امسال حدود سه 
برابر افزایش قیمت را شاهد 
هستیم. نرخ هر کیلو قزل آال 
در بازار به ۶۷ هزار تومان رسید و با افزایش تقاضا در یک 
ماه پایانی سال این احتمال وجود دارد که قیمت ماهی 
رشد داشته باشد. برای اینکه محصوالت شیالت از جمله 
ماهی به دست مصرف کننده برسد، چند دست جا به جا 
می شود و در واقع قیمتی که تولیدکننده برای محصولش 
دریافت می کند، بســیار پایین تر از آن چیزی است که 

محصول در بازار به فروش می رسد. 
در همین رابطه مدیرعامل اتحادیه سراســری ماهیان 
سردآبی خاطر نشان کرد: تولیدکنندگان مدت هاست که 
ماهی قزل آال را باهمان نرخ ثابت کیلویی ۶۷ هزار تومان 
عرضه می کنند و اما چه اتفاقاتی رخ داد که قیمت قزل آال 

در مقاطعی به باالی ۱۰۰ هزار تومان در واحدهای عرضه 
رسید هنوز برای ما روشن نشده است.

آرش نبی زاده با اشاره پیش بینی افزایش قیمت ماهی 
قزل آال، گفت: با نزدیک شــدن به روزهای پایان سال 
احتمال افزایش نرخ قزل آال وجود دارد. با کاهش قدرت 
خرید مردم بازار بسیار ضعیف شده است و تولیدکنندگان 
با آســیب و ضرر ماهی را بــه فروش می رســانند که 
استخرهای خود را خالی کنند. این فعال اقتصادی قیمت 
ماهی قزل آال سر مزرعه را کیلویی ۶۷ هزار تومان عنوان 
کرد و افزود: در ســال جاری صادرات توانست بسیاری 
از مزراع تولیدکنندگان قــزل آال را نجات بدهد تا آنها 
همچنان برای تولید در سال آینده راغب باشند. به نظر 
من اگر امکان صادرات وجود نداشــت برای بسیاری از 
تولیدکنندگان ادامه حیات اقتصادی میسر نبود. وی با 
اشاره به کشورهای هدف صادراتی، گفت: ماهی قزل آال به 
آذربایجان، ارمنستان، عراق، قطر، عمارت و روسیه صادر 
شد. سال گذشته حدود ۱۶ هزار تن قزل آال صادر کردیم 
که در سال جاری تا به امروز میزان صادرات به ۱۰ هزار 

تن هم نرسیده است. نبی زاده در تشریح وضعیت مزارعی 
که با هدف مصرف داخلی تولید می کردند، گفت: در این 
واحدها هزینه ها با درآمد همخوانی ندارد و بسیاری از این 
واحدها میزان تولید خود را در سال آینده کاهش خواهند 
داد. همچنین عالوه بر کاهش خرید قزل آال، از ســوی 
مردم  خشکسالی  نیز مزیت به علت شد و میزان تولید را 
۱5 تا 2۰ هزار تن کاهش داد. وی میزان تولید قزل آال را 
در سال گذشته حدود ۱۴5 هزار تن عنوان کرد و افزود: 
در سال جاری میزان تولید به حدود ۱۱5 هزار تن رسید و 
باید منتظر باشیم که در سال آینده چه پیش خواهد آمد 
اگر همچنان همین روند ادامه داشته باشد بسیاری از 

تولیدکنندگان تولید را متوقف خواهند کرد.
به گفته نبی زاده، قیمت ماهی در حــال حاضر ٣ برابر 
مرغ است از این رو تمایل مردم برای مصرف کاهش پیدا 
می کند. مدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی 
خاطر نشــان کرد: تولیدکنندگان آبزیان جزو محدود 
بخش هایی کشاورزی هستند که از یارانه دولتی کمی 
استفاده می کنند. نرخ خوراک ماهیان با نرخ نیمایی وارد 

می شــود و به همین دلیل قیمت تمام شده محصوالت 
باالست با مقایسه قیمت مرغ و ماهی این موضوع بیشتر 
مشــهود می شــود. این فعال اقتصادی در ادامه گفت: 
بســیاری از تولیدکنندگان برای تامیــن خوراک مورد 
نیاز واحد تولیدی خود نهاده هــا را با نرخ آزاد خریداری 
می کنند این در حالیست که دولت به ما اعالم کرده است 
که نهاده ها فقط در سامانه بازارگاه توزیع می شود. حاال این 
پرسش مطرح است که چگونه یک تولیدکننده نهاده را 
با نرخ آزاد آن هم در حدود ۱5 هزار تن از بازار آزاد خریدار 
می کنند؟ پس مشخص است که سیستم توزیع نهاده ها 
در کشور چالش های جدی دارد. تولیدکنندگان هر هفته 
به نهاده نیاز دارند و باید نیاز خود را خریداری کنند. وی 
با بیان اینکه تولیدکنندگان از افزایــش نرخ قزل آال در 
ماه های اخیر سودی عاید آنها نشد، افزود: تولیدکنندگان 
مدت هاست که قزل آال را باهمان نرخ ثابت کیلویی ۶۷ 
هزار تومان عرضه می کنند و اما چه اتفاقاتی رخ داد که 
قیمت قزل آال در مقاطعی به باالی ۱۰۰ هزار تومان در 
واحدهای عرضه رسید هنوز برای ما روشن نشده است. 
نبی زاده با اشــاره به قیمت پایین ماهیان دریا در ایران، 
تصریح کرد: قیمت ماهی در داخل کشــور نســبت به 
کشورهای منطقه پایین است. یارانه سوخت به صیادان 
تعلق می گیرد از این رو قیمت این ماهیان پایان است و 
ماهیان صید شده در داخل کشور عرضه نمی شود و بخش 
اعظم آن صادر می شود. چرا یک صیاد وقتی می تواند صید 
خود را کیلویی ۴۰۰ هزار تومان بفروش برساند آن را در 
بازار داخلی کیلویی ۱۷۰ تا ۱٨۰ هزار تومان عرضه کند؟

