
آخرین ارزیابی کیفی ارائه شــده از ســطح کیفی خودروها 
مربوط به دی ماه ۱۴۰۰ اســت و پس از آن گزارش ارزیابی 
منتشر نشــده اســت. البته این موضوع تازه ای نیست ولی 
 سوال اینجاست که آیا قرار است بساط انتشار این گزارش ها 

جمع شود؟ 
به گزارش ایسنا، در حادثه مربوط به محور بهبهان-رامهرمز 
در روز ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ تعداد ۶۰ دستگاه خودرو با یکدیگر 
برخورد کردند و پنج نفر جان خود را از دست داده و ۴۱ نفر هم 
مصدوم شدند. نکته قابل توجه این حادثه این بود که کیسه 

هوا )ایربگ( هیچ یک از این خودروها باز نشد.
جدا از بحث سکوت خودروســازان در رابطه با این موضوع یا 
توجیه انجمن خودروســازان ایران برای بازنشدن ایربگ ها، 
وضعیت کیفی ماهانه خودروها پس از آن نیز دیگر منتشر نشد! 
در حقیقت با توجه اینکه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران)ISQI(، متولی و مسئول اصلی ارائه گزارش های ارزیابی 
ســطح کیفیت خودروهای تولید داخل پس از دفتر صنایع 
حمل و نقل خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت است، این 
شــرکت آخرین بار گزارش ارزیابی خودروهای تولید آذر ماه 

۱۴۰۰ را ارائه داده و پس از حادثه بهبهان، دیگر گزارشــی از 
سطح کیفیت خودروها منتشر نکرد. این در حالیست که برخی 
مواقع خود دفتر صنایع حمل ونقل وزارت صمت این گزارش را 
منتشر می کرد اما در این مدت، این سازمان نیز از ارائه گزارش 
کیفیت خودروهای تولیدی در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ سر 
باز زد. این موضوع می تواند نشان دهنده آن باشد که تا اجرای 
دستور رئیس جمهور برای ارتقای کیفیت خودروها در سال 
۱۴۰۱، باز هم همچون روال ســابق حداقل چند ماه گزارش 

ارزیابی کیفی خودروها منتشر نشود.
الزم به یادآوری اســت که در مقطعی حدود ۹ ماهه )در بازه 
چند ماه پایانی سال ۱۳۹۸ تا خرداد ماه ۱۳۹۹( گزارش های 
ارزیابی کیفی خودروها منتشــر نمی شــد. در آن زمان این 
گزارش ها به دالیل متعدد از جمله  کرونا و امثال آن از سوی 
وزارت صمت منتشر نمی شد؛ اما اکنون سوال است که این بار 
چرا گزارش ارزیابی سطح کیفیت خودروهای داخلی منتشر 
نمی شود؟ در این گزارش ها حداقل ۲۰ مدل خودرو در سطح 

کیفی سه ستاره به باال معرفی می شد!
اشاره به اینکه نکته نیز خالی از لطف نیست که در سال ۱۳۹۶ 

نیز انتشــار عمومی گزارش های ارزیابی کیفیت خودروهای 
داخلی محدود شــده بود و بعضا گزارش ها با سانســور ارائه 
می شده است که این موضوع واکنش های بسیاری هم را هم 
در پی داشت. بطور مثال کارشناسان و فعاالن صنعت خودرو 
کشــور معتقد بودند "زمانیکه گــزارش کیفیت خودروهای 
داخلی بصورت سانســور شده و گزینشــی منتشر می شود، 
مصرف کنندگان ناچارند خودروی مورد نیاز خودرو را بدون 
شــناخت و آگاهی و مانند یــک هندوانه دربســته انتخاب 
کنند" یا "محدود شــدن اطالعات مندرج در گزارش ماهانه 
ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی شائبه اعمال نفوذ برخی 
خودروســازان بر وزارت صنعت، معدن و تجــارت را ایجاد 
کرده است" و آن ها خواستار برخورد با خودروسازانی بودند 
که برای محدودسازی انتشــار عمومی این گزارش ها، اعمال 
نفوذ می کردند. برخی دیگر نیز معتقد بودند که "دانستن حق 
مردم است بنابراین گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی 

بایستی بطور کامل منتشر و در اختیار مردم قرار گیرد.
پس از برانگیختن تمامی ایــن واکنش ها، اعمال نفوذ برخی 
خودروسازان برای سانسور گزارش کیفیت خودروهای داخلی 

و حذف نمرات منفی از این گزارش ها افشــا و این پرســش 
مطرح شد که خودروسازان چگونه و با چه پشتوانه ای موفق 
به سانسور اطالعات کیفی خودروها شده اند؟ در نهایت پس از 
پیگیری های صورت گرفته، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و 
تجارت وعده داد که گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی 
بصورت کامل منتشــر خواهد شــد و نمرات منفی )ایرادات 
کیفی( خودروها نیز به اطالع رســانه ها و عموم شــهروندان 

خواهد رسید.
در سالی که گذشت، موضوع کیفیت خودروها بسیار پربحث 
شد و پس از هشت دستور جهادی برای تحول حوزه خودرو 
در جهت کیفی و کمی سازی تولید خودرو که پس از بازدید 
ســرزده رییس جمهور از گــروه صنعتی ایران خــودرو در 
اســفندماه صادر شــد، در بندهای مختلف بر ارتقای کیفی 
خودروها در سال ۱۴۰۱ تاکید شد. همچنین در دیدار مقام 
معظم رهبری با جمعی از تولیدکنندگان، فعاالن اقتصادی و 
مسئوالن اقتصادی و صنعتی در ابتدای بهمن ۱۴۰۰، ایشان 
از وضعیت کیفیت برخی محصوالت داخلی از جمله خودرو 
گالیه کــرده و فرمودند: "ما در برخــی از محصوالت داخلی 

متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی شود، این 
خیلی بد است؛ این همه  حمایت در طول این سال ها از صنعت 
خودرو در کشور شده؛ خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم 
ناراضی اند و درست هم می گویند. حق با مردم است؛ اعتراض 
مردم به جا است و این صنعت نتوانســته رضایت مشتری را 

جلب کند."
علیرغم اینکه در اواخر بهمن مــاه، در حالیکه حدود ۴۰ روز 
از حادثه محور بهبهان و ماجرای باز نشــدن ایربگ خودروها 
در این تصــادف زنجیره ای می گذشــت، فراخــوان یکی از 
خودروســازان مبنی بر تعیین نوبت به جهت بازبینی و به روز 
رسانی قطعات ACU خودروها، شائبه وجود نقص فنی و ایراد 
ایربگ ها را تقویت کرد. در متن فراخوان های این شرکت، برای 
مشتریان نوبت پذیرش در زمان های مختلف تعیین شده بود 
تا نرم افزار ACU خودروها )که از قطعات مرتبط با ایربگ ها 
هستند( بازبینی و )بصورت رایگان( به روزرسانی شوند. ضمن 
اینکه به صاحبان خودروها هشدار داده شده بود که در صورت 
عدم حضور مشتری در موعد مقرر، مسئولیت بروز ایرادها و 

حوادث با منشاء فراخوان از این شرکت ساقط خواهد شد.