در همین زمینه رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت 
سفید در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: در حال حاضر 
چنانچه شهروندان در صدد خرید اقالم اساسی و مورد 
نیاز خود باشند در زمینه تخم مرغ و مرغ است و احتماال 
خریداری کاالهای پروتیئنی ماهی و گوشت قرمز از توان 
آن ها خارج باشــد. محمدعلی فروغی اضافه کرد: البته 
هزینه های تولید از جملــه نهاده ها و کارگر نیز افزایش 
پیدا کرده و فروش با قیمت های قبل برای تولیدکننده 

به صرفه نیست.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

در حالــی آمریــکا برخی از 
تحریم های ایران را لغو کرده 
اســت که میزان تاثیر آن بر 
بازارهای مالی بخصوص بازار 
ارز محل اختالف بسیاری از 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی است. آخرین قیمت دالر 
در بازار آزاد 2۷ هزار و 5۰۰ تومان بود. اما دالر روز شنبه 

شانزدهم بهمن ماه کار خود را با ۱٫۶ درصد کاهش نشان 
داد و ناگهان ۴5۰ تومان افت کرد. قیمت دالر با ۴5۰ 
تومان کاهش به 2۷ هزار و 5۰ تومان رسید و تنها یک 
قدم کوچک تا ورود به کانال 2۶ هزار تومانی فاصله دارد. 
به نظر می رسد بازار ارز باالخره توافق هسته ای را جدی 

گرفته و اولین کاهش قیمت جدی خود را ثبت کرد.
به هر ترتیب آسوشــیتدپرس خبر داده که دولت جو 
بایدن برخی از تحریم ها برای برنامه هسته ای ایران را 
لغو کرده است. ایرنا، خبرگزاری دولت هم با انتشار این 

خبر در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: مذاکرات 
وین وارد مرحله حساسی شده است. رویترز هم به مانند 
آسوشیتدپرس گزارش داده که آمریکا برای تسهیل 
مذاکره با ایران تحریم برخی فعالیت های هســته ای 
ایران نظیر پروژه اتمی بوشهر، نیروگاه آب سنگین اراک 
و تحقیقات هسته ای را رفع می کند. با این خبر احتماال 
بازارهای مالی متاثر شوند. باید دید در ادامه چه اخباری 
از مذاکرات ایران منتشر خواهد شد و احتماال با جدی تر 

شدن این اخبار واکنش بازارها نیز بیشتر از قبل شود.

از ماه گذشته مقاومت بازار ارز تعدیل شد و با موفقیت 
دولت سیزدهم در افزایش صادرات نفت و بازگشت ارز 
به کشور شاهد کاهش نرخ دالر و یورو در صرافی های 
بانکی و بازار آزاد بودیم. به این صورت که نرخ دالر در 
صرافی بانکی از 2۷ دی ماه پــس از ۶ ماه به 25 هزار 
تومان رسید و در بازار آزاد نیز سیر نزولی قیمت ها شروع 
شده است. مشاهدات بازار آزاد حاکی از این است که 
قیمت دالر در این بازار سقوط کرده است و در آستانه 

ورود به 2۶ هزار تومان است.

 اخبار مذاکرات   و لغو  برخی تحریم ها  باعث   افت  قیمت   دالر  و  سکه   شد

سیگنال نزولی به بازار دالر 
دالر    به 25  هزار تومان می  رسد؟

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

تفاوت فاحش قیمت  قزل آال از سر مزرعه تا واحدهای عرضه

ماهِی شب عید گران می شود 
قیمت ماهی 3 برابر مرغ است

بلوکه شدن مواد اوليه بازار خياطان را فلج کرده است

جزییات تازه از قیمت نان در سال آینده

توضيح مجلس درباره آزادسازی قيمت نان

کاهش ۴٠ درصدی تولید برنج، مهم ترین دلیل افزایش قیمت است

کشاورزان برنج نمی فروشند

نیاز همزمان به واردات و مهندسي معکوس در شرایط کنوني

اتحاديه هاي صنفي شناخت کامل به دستگاه ها و بازار کشور دارند
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ثروت زاكربرگ 29 ميليارد دالر آب رفت
مارک زاکربرگ در ریزش کم سابقه ای که ارزش سهام شرکت ِمتا پلتفرمز 
در روز پنج شنبه داشت، ۲۹ میلیارد دالر از دست داد.ارزش سهام شرکت 
ِمتا در بزرگترین ریزش روزانه ارزش بازار یک شرکت آمریکایی، روز پنج 
شنبه ۲۶ درصد سقوط کرد و بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر از دست داد. طبق 
برآورد فوربس، این ریزش ســهام ارزش ثروت مارک زاکربرگ، موسس و 
مدیرعامل این شــرکت را به ۸۵ میلیارد دالر کاهش داد. زاکربرگ حدود 
۱۲.۸ درصد در این شرکت که ســابق بر این با نام فیس بوک شناخته می 
شد، ســهم دارد.همزمان ثروت جف بزوس تحت تاثیر درآمدهای بهتر از 
حد انتظار آمازون و رشد ارزش سهام این شرکت، ۲۰ میلیارد دالر افزایش 
یافت. بزوس موسس و رئیس هیات مدیره آمازون در حدود ۹.۹ درصد از این 
شرکت خرده فروشی آنالین سهم دارد. طبق آمار فوربس، بزوس سومین 

ثروتمند بزرگ دنیاست.
سود سه ماهه چهارم آمازون با کمک سرمایه گذاری در شرکت خودروی 
برقی ریویان و افزایش قیمت ساالنه اشتراک پرایم در آمریکا افزایش یافت 
و رشد ارزش سهام این شرکت را به ۱۵ درصد رساند که بزرگترین افزایش 
روزانه از اکتبر سال ۲۰۰۹ بود.طبق اعالم فوربس، ثروت خالص بزوس در 
سال ۲۰۲۱ در مقایسه با ســال پیش از آن ۵۷ درصد رشد کرد و به ۱۷۷ 
میلیارد دالر رســید. این افزایش ثروت تحت تاثیر رونق آمازون در دوران 

پاندمی اتفاق افتاد که مردم بیش از قبل به خرید آنالین روی آوردند.
کاهش یک روزه ثروت زاکربرگ، یکی از بزرگترین کاهش ثروتهای مدیران 
فناوری به شمار می رود و پس از کاهش ۳۵ میلیارد دالری یک روزه ثروت 
ایالن ماســک، مدیرعامل تســال در نوامبر، در رتبه دوم قرار می گیرد.به 
دنبال ریزش ۲۹ میلیارد دالری ثروت، زاکربرگ در فهرست میلیاردرهای 
زمان حال فوربس در رتبه دوازدهم پایینتر از میلیاردرهایی شامل موکش 
آمبانی و گوتام آدانی قرار گرفت.معامالت سهام ِمتا پرنوسان مانده است 
زیرا سرمایه گذاران تالش می کنند تاثیر تورم باال و افزایش نرخ های بهره را 
برآورد کنند. با این حال ارزش سهام ِمتا ممکن است به سرعت بهبود پیدا 
کرد و افت ثروتی که زاکربرگ پیدا کرد، روی کاغذ بماند.بر اساس گزارش 
رویترزف زاکربرگ سال گذشته پیش از ریزش سهام فناوری، سهام ِمتا به 

ارزش ۴.۴۷ میلیارد دالر را فروخت.

اسنپ باالخره سودآور شد
با گذشت حدود پنج سال از عرضه اولیه عمومی، شرکت اسنپ باالخره سودآور شد 
و درآمد خالص ۲۳ میلیون دالر در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ را گزارش کرد. این 
رقم ممکن است درصد جزئی از درآمد سه ماهه ۴.۱ میلیارد دالری این شرکت باشد 
اما گام مهمی برای شرکتی است که همزمان برای رشد کاربران با دشواری مواجه 
بوده است. اما به نظر می رسد اسنپ چت این چالشها را به شکل قاطعی پشت سر 
گذاشته و شمار کاربران روزانه فعالش به ۳۱۹ میلیون نفر رسیده که برای دومین سه 
ماهه متوالی، ۱۳ میلیون نفر افزایش داشته است. شمار کاربران روزانه فعال اسنپ 
چت در سال ۲۰۲۱ رشد ۲۰ درصدی داشت.این خبر برای سهامداران خوشایند 
بود به خصوص که نتایج اسنپ یک روز پس از گزارش شرکت ِمتا از کاهش کاربران 
روزانه فعال فیس بوک برای اولین بار در تاریخ این شرکت منتشر شد. این خبر به 
ریزش بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر از ارزش بازار شــرکت ِمتا منجر شد. در این بین، 
ارزش سهام اسنپ تحت تاثیر خبر سودآوری و ادامه رشد کاربران، در ساعات پس از 
معامالت رسمی بیش از ۵۰ درصد صعود کرد.اسنپ هم مانند فیس بوک در گذشته 
اعالم کرده بود تغییرات حریم خصوصی اپل تاثیر منفی بر کسب و کار تبلیغات این 
شرکت می گذارد و ایوان اشپیگل، مدیرعامل اسنپ در سه ماهه قبلی آن را شکست 
ناامیدکننده ای خوانده بود اما اکنون به نظر می رسد اسنپ این تغییر را اندکی راحت 
تر پشت سر گذاشته است. اشپیگل همچنین به تغییرات رفتار کاربران در دوران 
پساکرونا اشاره کرد و گفت: ما شاهد آن هستیم که افراد استوریهای کمتری برای 
دوستانشان ارسال کرده و استوریهای کمتری را از دوستانشان مشاهده می کنند. 
اما در عوض محتوای پولی بیشتر مشاهده شده و محتوای بیشتری در بخش اسپات 
الیت دیده می شود.بر اساس گزارش انگجت، اسپات الیت قابلیت شبیه تیک تاک 
اسنپ چت برای ویدیوهای کوتاه است. اشــپیگل خاطرنشان کرد قابلیت اسپات 
الیت کمک کرده است جامعه تولیدکنندگان محتوا در اسنپ چت رشد کند و بیش 
از ۱۲ هزار تولیدکننده محتوا در نخستین ســال راه اندازی این قابلیت، از اسپات 
الیت پول دریافت کردند. شمار پستهایی که ماهانه در اسپات الیت ارسال می شود، 

در مقایسه با سال گذشته سه برابر شده است.