ارزش واقعــی ســهام عدالــت در ســال جدید 
تحت تاثیر روند صعودی بازار ســرمایه افزایشی 
بوده و قیمت ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ 
 هــزار تومانی بــه بیــش از ۱۱ میلیــون تومان 

رسیده است.
به گزارش ایسنا، ، پس از آزادسازی سهام عدالت، 
مشموالن این سهام که روش مســتقیم را برای 
مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، می توانند 
 www.samanese.ir با مراجعــه به ســامانه
ارزش واقعی ســهام و جزییات دارایــی خود را 

مشاهده کنند.
این ارزش یکسان نیســت و تحت تاثیر نوسانات 
بازار افزایشــی یا کاهشی می شــود. برای مثال، 

ارزش واقعی ســهام عدالت بــا ارزش اولیه یک 
میلیون تومانی در ۲۰ اسفند ســال ۱۳۹۹، ۱۸ 
میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی 
که قیمت این ســهام در ۱۶ تیرماه سال ۱۴۰۰ 
تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومــان کاهش یافته 
بود. ســهامی که در روزهای نخستین آزادسازی 
سهام عدالت یعنی اردیبهشــت  ماه و خرداد ماه 
 ســال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیــون تومان قیمت 

داشت.
در این راستا، در یازدهم مهرماه سال گذشته ارزش 
واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی 
بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در ۲۸ آبان 
ماه حدود ۱۱ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت 

داشت. اما روند نزولی در بورس باعث کاهش این 
ارزش شد. به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت 
بــه ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانــی در ۲۹ بهمن 
ماه سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان 

قیمت داشت.
اکنــون و در نهــم فروردیــن ماه ســال جدید 
ارزش واقعــی این ســهام بــا ارزش اولیه ۴۹۲ 
 هــزار تومانی ۱۱ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومان 

است.
البته همچنان امــکان فروش این ســهام برای 
مشــموالن وجود ندارد و این افراد همچنان باید 
منتظر تصمیم مسئوالن برای تعیین تکلیف سهام 

عدالت باشند.

سقف ســهمیه اقالم قابل ورود با رویه مسافری به 
مناطق آزاد تجاری برای امسال ۴۰۵ میلیون دالر 
تعیین شد که نسبت به ســال گذشته بدون تغییر 

بوده است.
به گزارش ایســنا، تعیین ســهمیه بــرای اقالم 
وارداتی با رویه مسافری از ســال ۱۳۹۷ و به دلیل 
محدودیت هــای ارزی و البتــه حمایــت از تولید 
داخل شروع شد. بر این اساس با نظر هیات وزیران، 
کارگروه تعیین سهمیه و فهرســت کاالی همراه 
مسافر تشکیل شد که در آن نمایندگان تام االختیار 
از  بانک مرکزی، وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
)صمت(، گمرک ایران و وزارت جهاد کشــاورزی 
حضور داشته و  مسئولیت آن بر عهده  شورای عالی 

مناطق آزاد است که در ابتدای هر سال فهرست و 
سهمیه ارزی کاالی همراه مسافر را تعیین و جهت 

اجرا به شورای عالی مناطق آزاد ابالغ می کنند.
ابالغ اخیر  دفتر واردات گمرک ایران به گمرک های 
اجرایی نشــان می دهد که طی جلسه برگزار شده 
کارگروه مربوطه در اسفندماه سال گذشته، سقف 
سهمیه کاالی وارداتی با رویه مســافری در سال 
جاری ۴۰۵ میلیون دالر تعیین شده است. همچنین 
مقرر شده که تا زمان تعیین اقالم، همان فهرست 

کاالهای سال گذشته در دستور کار باشد.
در بخشنامه گمرک تاکید شده است که ارائه ثبت 
آماری معتبر برای کاالهایی که از طریق گمرک های 
مستقر در مناطق آزاد و ســایر گمرک های مرزی 

داخلی به مقصد مناطق  آزاد حمل می شود، الزامی 
است و مسئولیت رعایت ســقف ارز کاالی همراه 
مسافر به میزان تعیین شده توسط کارگروه، برعهده 
ســازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی 

مناطق آزاد است.
سهمیه تعیین شده برای کاالی مجاز همراه مسافر 
در سال ۱۴۰۱ تغییری نسبت به سال گذشته ندارد 
و این در حالی است که برای پارسال نیز  سقف ۴۰۵ 
میلیون دالر برای واردات در مناطق آزاد با لیست 
۹۵۰ قلم تعیین شده بود که نسبت به قبل کاهش 
داشت. در ســال ۱۳۹۹ ســهمیه واردات کاالی 
 همراه مســافر به مناطــق آزاد ۴۵۰ میلیون دالر 

بوده است.