ركوردشكنی آمازون با رشد 190 ميليارد دالری 
ارزش بازار

یک روز پس از این که شرکت مادر فیس بوک با بزرگترین ریزش یک روزه ارزش 
بازار در تاریخ خود روبرو شد، آمازون بزرگترین رشد یک روزه ارزش بازار خود را به 
ثبت رساند. ارزش سهام فروشگاه اینترنتی آمازون به دنبال انتشار گزارش عملکرد 
سه ماهه بهتر از حد مطلوب این شرکت، روز جمعه ۱۳.۵ درصد رشد کرد و ارزش 

بازار آمازون تا پایان وقت معامالت حدود ۱۹۰ میلیارد دالر افزایش یافت.
آمازون با رشــد ۱۹۰ میلیارد دالری ارزش بازار خود در یک روز، رکورد قبلی که 
متعلق به اپل با رشد ۱۸۱ میلیارد دالر در ۲۸ ژانویه بود را شکست. رکوردشکنی 
سازنده آیفون هم پس از انتشار گزارش عملکرد مالی سه ماهه فراتر از حد انتظارات 

بازار روی داده بود. ارزش بازار آمازون اکنون حدود ۱.۶ تریلیون دالر است.
بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان روز پنج شنبه گزارش مالی سه ماهه چهارم را 
منتشر کرد که بهتر از حد مطلوب بود و اعالم کرد قیمت اشتراک ساالنه سرویس 
پرایم در آمریکا را به میزان ۱۷ درصد افزایش داده است. سود سه ماهه چهارم آمازون 
با کمک سرمایه گذاری در شرکت خودروی برقی ریویان و افزایش قیمت ساالنه 
اشتراک پرایم در آمریکا افزایش یافت. ثروت جف بزوس تحت تاثیر درآمدهای بهتر 
از حد انتظار آمازون و رشد ارزش سهام این شرکت، ۲۰ میلیارد دالر افزایش یافت. 
بزوس موسس و رئیس هیات مدیره آمازون در حدود ۹.۹ درصد از این شرکت خرده 
فروشی آنالین سهم دارد. طبق آمار فوربس، بزوس سومین ثروتمند بزرگ دنیاست.
جهش یکباره ارزش سهام آمازون یک روز پس از ریزش بیش از ۲۰۰ میلیارد دالری 
ارزش بازار ِمتا پلتفرمز روی داد که بزرگترین ریزش یک روزه برای یک شــرکت 
آمریکایی بود. مارک زاکربرگ در ریزش کم سابقه ای که ارزش سهام شرکت ِمتا 
پلتفرمز در روز پنج شنبه داشت، ۲۹ میلیارد دالر از دست داد. طبق برآورد فوربس، 
این ریزش سهام ارزش ثروت مارک زاکربرگ، موسس و مدیرعامل این شرکت را به 
۸۵ میلیارد دالر کاهش داد. زاکربرگ حدود ۱۲.۸ درصد در این شرکت که سابق 
بر این با نام فیس بوک شناخته می شد، سهم دارد. ارزش سهام شرکت ِمتا پلتفرمز 
)شــرکت مادر فیس بوک( روز جمعه ۰.۳ درصد کاهش یافــت و ارزش بازار این 
شرکت را به حدود ۶۶۰ میلیارد دالر رساند. سرمایه گذاران کوچک از صعود سهام 
آمازون برای سودگیری استفاده کردند. آمار وب سایت فیدلیتی نشان داد آمازون 
پرمبادله ترین سهام در میان مشــتریان فیدلیتی در روز جمعه بود و سفارشهای 
فروش دو برابر سفارشهای خرید بود.طبق آمار رفینیتیو، اپل، مایکروسافت و آلفابت 
)شرکت مادر گوگل( ارزشمندترین شرکتهای وال استریت مانده اند و ارزش بازار 
آنها به ترتیب ۲.۸ تریلیون دالر، ۲.۳ تریلیون دالر و ۱.۹ تریلیون دالر اســت.  بر 
اساس گزارش رویترز، قیمت سهام آمازون حدود ۱۵ درصد پایینتر از رکورد باالی 

۳۷۳۱ دالر در ژوییه مانده است.

اخبار

رونمایی مدل ارزان آیفون 5G اپل
 SE 5 ارزان و مدل جدید آی پد را رونمایی کند.بلومبرگ نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش کرد آیفون جدید نخستین آپدیت مدل آیفونG شرکت اپل قصد دارد در ماه مارس یک مدل آیفون
در دو سال گذشته محسوب می شود و به فناوری 5G مجهز بوده و دوربین بهبود یافته و پردازنده پرسرعت تری دارد. آیفون ارزان قیمتی که با نام آیفون SE در بهار سال ۲۰۲۰ معرفی شد، 

۳۹۹ دالر قیمت دارد.اپل در اکتبر دو مدل جدید مک بوک پرو را معرفی کرد که با پردازنده های قدرتمند طراحی این شرکت کار می کنند. این نخستین معرفی محصول اپل از اکتبر سال 
۲۰۲۱ خواهد بود و انتظار می رود به صورت مجازی برگزار شود.