با تعیین تکلیف نرخ دیه و اعالم تعرفه حق بیمه شخص 
ثالث در ســال جاری که از هشــتم فروردین ماه انجام 
شــد، شــرکت های بیمه از بیمه گذارانی که از ابتدای 
سال نســبت به تمدید یا صدور بیمه نامه جدید اقدام 

کرده اند،خواسته اند تا الحاقیه تهیه کنند.
به گزارش ایسنا، ماجرا از این قرار است که طبق قانون 
معموال در روزهای پایانی سال، مبلغ دیه سال بعد توسط 
قوه قضائیه تعیین تکلیف شده و  شورای عالی بیمه نیز  
با بررسی و محاسبات خود تعرفه های بیمه شخص ثالث 
را اعالم می کند، اما در پایان ســال گذشته تکلیف دیه 
مشخص نشد. با توجه به بالتکلیفی ضوابط صدور بیمه 
شخص ثالث تا زمان اعالم نرخ دیه در سال جاری ، بیمه 
مرکزی به شرکت های بیمه اعالم کرد که تا زمان ابالغ 
مبلغ جدید دیه و تعیین تکلیف بیمه شخص ثالث،  به 
روال ســال ۱۴۰۰  اقدام کنند و بعد از آن اختالف نرخ 

دریافت شود.
این در حالی است که در هشتم فروردین ماه، قوه قضائیه 
نرخ دیه سال جاری را مشخص کرد که برای ماه های غیر 
حرام ۶۰۰ میلیون تومان اعالم شــد. بعد از آن نیز بیمه 

مرکزی تعرفه های بیمه شــخص ثالث را مشخص و به 
شــرکت های بیمه ابالغ کرد. بر همین اساس با توجه به 
اینکه از ابتدای سال تا هشتم  فرودین ماه بیمه نامه صادر 
و یا تمدید شده که بر اساس تعرفه های سال گذشته بوده 
است، شرکت های بیمه از بیمه گذاران خواسته اند که نسبت 
به تهیه الحاقیه بیمه شخص ثالث برای بیمه نامه های صادر 

شده از یکم تا هشتم فروردین اقدام کنند.

حذف آژانس بین المللی انرژی از منابع آمار معتبر 
اوپک پالس

اوپک و متحدانش شامل روسیه در نشست روز پنج شنبه 
با یک افزایش تولید مالیم ماهانه موافقت کرده و فشار 
مصرف کنندگان بزرگ برای افزایش بیشــتر تولید را 
نادیده گرفتند و آژانس بین المللی انرژی را به عنوان یک 

منبع آمار کنار گذاشتند.
به گزارش ایســنا، این گروه پس از اقدام واشــنگتن و 
بروکسل در اعمال تحریمهای سخت گیرانه علیه مسکو 
به تالفی حمله نظامی به اوکراین، درخواستهای مکرر 
آمریکا و آژانس بین المللی انرژی برای تولید بیشتر نفت 

و مهار افزایش قیمتها را نادیده گرفته است. عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی که در میان اعضای اوپک 
ظرفیت مازاد تولید قابل توجه دارند، در برابر درخواستها 
برای تولید باالتر ایستادگی و اعالم کرده اند این گروه باید 
از سیاست جدا بماند و به توازن بازارهای نفت متمرکز 
شود. وزیران اوپک پالس در نشســت روز پنج شنبه با 
افزایش تولید به میزان حدود ۴۳۲ هزار بشکه در روز در 
ماه مه موافقت کردند. در این بین، دولت آمریکا در حال 
بررسی آزادسازی ۱۸۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر نفت 
استراتژیک است و آژانس بین المللی انرژی که شامل ۳۱ 
کشور صنعتی است، قرار است روز جمعه برای تصمیم 
گیری درباره آزادسازی گروهی نفت دیدار کند. اوپک 
پالس هشدار داده است اقتصاد جهانی از مناقشه طوالنی 

در اوکراین آسیب بزرگی خواهد دید.
در حالی که آژانس بین المللی انرژی روی طرح آزادسازی 
نفت از ذخایر اضطراری کار می کند، گروه اوپک پالس 
تصمیم گرفت استفاده از آمار این آژانس را متوقف کرده 
و اطالعات شرکتهای مشاوره وود مک کنزی و ریستاد 

انرژی را جایگزین آن کند.

دلیل تاخیر در انتشار ارزیابی کیفی خودروها چیست؟

سهام عدالت در سال جدید چند؟

اختالف حق بیمه شخص ثالث را بدهیدسهمیه ارزی واردات کاالی همراه مسافر اعالم شد

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2449| یک شنبه 14  فروردین ماه  1401 |  2 رمضان  1443 |   3  آپریل  2022 |  4 صفحه 2000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

معاون وزیر نیرو خبر داد

تسهیل تامین مالی 
دانش بنیان ها

قیمت خوراکی ها در 
اسفند چقدر تغییر کرد؟

حذف کامل یارانه 
پرمصرف ها تا دو سال دیگر

الزام تولید کنندگان 
مواد اولیه به عرضه 
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سرمقاله

قیمت خودرو 
در سال 1401

نوســان قیمت خودرو به 
عوامل بســیاری بستگی 
دارد. اما موضوعی که قطعی 
است این است که افزایش 
قیمت ها قطعی اســت. به عبارتی در سال جدید 

قیمت خودرو...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو

متن کامل  د ر صفحه 3
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نیاز بازار مسکن 
به افزایش ساخت و ساز

تشدید  رکود  
بازار طال

معامالت سهام در اولین روزهای سال 1401امیدوار کننده بود

چشم انداز مثبت  بورس
صفحه2

صفحه2

سرنوشت   مبهم   واردات   خودرو
خودروهای   سواری   از   فهرست   واردات   حذف   شد

برای بازار مســکن در ســال ۱۴۰۱ باز هم تولید و 
ساخت مسکن در اولویت نخست قرار دارد. ریزش 
قیمت مسکن البته به عوامل بسیاری بستگی دارد 
که باید به آنها نیز توجه شود. مدیریت بازار مسکن 
و کنترل متغیرهای تاثیرگذار بر آن نیز تاکید می 
شود. در سالی که گذشت بازار مسکن دستخوش 
تغییرات بسیاری شــد. طرح های مسکنی دولتها 
نیز تاثیر خاصی بر رونق ای بازار نداشت.  برجام هم 
مولفه بسیار مهمی در ایجاد تحول در بازار مسکن 
است. متاسفانه عرضه از تقاضا عقب مانده و این عقب 
ماندگی چشمگیر است. برای جبران این اتفاق که 
تاثیر زیادی بر ایجاد رونق در بازار مسکن دارد، باید 
ساخت و ساز افزایش پیدا کند. اینکه طرح های تولید 

مسکن ارایه شود اما کارایی...

کارشناسان بازار طال معتقدند بازار طال و سکه با ورود 
به ماه رمضان در رکود بیشتری فرو خواهد رفت. با 
توجه به اینکه ماه مبارک رمضان از راه می رسد، طبق 
سنوات گذشته مردم به دلیل کم شدن مراسمات، به 
بازار طال سر نمی زنند و همین موضوع باعث می شود 
بازار برای یک ماه به نسبی رکود وارد شود. بنابراین 
در هفته های منتهی به ماه مبارک رمضان به نظر می 
رسد، حجم مراجعات و به تبع آن خرید و فروش طال 
در بازار با افت همراه شود.به گزارش کسب و کار نیوز، 
دو موضوع درحال حاضر در سطح جهانی وجود دارد 
که می تواند مستقیم روی طال تاثیر داشته باشد. بحث 
تورم جهانی و نزاع بین روسیه و اوکراین. طال کاالی 
ترس اســت و هر زمان که در جهان ترســی وجود 

داشته باشد قیمت طال...



اقتصاد2
ایران وجهان

اوجی:
ظرفیت تولید نفت خام ایران به 

پیش از تحریم ها رسید
وزیر نفت با بیان اینکه ظرفیــت کنونی تولید 
نفت به پیش از تحریم ها و به بیش از سه میلیون 
و ۸۰۰ هزار بشــکه در روز رسیده است، اعالم 
کرد: امیدواریم با تالش همکاران در این بخش 
طی ســال ۱۴۰۱ با ارقام باالتــری در زمینه 
صــادرات نفت خــام، میعانــات گازی و دیگر 
فرآورده هــای نفتی و محصوالت پتروشــیمی 

دست یابیم.
به گزارش ایســنا، جواد اوجی در گفت و گویی 
تلویزیونی، درباره ظرفیت تولید نفت خام ایران 
اظهار کرد: با انجام اقدام های مؤثر در میدان های 
نفتی خشکی و دریایی، حفاری چاه های جدید، 
تعمیر چاه ها و تعمیرات، بازســازی و نوسازی 
تأسیســات، مراکز جمع آوری نفــت، ظرفیت 
کنونی تولید نفت به پیش از تحریم ها یعنی به 
رقم روزانه بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه 
نفت رســیده اســت و در عملکرد و  این مقدار 
تولید مشکلی نداریم. طبق اعالم وزارت نفت، 
وی افزود: در بخــش گاز با اقدام های خوبی که 
در شــرکت های ملی نفت و گاز ایران در فصل 
زمستان انجام شــد باالترین رقم برداشت گاز 
از میدان مشترک پارس جنوبی به مقدار ۷۰۵ 

میلیون مترمکعب در روز رقم خورد.
وزیر نفــت درباره دالیل افزایــش فروش نفت 
گفــت: بــا اراده قوی، شناســایی مشــتریان 
و بازارهای جدیــد، بازاریابی قوی، اســتفاده 
از روش هــای مختلــف در قراردادهای نفتی و 
اســتفاده از نیروهای متعهــد و متخصص در 
این حوزه این اتفاق رقم خــورد و فروش نفت 
خام و میعانــات گازی به ارقام باالیی رســیده 
است. اوجی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
آیــا وزارت نفت برنامه ای برای فروش بیشــتر 
نفت دارد، تصریح کرد: بلــه، ظرفیت صادرات 
نفت به ویژه میعانات گازی پارسال پایین بود و 
امیدواریم با تالش همکاران در این بخش طی 
سال ۱۴۰۱ با ارقام باالتری در زمینه صادرات 
نفت خام، میعانــات گازی و دیگر فرآورده های 

نفتی و محصوالت پتروشیمی دست یابیم.
وی یادآور شد: در بیســت و هفتمین نشست 
وزارتی کشــورهای عضو ائتــالف اوپک پالس 
)سازمان کشورهای صادرکننده نفت-اوپک و 
غیراوپک(، اعضا بر سر ثابت نگه داشتن تصمیم 
ماه گذشــته میالدی و تولید روزانه ۴۳۲ هزار 

بشکه برای ماه مه اشتراک  نظر داشتند.
وزیر نفــت ادامه داد: افزایــش روزانه ۳۲ هزار 
بشکه ای نسبت به رقم تعیین شــده برای ماه 
گذشته میالدی در نظر گرفته شد و همه اعضا 
با این تصمیم موافقت کردند و مقرر شد اعضای 
اوپک پالس به دقت شرایط بازار جهانی نفت را 

رصد کنند.
اوجی گفت: وقوع تنش های سیاسی و امنیتی 
که در مناطــق نفت خیز جهان رخ داد ســبب 
افزایش نگرانی شد، اما افزایش قیمت های نفت 

ازسوی کارشناسان اوپک پالس رصد می شود.
وی درباره عملیات اجرایــی مرحله دوم طرح 
مخزن ذخیره ســازی شــوریجه گفــت: گام 
نخســت ذخیره ســازی گاز طبیعی در میدان 
خانگیران و مخزن شــوریجه ۱۰ ســال پیش 
انجام شد و پس از ۱۰ سال در دولت سیزدهم 
امروز عملیات آغاز ذخیره سازی گاز در میدان 
گازی خانگیران و مخزن شوریجه D با دستور 
رئیس جمهوری آغاز شد و با این اتفاق ظرفیت 
ذخیره ســازی با اســتفاده از توان شرکت های 
 ســازنده داخلی از جمله پیمانکار شرکت مپنا 

دو برابر می شود.
وزیر نفــت تصریح کرد: اختالف گام نخســت 
و دوم در این اســت که در گام نخســت توربو 
کمپرســورها از خارج تأمین شــده بود اما در 
گام دوم با اســتفاده از توان سازندگان داخلی 
نخستین بار توربوکمپرســورهای ۳۳۰ بار در 
کشور طراحی و ساخته شد که در ذخیره سازی 

مخزن شوریجه استفاده خواهد شد.
اوجی گفت: با توجه بــه دغدغه های تأمین گاز 
برای شمال شرق کشور در هشت ماه فصل گرم 
امکان ذخیره ســازی داریم که روزانه بیش از 
۲۰ میلیون مترمکعب در مخزن شــوریجه گاز 
تزریق می شود که در چهار ماه فصل سرد روزانه 
۴۰ میلیون مترمکعب گاز برداشــت می شود و 
این برای پشتیبانی شبکه گاز در بخش شمال 
و شمال شرق کشور به ویژه استان های خراسان 

رضوی، مرکزی، جنوبی و شمالی خواهد بود.
وی یادآور شد: توربوکمپرســورهای ۳۳۰ بار 
توسط شرکت های دانش بنیان در کشور طراحی 

و ساخته شد.