معــاون سیاســت گذاری 
و اعتباربخشــی ســازمان 
فناوری اطالعــات ایران از 
اعطای تسهیالت کم بهره به 
۱۰ پلتفرم برتر و اختصاص 

وام ۳ هزار میلیارد ریالی به ۶ طرح ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان فناوری 
اطالعات ایران، حامد منکرسی، با اشاره به این که یکی 
از مهم ترین نقاط اثرگذاری در توسعه مشاغل مبتنی 
بر III، توســعه پلتفرم های فعال بر بســتر فناوری 
اطالعات است، در تشریح جزئیات این طرح گفت: این 
اقدام حمایتی مطابق بنــد الف تبصره ۱۸ ماده واحده 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اجرا می شود که در راستای 
ایجاد اشتغال و توانمند سازی نیروی انسانی در بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات شکل گرفته است. بدین 
صورت که برای ۱۰ پلتفــرم و عرضه کننده خدمات یا 
محصول برتر، ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته 
شــده که به تفکیک ۳۰ میلیارد ریال برای پلتفرم و 
۷۰ میلیارد ریال برای عرضه کننــدگان روی پلتفرم 

تخصیص داده شده است.
وی گفت: در همین راســتا، برای هر عرضه کننده ای 
که روی این پلتفرم ها محصول یا خدمت خود را ارائه 
می دهد، ۵۰ میلیون تومان وام در نظر گرفته شده که 
قابل اســتفاده برای تهیه برخی امکانات مانند معرفی 

اولیه محصول است. گرچه پلتفرم ها برای معرفی خود 
و توسعه سرویس ها، می توانند به صورت جداگانه نیز 

تقاضای دریافت وام را ارائه دهند.
معاون ســازمان فناوری اطالعات ایــران در خصوص 
چگونگی شرایط مشــموالن دریافت تسهیالت گفت: 
کلیه پلتفرم ها اعــم از واحدهای دانش بنیان، بزرگ و 
متوسط و کسب و کارهای خانگی و نیز عرضه کنندگان 
روی پلتفرم، می توانند نامزد این مهم باشند؛ به شرط 

آن که بتواند شرایط مشخص شده را احراز کنند.
وی شرط اصلی برای برتر بودن یک پلتفرم را دارا بودن 
بیش از یک میلیــون نصب فعال عنوان کــرد و ادامه 
داد: ایــن پلتفرم باید در حداقل یک ســال منتهی به 
درخواست تســهیالت، دارای سابقه فعالیت مرتبط با 
حوزه فاوا باشد. در این میان، تعداد عرضه کنندگان نیز 
به عنوان یک شاخص تأثیرگذار در نظر گرفته می شود. 
بررسی مدارک و به عبارت دیگر ممیزی متقاضیان نیز 
توسط کارشناسان دبیرخانه وام تبصره ۱۸ مستقر در 

سازمان فناوری اطالعات ایران صورت می گیرد.
به گفته منکرسی، هدف گذاری فرصت های شغلی نیز 
حدود ۳۰۰ فرصت شــغلی برای پلتفرم ها و یک هزار 
و ۴۰۰ فرصت شــغلی برای عرضه کنندگان به ترتیب 
با دو سطح اشتغال ملی و اســتانی در نظر گرفته شده 
است. پلتفرم هایی که نیاز به اخذ تسهیالت ندارند نیز 
می توانند برای بهره مندی عرضه کنندگان روی پلتفرم 

خود از طریق این طرح اقدام کنند.
وی در مورد نحوه بازپرداخت وام تاکید کرد: نرخ سود 
تسهیالت ارائه شده ۱۰ درصد است و بازپرداخت این 

تسهیالت با یک سال زمان استراحت در یک دوره سه 
ساله در نظر گرفته شده است. تضامین بازپرداخت نیز 

از قوانین بانک مرکزی پیروی می کند.
معاون سیاست گذاری، بسته حمایتی وزارت ارتباطات 
را دارای ۶ محور توصیف کــرد و از آغاز ثبت نام برای 
متقاضیان ســایر طرح ها به طور هم زمان خبر داد. به 
گفته وی، حمایت از اشتغال زایی شرکت های نوپا و غیر 
نوپا از طریق اعطای تســهیالت به مبلغ ۴۰۰ میلیارد 

تومان بر اساس برش استانی، از دیگر اقدامات است.
منکرســی تصریح کرد: طــرح دیگر ما ســرمایه در 
گردش است. طرحی که به تســهیالت تا سقف ۲.۵ 
میلیارد تومان به شــرکت های خصوصــی و تعاونی 

کــه دارای قــرارداد جاری بــا شــرکت های دولتی، 
عمومی و شــرکت هایی که دارای پروانه بهره برداری 
از ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی 
هســتند، تعلق می گیرد. طرح های ملــی نیز از دیگر 
گروه ها اســت که طــی آن ۳ هــزار میلیــارد ریال 
برای ۶ طــرح ملی در نظــر گرفته شــده و الزمه آن 
به تأیید رســیدن طرح توســط یکی از دستگاه های 
دولتی مرتبط بــا وزارت ارتباطات اســت. وی افزود: 
این طــرح برای شــرکت های دارای زمینــه فعالیت 
تولید گوشــی و سیســتم عامل کاربرد دارد و به ازای 
 هر طــرح ملی ۵۰ میلیــارد تومان تســهیالت تعلق

 می گیرد.