خبر

 با وجود مصوبه مجلس در 
رابطه بــا واردات ۷۰ هزار 
خودروی سواری، آنچه در 
قانون بودجه ۱۴۰۱ نهایی 
شــده نشــان می دهد که 
خودروهای سواری از لیســت اقالم وارداتی حذف 
شده اســت. به گزارش ایســنا، بعد از چالش های 
بسیار در رابطه با واردات خودرو در سال جاری، در 
۱۴ اسفند ماه سال گذشته در جریان بررسی الیحه 
بودجه۱۴۰۱ در صحــن علنی مجلس، نمایندگان 
مجوز واردات ۹۶ هزار دســتگاه اقالم  خودرویی را 
تصویب کردند.   بر این اســاس مقرر شد ۷۰ هزار 
خودروی سواری امکان واردات داشته باشد که ۵۰ 
هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی 
سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی بود. همچنین 
در ســایر اقالم نیز واردات کامیون، تریلی یخچال 
 دار و کشــنده، اتوبوس و ماشــین آالت ســنگین 

مصوب شد.
اما با ابالغ قانون بودجه، بررســی تبصــره های آن 
نشان می دهد که تبصره مربوطه با تغییراتی نسبت 
به مصوبه مجلس همــراه بــوده و واردات ۷۰ هزار 
خودروهای سورای در قانون بودجه کنار گذاشته شده 
است. طبق بند )ک( تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ به 
دولت اجازه داده شــده است با رعایت سیاست های 
کلی نظام و با شرایط تعیین شده نسبت به صدور مجوز 

واردات خودرو با اخذ حقــوق ورودی که به تصویب 
مراجع ذی ربط می رسد، اقدام کند.

سه شرط واردات خودرو
در همین رابطه سه شرط برای واردات خودرو تعیین 
شده است که عبارتند از تعیین ضوابط واردات خودرو 
و روش تامین ارز توسط دولت، عدم آسیب به تولید 
داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و  همچنین رعایت 

شرایط رقابتی.

لیست از خودروهای سواری خالی شد
اقالمی که دولت مجاز است برای واردات خودرو در 
مورد آن اقدام کند شامل چهار بخش خواهد بود که در 
بین آنها خبری از ۷۰ هزار خودروی سواری مصوب در 
صحن علنی مجلس نیست. طبق شرایط تعیین  شده 

در تبصره ۷ قانون بودجه، ۱۰ هزار  دستگاه کامیون و 
تریلی یخچال دار  و کشنده، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس 
برون شهری و درون شهری، ۱۰۰۰ دستگاه واگن و 
واگن یخچال دار و همچنین ۵۰۰۰  دستگاه ماشین 
آالت سنگین معادن و راه ســازی اعم از نوساخت یا 
حداکثر پنج سال ساخت امکان واردات خواهد داشت.

براین اساس وزارت اقتصاد مکلف شده است گزارش 
اقالم وارداتی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های 
اقتصادی، صنایع و معادن،   عمران و امور داخلی کشور 

و شوراهای مجلس ارائه کند.

وعده وزیر برای لغو ممنوعیت واردات از 
اردیبهشت چه می شود؟ 

حذف واردات خودروی ســواری در حالی از تبصره 
۷ انجام شده اســت که فاطمی امین- وزیر صنعت، 

معدن و تجارت- در آخریــن اظهارات خود در پایان 
سال گذشته بر عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو 
در اردیبهشت ماه امســال تاکید کرده و در رابطه با 
واردات جدید وعده داده بود. وی گفته بود که "قبال 
هم با واردات مخالف نبوده ولی به دلیل اینکه واردات 
خودرو تا دو میلیارد دالر مصارف ارزی دارد آن را صالح 
ندانسته بود ولی با اقدامات صورت گرفته توسط تجار 
ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده و بخشنامه 
ممنوعیت واردات که اردیبهشت ماه )۱۴۰۱( به اتمام 
می رسد، تمدید نخواهد شد و واردات به روال سابق، 

طبق ضوابط قبلی انجام می شود. "
این در حالی است که واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به 
دلیل شرایط ارزی و محدودیت های موجود، ممنوع 
اعالم شد و طرح لغو آن هر بار با مخالفت هایی به ویژه از 
سوی بانک مرکزی به دلیل مصارف ارزی همراه شد. 
در این بین حدود ۱۲ هزار خودرو که قبل از  ممنوعیت 
آمده، در گمرک دپو و امکان ترخیص پیدا نکرد هم 
مدت ها درگیر اما و اگر برای ترخیــص بود و بعد از 
چندبار مصوبه دولت بخشی از آنها ترخیص شد  ولی 
همچنان بیش از ۲۰۰۰ دستگاه بالتکلیف باقی مانده 
است.   در این شــرایط با توجه به تاکیدی که وزارت 
صمت بر واردات خودرو داشته و پایان ممنوعیت را تا 
حدود یک ماه دیگر در اردیبهشت ماه اعالم کرده است، 
اینکه با حذف مجوز واردات خودروی سواری در قانون 
بودجه و شرایط خاص ارزی کشور، چه تصمیمی در 
مورد این واردات اخذ و به چه ترتیبی اقدام می شود 

در ابهام قرار دارد.

شرایط واردات خودرو در ۱۴۰۱

خودروهای سواری از فهرست واردات حذف شد

معاون وزیر نیرو خبر داد
حذف کامل یارانه پرمصرف ها 

تا دو سال دیگر
معاون وزیر نیرو در حوزه برق و انرژی گفت: 
باید، قطعا تا دو ســال دیگر یارانه پر مصرف 
ها قطع شــود، دلیلی ندارد که مشــترکانی 
 که الگو مصرف را رعایــت می کنند متحمل 

ضرر شوند.
همایون حائــری در گفت و گو با ایســنا، با 
بیان اینکه ناتــرازی قیمت تولیــد و فروش 
برق اولین مشــکل صنعت برق اســت اظهار 
کرد: قیمت فروش برق به مشــترکان ۹۰ تا 
۱۰۰ تومان بــه ازای هرکیلــووات و قیمت 
تامیــن آن ۲۵۰ تــا ۲۶۰ تومــان بــه ازای 
هرکیلووات ســاعت بوده و این ناترازی دلیل 
 بدهی های وزارت نیرو بــه بخش خصوصی 

شده است.
وی با تاکید بر اینکه مشــکل اقتصاد صنعت 
برق با وجود اجرای تبصره ۸ بند )ی( همچنان 
باقی اســت، گفت: برای رفع این مشــکل در 
بودجه ۱۴۰۱ نیز منابع و ظرفیت های خوبی 
پیش بینی شده است و امیدواریم چالش های 