اعطای تسهيالت كم بهره به 10 پلتفرم برتر و وام 3 هزار ميليارد ريالی به 6 طرح ملی

شرایط اعطای وام تسهیل می شود
News kasbokar@gmail.com

آیین غبار روبی و عطر افشــانی مزار شهدای 
گمنــام ذوب آهــن اصفهان به مناســبت 
فرارسیدن دهه مبارک فجر و سالگرد بازگشت 
بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام خمینی 
)ره( به میهن با حضور سرپرســت مدیریت 
عامل و جمعی از مسئولین و تالشگران این 

شرکت برگزار شد . 
ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب 
آهن اصفهان در این مراســم ضمن تبریک 
فرارســیدن ایام اهلل دهه مبارکه فجرگفت : 
بزرگداشت پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
، هرسال فرصتی برای تجدید میثاق با شهدای 
گرانقدر میهن ، امام شــهدا و مقام عظمای 
والیت است تا فراموش نکنیم که رمز موفقیت 
و پیشبرد صحیح همه امور از جمله این واحد 

صنعتی ، در گرو پیروی از والیت امر مسلمین 
و الگو گرفتن از شهدا است . وی افزود : پس از 
پیروزی انقالب اسالمی در همه ارکان کشور 
، دستاوردهای اساسی حاصل شد ، از جمله 
درصنعت فوالد ، پیش از انقالب تنها ۵۰۰ هزار 
تن ظرفیت تولید فوالد داشتیم که مربوط به 
این مجتمع عظیم صنعتی بود و امروز در کل 
کشور ظرفیت تولید فوالد کشور بیش از ۴۰ 
میلیون تن و در ذوب آهن سه میلیون و ۶۰۰ 

هزار تن است . 
رخصتی با اشاره به اینکه ذوب آهن در مسیر 
انقالب ، شکوفایی صنعت فوالد کشور را رقم 
زد ، گفت : در دوران پــس از پیروزی انقالب 
اســالمی ، با دانش و تخصص ذوب آهنی ها، 
سایر صنایع فوالدی در کشور تاسیس شدند 

و امروز مدیران بســیاری از صنایع کشــور ، 
ســبقه ذوب آهنی دارند . وی افزود : یکی از 
رویکردهای اصلی این شرکت پس از انقالب ، 
بومی سازی و اتکاء به توان ودانش داخلی بود 
که حاصل آن امروز در بومی سازی ۸۵ درصد 
از قطعات و تجهیزات مورد نیاز این شــرکت 
و همچنین ســاخت قطعات مورد نیاز سایر 
صنایع ،  نمود پیدا کرده است .همچنین تنوع 
محصوالت و حرکت به سمت تولید محصوالت 
صنعتی از جمله ریل ، آرک معدن و... از دیگر 
دستاوردهای این شرکت است . آیت اهلل رهبر 
مســئول دفتر هماهنگی تبلیغات اسالمی 
شرکت نیز طی ســخنانی ، پیروزی انقالب 
اسالمی را حاصل نهادینه شدن وحدت کلمه 
در جامعه دانســت که توســط حضرت امام 

خمینی )ره( صورت گرفت و افزود : بازگشت 
تاریخی بنیان گذار انقالب اسالمی به میهن در 
۱۲ بهمن ماه سال ۵۷ آخرین نقشه ها وتوطئه 
های رژیم طاغوت را نقش بر آب کرد و انقالب 
شکوهمند اســالمی گام اصلی را به سمت 

پیروزی نهایی برداشت .
وی افزود : دســتاوردهای امروز نظام مقدس 
جمهوری اسالمی مرهون شهدا ، جانبازان و 
همه ایثارگران است و امروز وظیفه داریم در 

مسیر شــهدا گام برداریم تا رشد و شکوفایی 
جامعه اسالمی متوقف نگردد. سرهنگ عطایی 
رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات 
سپاه صاحب الزمان )عج( نیز در این آیین گفت 
: نظام مقدس جمهوری اســالمی علی رغم 
توطئه های مختلف دشمنان با تدابیر داهیانه 
امامین انقالب و حضور بــا بصیرت مردم ، به 
سرعت در حال پیشرفت است و دشمنان نظام 

و مردم، روز به روز نا امید تر از قبل می شوند .

سال گذشته توئیتر ویژگی »رای منفی« به پاسخ های یک 
پست را به طور آزمایشی در برخی دستگاه های iOS عرضه 
کرد و اکنون آن را برای کاربران سراسر جهان فراهم کرده 
است. این ویژگی جدید هم اکنون در نسخه وب توئیتر ارائه 
شده و به زودی برای سیستم عامل های اندروید و iOS نیز 
فراهم می شود.این قابلیت در پلتفرم ردیت نیز وجود دارد 
و کاربران آن می توانند به راحتی رای های مثبت یا منفی 
به یک کامنت را ببینند، اما ویژگی جدید توئیتر سازوکار 
مختلفی دارد و تعداد رای های منفــی برای بقیه کاربران 
قابل مشاهده نیست. اما این قابلیت سبب می شود الگوریتم 
های توئیتر بهتر بتوانند کامنت های مرتبط با پست فرد را 

شناسایی کنند و در نتیجه آنها را برجسته تر کنند.به گفته 
توئیتر آزمایش های اولیه به این پلتفرم کمک کرد به درک 
بهتری از مواردی دست یابد که کاربران در پاسخ به پست ها 
به آن رای منفی می دهند. مواردی که رای منفی دریافت 
کرده بودند، بیشتر شامل پاسخ های اهانت آمیز، غیر مرتبط 
یا آنکه جزو هر دو گروه بود. همچنین این شبکه اجتماعی 
اعالم کرد رای منفی دادن معمول ترین روش کاربران برای 
مشخص کردن محتوایی بود که تمایلی به دیدن آن ندارند. 
در بیانیه توئیتر آمده است: افرادی که ویژگی رای منفی را 
آزمایش کرده اند، معتقدند قابلیت مذکور کیفیت محاورات 

آنها در توئیتر را ارتقا می دهد. 