صنعت برق کاهش یابد.
معاون برق وزیر نیرو همچنین از تدوین صد 
برنامه در بخــش تامیــن و مدیریت مصرف 
برق برای عبور بدون خاموشــی از تابســتان 
۱۴۰۱ خبــرداد و گفــت: تابســتان ســال 
گذشــته ۱۴ تا ۱۵ هزار مگاوات کمبود برق 
داشــتیم که بخش عمده ای از این کمبود را 
برای ســال آینده با احــداث ظرفیت جدید 
نیروگاهــی جبران می کنیم بخشــی از نیاز 
را با ارتقــاء واحدهای نیروگاهــی موجود و 
 قسمتی از آن را نیز با مدیریت مصرف تامین 

خواهیم کرد.
حائــری با بیــان اینکه بــرای احــداث هر 
۱۰۰۰مگاوات نیــروگاه یک میلیــارد دالر 
سرمایه گذاری الزم است، گفت: در این صد 
برنامه به افزایش راندمان نیروگاه توجه شده، 
اکنون  راندمان نیروگاه ها ۳۹ درصد است اما 
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این 
رقم برای سال آینده تا ۴۰ درصد ارتقا خواهد 
یافت به طوری کــه به ازای هــر یک درصد 
افزایش راندمان می توان ساالنه ۲۰ میلیارد 

متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی کرد.

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛
تصویب بسته رفع موانع تولید در 

ستاد اقتصادی دولت
معاون وزیر صمت از تصویب بسته پیشنهادی 
۲۷ ماده ای وزارت صمت برای رفع مهمترین 
موانع تولید در ستاد اقتصادی دولت خبر داد.

به گــزارش صــدا و ســیما، مهــدی نیازی 
اظهار کرد: بســته پیشــنهادی ۲۷ ماده ای 
وزارت صمــت بــرای رفــع مهمتریــن 
 موانــع تولید بــه تصویب ســتاد اقتصادی 

دولت رسید.
معــاون هماهنگــی و محیط کســب و کار 
وزیر صمت گفــت: در این بســته مهمترین 
موانع تولیــد در حوزه بانک، بیمــه، مالیات، 
زیرســاخت ها و تســهیل و بهبــود فضای 
کســب و کار به تصویــب ســتاد اقتصادی 
دولت رســید و برای ســیر مراحــل نهایی 
تصویب به هیئــت وزیران، شــورای پول و 
اعتبار و شورای هماهنگی ســران قوا ارجاع 
شــد؛ همچنیــن بخشــی از مــواد مصوب 
ســتاد هماهنگــی اقتصادی دولــت در این 
 بســته برای اجرا بــه دســتگاه های ذیربط

 ابالغ شد.

با ابالغ بخش نامه؛
الزام تولید کنندگان مواد اولیه به 

عرضه در بورس کاال
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با ارسال 
نامه ای اعالم کرد: کل تولیدها باید در بورس کاال 

عرضه شود.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با ارسال 
نامه ای به تمامی واحدهای تولیدکننده مواد اولیه، 
اعالم کرد: از زمان ابالغ نامه های پیشین مبنی بر 
عرضه کل تولید در بــورس، کل تولیدها باید در 

بورس کاال عرضه شود.
در این نامه سیف اهلل امیری خطاب به واحدهای 
تولیدکننده مواد اولیه، تأکید کرده است: براساس 
این تصمیم، الزم اســت عالوه بــر رعایت دقیق 
کف عرضه ها، نســبت به عرضــه تمامی میزان 
 تولید مازاد بــر کف عرضه ها در بــورس کاال نیز

 اقدام شود.

اخبار
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با توجه به جهت گیری اقتصاد دانش بنیان، باید از منابع 
بانکی و ظرفیت های بازار سرمایه در این زمینه به شیوه 
کارآمدی استفاده شود؛ ظرفیتی که در سال های اخیر 
مغفول مانده است. به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای 
دهه هشتاد که کلیدواژه دانش بنیان به طور مکرر توسط 
رهبری تکرار می شد و ایشــان بر این موضوع تأکید 
می کردند، این موضوع در دستور کار مسئولین دولتی و 
مجلسی قرار گرفت تا با تدوین قوانین و تسهیالتی، راه را 

برای توسعه اقتصاد دانش بنیان هموار سازند.
تصویــب قانون »حمایت از شــرکت ها و مؤسســات 
دانش بنیان و تجاری ســازی نوآوری ها و اختراعات« 
در سال ۱۳۸۹ ســرآغاز گســترده ترین برنامه دولت 
برای حمایت از شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در 
سال های اخیر بوده است. در این قانون موضوعات مهمی 
نظیر تشکیل کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان، 
تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی و ارائه معافیت های 
مالیاتی و گمرکی به شرکت های دانش بنیان مورد تاکید 
قرار گرفت. همچنین کارگروه ارزیابی شــرکت های 
دانش بنیان به ریاســت معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور و عضویت وزارتخانه ها و دســتگاه های مرتبط 
و نمایندگان بخش خصوصی، شــرکت های مشمول 

استفاده از مزایای این قانون را تأیید می کند.
عالوه بر حمایت های مورد نظر قانون، مرکز شرکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان با استفاده از ظرفیت های موجود 
در سایر دستگاه ها اقدام به ایجاد حمایت های متنوعی 
به منظور توسعه کسب و کار دانش بنیان کرده است که 

در مجموع بیش از ۱۱۰ عنوان را شامل می شود.
اجــرای همیــن قانون در دهــه اخیر موجب شــد 
شرکت های دانش بنیان از تعداد کمتر از ۵۰ شرکت به 

نزدیک ۷۰۰۰ شرکت در سال جاری برسد.
شــرکت هایی که طبق نمودار ذیل، عمدتاً در حوزه 
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای 
رایانه ای، ماشــین آالت و تجهیزات پیشرفته و برق و 
الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستم های خودکار 

مشغول فعالیتند.
پس از وضع قانون مذکور صندوق نوآوری و شکوفایی 
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد 
که با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک های 