محققان کشور موفق به تولید »ســافت ژل« کاربردی در 
فرآورده های نوین دارویی با فناوری نانو شــدند. به گزارش 
پارک فناوری پردیس، یک شرکت دانش بنیان مستقر در 
کارخانه نوآوری آزادی موفق به تولیــد فرآورده های نوین 
دارویی نانو به صورت »سافت ژل« شــده است. این شکل 
دارویی به دلیل سرعت باالی جذب، مورد توجه کارخانجات 
داروســازی بزرگ دنیا و علم نوین داروســازی قرار دارد.

ســامان پورضیا، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: 
هسته اولیه این شرکت توســط جمعی از فارغ التحصیالن 
داروسازی تشکیل شده بود. تالش ما بر این بوده که فعالیت 
های دانشگاهی و علمی که در فضای آکادمیک انجام می شد 

را محصول محور کرده و پتانسیل تجاری سازی را در آن به 
وجود آوریم. پورضیا ادامه داد: پس از امکان سنجی ایده ها و 
بررسی شرایط تولید به این نتیجه رسیدیم که سرمایه گذاری 
برای تولید داروهای سافت ژل با توجه به ظرفیت های موجود، 
ایده مناسبی برای درآمد زایی است.وی افزود: بنابراین تمرکز 
اصلی شرکت را بر تولید داروهای »هازارد« و »نانو« به شکل 
سافت ژل قرار دادیم. این شکل دارویی به دلیل سرعت جذب، 
افزایش میزان جذب داروها و بسیار خواص دیگر و نیز الزام به 
طراحی برخی مولکول های دارویی خاص در قالب این شکل 
دارویی، بسیار مورد توجه کارخانجات داروسازی بزرگ دنیا 

و علم نوین داروسازی قرار گرفته است. 

دبیر هیات اجرایی بیســت و هفتمین جشنواره تحقیقات و 
فناوری علوم پزشکی رازی از تقدیر از مراکز رشد علوم پزشکی و 
شرکت های دانش بنیان برای اولین بار در جشنواره رازی خبر 
داد. دکتر محمدرضا منظم گفت: امسال همزمان با ۲۵ بهمن 
بیست و هفتیم جشنواره رازی برگزار می شود. این جشنواره از 
دو بخش عمده تشکیل شده است که برندگان جوایز حقیقی 
محققان، محققان جوان، مخترعان، پژوهش برتر، جایزه ویژه 

پژوهش کووید هستند.
دبیر هیات اجرایی بیســت و هفتمین جشنواره تحقیقات و 
فناوری علوم پزشکی رازی افزود: در بخش حقوقی، دانشگاه 
های علوم پزشــکی، مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد، سازمان 
های حامی فناوری، شــرکت های دانش بنیان، کمیته های 
تحقیقات دانشجویی و نشریات علوم پزشکی مورد تقدیر قرار 
می گیرند. وی ویژگی منحصر بفرد دوره جدید جشنواره رازی 
را افزودن بخش های تحقیقات کاربردی و تحقیقات معطوف 
به حل مسئله برشمرد و گفت: تا دوره بیست و ششم جشنواره 
رازی با عنوان تحقیقات بوده و از امسال دوره بیست و هفتم 
به جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی نامگذاری 

شده است.
رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت یادآور شد: 
در سال جاری استقبال اساتید و محققان بسیار خوب برآورده 
شده و بیش از ۲ برابر نسبت به گذشته در این دوره از جشنواره 
شــرکت کرده اند. تعداد ۸۸۳ نفر از محققان در این دوره از 
جشنواره ثبت نام کرده اند. با توجه به اینکه تعداد اعضای هیات 
علمی و محققان و مخترعان واجد شرایط شرکت در جشنواره 
حدود ۲ هزار نفر هستند با احتساب شرکت کنندگان تقریبا 
۵۰ درصد افراد در این دوره شرکت کرده اند. وی افزود: ما در 

دبیرخانه جشنواره صرفا به افرادی که در فراخوان جشنواره 
شــرکت کردند اکتفا نکردیم و در سامانه علم سنجی وزارت 
بهداشت جستجو کردیم تا افرادی که واجد شرایط هستند را 

در جشنواره شرکت دادیم.
منظم با اشاره به محورهای مهم بیست و هفتمین جشنواره 
تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی یادآور شد: اولین محور 
مورد بحث محور پتنت و یا ثبت اختراع و فناوری است. در سال 
۲۰۲۰ از نظر اختراعات ما در رتبه ۱۱ دنیا قرار داشتیم و از نظر 
رشد ثبت اختراع نیز رتبه ۳ دنیا هستیم. در حوزه اختراعات ۱۷ 
حوزه تخصصی داریم که ۶ حوزه به سالمت مرتبط است. در 
سال ۲۰۲۰ تعدد ۳۶۶۰ اختراع در کشور گرنت شده که یک 
هزار مورد آن مربوط به سالمت بوده و ۳۰۰ مورد از این موارد 