عامل، به تأمین مالی شرکت های دانش بنیان اقدام کند. 
این حمایت ها متشکل از تسهیالت مالی، ضمانت نامه، 
سرمایه گذاری و توانمند سازی )کمک بالعوض( است.
صندوق نوآوری و شکوفایی بنا بر آئین نامه های خود، 
موظف است برای طرح ها و شرکت هایی که نیازمند 
دریافت وام کم بهره هســتند، بنا به طــرح تجاری 
)Business Plan( ارائه شده تا سقف سی میلیارد 

تومان سرمایه اختصاص دهند.
نرخ بهره ایــن وام در حالت عادی و بر اســاس قانون 
حمایت از شرکت های دانش بنیان باید ۵ تا ۶ درصد از 
نرخ مصوب بانکی کمتر باشد. در حال حاضر، بانک های 
داخلی بنا بر تصویب بانک مرکزی وام ها را با نرخ بهره 
۱۸ درصد به متقاضیان اعطا می کنند. به همین دلیل 
صندوق نوآوری و شــکوفایی برای حمایت بیشتر از 
شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان وام با نرخ بهره ۱۲ 
درصد اعطا می کند. بر اساس اعالم بانک مرکزی طی 
۱۰ ماهه ۱۴۰۰ به ۱۱۷۶ شرکت دانش بنیان معادل 
۵۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شد که نسبت به ده 
ماهه ۱۳۹۹ معادل ۹/۱۲۶ درصد افزایش داشته است.
برای مقایسه قابل ذکر اســت که در همین ده ماهه 
۱۴۰۰، کل تســهیالت بانک مرکزی به بخش های 
مختلف اقتصادی کشور، ۱,۳۹۶ هزار میلیارد تومان 
بوده است که نشان می دهد علی رغم رشد تسهیالت 
اعطایی به دانش بنیان ها، هنوز هم این بخش مولد سهم 

قابل توجهی از تسهیالت بانکی را ندارد.
طبق آمارهای بانک مرکزی، تاکنون نزدیک به ۸۵ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت به فعالیت های دانش بنیان 
اختصاص داده شده است. با این حال سهم دانش بنیان 
ها از تولید ناخالص کشــور حدود یک درصد برآورد 
شده است که با توجه به تسهیالت داده شده و تعداد 

شرکت های دانش بنیان در کشور رقم پایینی است.

به تسهیالت بانکی اکتفا نشود / شیوه های 
تأمین مالی دانش بنیان ها از بازار سرمایه.

در جهت تأمین مالی کارآمدتر شرکت های دانش بنیان 
و افزایش مشارکت مردم در دانش بنیان شدن اقتصاد 
کشور، کارشناسان معتقدند از ظرفیت بازار سرمایه باید 
به نحو احسن استفاده شود؛ ظرفیتی که می توان گفت 
تاکنون مغفول مانده بود. در همین راستا نمایندگان 
مجلس با تصویب قانون »جهش تولید دانش بنیان« 
سعی در افزایش این مشارکت داشته اند. به گفته سید 
محسن دهنوی، رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان 
مجلس، یکی از مزایای مهم این قانون تسهیل استفاده 
از بازار سرمایه برای شــرکت های دانش بنیان با چند 
مکانیسم مالی است. در همین راستا، علی امیرشاهی، 
کارشناس حوزه تأمین مالی در گفتگو با خبرنگار مهر با 
تأکید بر اینکه یکی از مهمترین موضوعات رشد کمی و 
کیفی دانش بنیان ها در اقتصاد مسأله تأمین مالی است، 
گفت: در حال حاضر تأمین مالی این گونه از شرکت ها 
معموالً از طریق بازار پول )وام( یا جذب سرمایه گذار در 
خارج از بازار سرمایهرخ می دهد. همچنین با توجه به 
اینکه یکی از الزامات رشد اقتصاد دانش بنیان تأمین 
مالی با سرعت و هزینه مناسب است روش های رایج 

عمدتاً پاسخگوی این امر نیست.
وی افــزود: در حال حاضــر مجموع ارزش ســهام 
شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس 
ایران، حدود هفت هزار هزار میلیارد تومان اســت و 
متوسط ارزش معامالت ماهانه سهام در یکسال اخیر 
حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومــان ماهانه بوده و طبق 
لیستی که از طرف معاونت علمی ریاست جمهوری 
منتشر شده، حدود ۳۵ شــرکت دانش بنیان در بازار 
سرمایه پذیرفته شده اند که طبق محاسبه بنده، ارزش 
کل این شــرکت ها حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان 
اســت که حدود ۱.۵ درصد از کل ارزش بازار سهام را 
شامل می شود. همچنین خالص ارزش روز دارایی های 
صندوق های قابل معامله در این بازار )ETF( حدود 
۱۰ هزار میلیارد تومان است و ارزش کل صندوق های 
جسورانه)VC( که در بازار سرمایه قابل معامله هستند، 

حدود ۲۴۰ میلیارد تومان است که این رقم هم نسبت 
به کل ارزش صندوق های ETF پایین است.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با ابزارهای تأمین 
مالی دانش بنیان ها از بازار سرمایه گفت: شرکت هایی 
که به صورت کلی دانش بنیان نیستند ولی می خواهند 
بخشی از فعالیتشان را به صورت نوآورانه انجام دهند، 
می توانند آن بخش را به صورت یک شرکت مجزا ثبت 
کنند و سهام آن شرکت )شرکت پروژه( را واگذار کنند 

یا به صورت عمومی پذیره نویسی انجام دهند.
وی افزود: ابزار بعدی صندوق پروژه ها هستند. یعنی 
شرکت ها پروژه هایشان را داخل یک صندوق تعریف 
کنند و واحدهای این صندوق ها عرضه شــوند، البته 
چالش هایی در این خصوص وجود دارد که موجب شده 
موفقیت چندانی در این زمینه بوجود نیاید ولی اصالح 
قوانین و دستورالعمل ها می تواند این ظرفیت را تسهیل 
کند. امیرشاهی ادامه داد: ابزار دیگری که می توان به 
اوراق بدهی اشاره کرد. حتی شرکت هایی که خارج از 
بازار سرمایه هستند می توانند اوراق را منتشر کنند البته 
به راحتی شرکت هایی که داخل بازار هستند، نیست. 
یکی از اوراقی که این ظرفیت را دارد، اوراق ســفارش 
ساخت، یا استصناع هســت که محصولی را موضوع 
قرار می دهند. همچنین افزایش سرمایه از محل آورده 
نقدی هم ابزار دیگری است که برای شرکت های بورسی 