در دانشگاه های علوم پزشکی گرنت شده است.
وی افزود: در در ۱۰ سال گذشته ۳ هزار پتنت داخلی و بین 
المللی در حوزه علوم پزشکی به ثبت رسیده است که از این 
تعداد ۲۵۰ مورد آن بین المللی بوده اند. نکته ارزشــمند در 
زمینه پتنت ها تجاری سازی اختراعات است. از میان ۳ هزار 
مورد پتنت علوم پزشــکی تعداد ۳۰۰ مورد تجاری سازی 
شده اند. تجاری سازی این پتنت مدیون ایجاد دفاتر مالکیت 
فکری و ادغام حوزه آموزش تحقیقات با درمان و بهداشت در 

کشور است.
رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت اضافه کرد: 
در حال حاضر در حوزه سالمت ۱۰ درصد از پتنت های ثبت 
شده گرنت و تجاری سازی می شوند. ما سعی داریم کیفیت 

این موارد را افزایش دهیم و درصد تجاری سازی را تا افق ۱۴۰۴ 
به ۲۰ درصد افزایش دهیم تا اساتید به تجاری سازی پتنت ها 
تشویق شوند و محصوالت را وارد بازار کنند. به خصوص هدف 

اصلی ورود به بازار بین المللی است.
وی با اشــاره به محور تقدیر از مراکز رشد برتر در این دوره از 
جشــنواره رازی گفت: محور مراکز رشد محور جدید در این 
دوره است. در حال حاضر ۹۳ مرکز رشد وابسه به دانشگاه های 
علوم پزشکی در کشور داریم. در سال ۱۳۹۹ تعداد هزار و ۸۰۰ 
شرکت و هسته فناور در این مراکز رشد مستقر بوده اند و ۱۷۰ 
هزار مترمربع از فضای دانشگاه های علوم پزشکی به مراکز 
رشد اختصاص یافته است. منظم اظهر داشت: ۱۱۰ میلیارد 
تومان در مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی به شرکت های 
دانش بنیان و هسته های فناوری تسهیالت مالی ارائه شده 
است و با وجود اینکه شرکت های دانش بنیان و هسته های 
فناوری مراکز نوپا هستند اما در مجموع مراکز رشد یک هزار و 

۱۰۰ میلیارد تومان فروش محصول داشته اند.
وی با اشاره به نگاه تعالی فناوری و عدالت محوری در حمایت 
و ایجاد انگیزه در مراکز رشــد دانشگاه های علوم پزشکی در 
بیست و هفتمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی 
رازی گفت: مراکز رشد در این دوره از نظر میزان امتیاز، میزان 
فروش و میزان حمایت، برای اولین بار مورد ارزیابی در جشنواره 
رازی قرار می گیرند. دبیرهیات اجرایی بیســت و هفتمین 
جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی با اشاره به 
اینکه محور حمایت و تقدیر از شرکت دانش های بنیان نیز 

از دیگر محورهای جدید جشنواره رازی است، گفت: شرکت 
های دانش بنیان که توسط اساتید دانشگاه های علوم پزشکی 
تاسیس شده و در حال تولید محصول هستند قاعدتا باید به 

عنوان یک ارزش تلقی شوند و تقدیر شوند.
وی افزود: سهم وزارت بهداشت از شرکت های دانش بنیان 
حدود ۳۰ درصد از کل شرکت های دانش بنیان کشور است. 
تعداد یک هزار و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه سالمت 
قرار دارند که از این میان ۱۷۰ شرکت دانش بنیان نوع یک 
هستند. این شرکت ها از پیچیدگی فناوری باالیی برخوردارند. 
منظم یادآور شد: ما در این دوره از جشنواره رازی برای ارزیابی 
شرکت های دانش بنیان به پیچیدگی فناوری، توسعه صادرات 
و تعامل با دانشگاه توجه می کنیم. به این معنی که این شرکت 
چقدر با دانشگاه تعامل داشته است، از پایان نامه ها حمایت 
کرده، در دفاتر تحقیق و توسعه حضور داشته و یا از دوره های 

فرصت مطالعاتی و پسادکتری حمایت کرده است.
وی تقدیر از ســازمان های حامی فنــاوری را در این دوره از 
جشنواره خبر داد و گفت: این محور در این دوره از جشنواره 
اضافه شده است. یکی از سازمان های حامی فناوری، صندوق 
های نوآوری هستند. صندوق نوآوری و شکوفایی چند صندوق 
زیرمجموعه خود اضافه کرده است که ۶ مورد از این صندوق 
ها وابسته به وزارت بهداشت است. رئیس دفتر توسعه فناوری 
سالمت وزارت بهداشت افزود: این صندوق ها توانسته اند ۲ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت در اختیار شرکت های دانش 
بنیان و هسته های فناور حوزه سالمت قرار دهند. در این دوره 
از جشنواره سرمایه گذاری خطرپذیر صندوق ها را به عنوان 
یک ارزش تلقی کردیم و صندوق هایی که ریسک بیشتری 

کرده اند تقدیر می شوند.

در آيين بزرگداشت آغاز دهه فجر در ذوب آهن اصفهان عنوان شد :

ذوب آهن در مسیر انقالب اسالمی ، شکوفایی صنعت فوالد کشور را رقم زد

برای اندرويد و iOS ؛

ویژگی رای منفی به کامنت در توئیتر جهانی می شود
توسط محققان كشور؛

»نانو سافت ژل« کاربردی در تولید دارو ساخته شد

افزایش ۲۰ درصدی تجاری سازی پتنت های حوزه سالمت