مهیاست که البته پروسه زمانی اش طوالنی است.
وی افزود: برای شــرکت هایی هم که به صورت کاماًل 
دانش بنیان و فناورانه فعالیت می کنند اســتفاده از 
صندوق های قابل معامله جسورانه VC ظرفیت خوبی 
است. که خوشبختانه طی سالیان اخیر چند صندوق 
در بازار شروع به فعالیت کردند، ولی همانطور که گفته 
شد ارزش کل این صندوق ها باال نیست و از نهادهای 
تنظیم گر مثل سازمان بورس توقع می رود راه را برای 
افزایش کمی و کیفی این صندوق ها تســهیل کنند. 
امیرشاهی با بیان اینکه ظرفیت بازار فرابورس هم برای 
فعالیت های اســتارتاپی و تخصصی مهیاست، گفت: 
پیشنهاد می شود که بازار تخصصی برای شرکت های 
دانش بنیان و اســتارتاپ با قوانین سهل ایجاد شود 
تا شــرکت های مزبور به راحتی بتواننــد در این بازار 

پذیرش شوند.

مرکز آمار ایران متوســط قیمت کاالهای خوراکی 
منتخب در مناطق شهری کشور در اسفند ۱۴۰۰ را 
منتشر کرد.به گزارش مهر، متوسط قیمت کاالهای 
خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در اسفند 

۱۴۰۰ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

نان و غالت
در این گروه، اقالم برنــج ایرانی درجه یک با ۱۰.۷ 
درصد، شیرینی خشک با ۴.۵ درصد و رشته آش با 
۴.۱ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه 

قبل )بهمن ۱۴۰۰( داشته اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آن ها
در این گروه، اقالم گوشــت گوسفند با ۴.۶ درصد، 
گوشت گاو یا گوساله با ۱.۹ درصد و مرغ ماشینی 
با ۱.۲ درصد بیشترین بیشترین افزایش قیمت را 

نسبت به ماه قبل )بهمن ۱۴۰۰( داشته اند.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل )بهمن ۱۴۰۰( مربوط به تخم مرغ ماشینی با 
۱.۳ درصد و روغن مایع با ۰.۷ درصد بوده اســت. 

همچنین در این گروه دوغ پاستوریزه با ۰.۲- درصد 
بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل )بهمن 

۱۴۰۰( داشته است.

یوه و خشکبار م
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل 
)بهمن ۱۴۰۰( مربوط به انار با ۶.۷ درصد، لیموترش با 

۶.۴ درصد و کشمش پلوییبا ۵.۶ درصد است.

سبزیجات و حبوبات
در این گروه، بیشــترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به فلفل دلمه ای بــا ۴۵.۴ درصد، 
سیب زمینی با ۸.۳ درصد و نخود با ۵.۱ درصد است. 
همچنین در این گروه هویج فرنگی با ۷.۳- درصد و 
خیار با ۳.۰- بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه 

قبل )بهمن ۱۴۰۰( داشته اند.

قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها
در ایــن گروه، بیشــترین افزایش قیمت نســبت 
به ماه قبل )بهمن ۱۴۰۰( مربوط به قند و شــکر 
 با ۵.۱ درصــد و رب گوجه فرنگی بــا ۲.۴ درصد 

است.

به گــزارش اقتصادنیوز، در هفته اخیر شــاهد افزایش 
میانگین ارزش معامالت خرد بــورس بودیم. میانگین 
ارزش معامالت خرد بــورس ۴ هــزار و ۵۱۲ میلیارد 
تومان بود که نســبت به رقم ۳ هزار و ۱۸۰ میلیاردی 
هفته پیشین، رشد ۴۲ درصدی داشــته است.  در این 
هفته کمترین رقم ارزش معامالت خرد به روز دوشنبه 
برمی گردد که ارزش معامالت خرد ۴ هزار و ۱۰۳ میلیارد 
تومان بود و بیشترین رقم هفته نیز در روز سه شنبه ثبت 

شد که به رقم ۵ هزار و ۵۹۱ میلیارد تومان بالغ شد. 

افت معامالت کل بازار سهام
در هفته اخیر میانگین ارزش معامالت کل هفته ۵ هزار و 
۷۸۴ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۴۴ هزار و ۱۰۸ 

میلیاردی هفته پیشین، افت ۸۷ درصدی داشته است.

ارزش معامالت ثانویه اوراق بدهی
در هفته  اخیر میانگین ارزش معامالت اوراق بدهی افت 
شدیدی داشــت. میانگین روزانه ارزش معامالت اوراق 
بدهی در بازار ثانویه در هفته اخیر ۲۷۹ میلیارد تومان 
بود که نسبت به هفته پیشین ۹۹ درصد کاهش داشته 
است. ااین هفته به طور میانگین سهم ارزش معامالت 
اوراق درآمد ثابت در بازار سهام ۴ درصد بود که نسبت به 

هفته پیشین کاهش چشمگیری داشته است. در آخرین 
روز کاری هفته ارزش معامالت اوراق با افت ۹۱ درصدی 
-نسبت به روز سه شنبه- به ۴۹ میلیارد تومان رسید که 

یک درصد از ارزش کل معامالت بازار را شامل می شود.

افت معامالت کل بازار سهام
در هفته اخیر میانگین ارزش معامالت کل هفته ۵ هزار و 
۷۸۴ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۴۴ هزار و ۱۰۸ 

میلیاردی هفته پیشین، افت ۸۷ درصدی داشته است.

ارزش معامالت ثانویه اوراق بدهی
در هفته  اخیر میانگین ارزش معامالت اوراق بدهی افت 
شدیدی داشــت. میانگین روزانه ارزش معامالت اوراق 
بدهی در بازار ثانویه در هفته اخیر ۲۷۹ میلیارد تومان 
بود که نسبت به هفته پیشین ۹۹ درصد کاهش داشته 
است. این هفته به طور میانگین سهم ارزش معامالت 
اوراق درآمد ثابت در بازار سهام ۴ درصد بود که نسبت به 

هفته پیشین کاهش چشمگیری داشته است.
در آخرین روز کاری هفته ارزش معامالت اوراق با افت 
۹۱ درصدی -نســبت به روز سه شنبه- به ۴۹ میلیارد 
تومان رسید که یک درصد از ارزش کل معامالت بازار 

را شامل می شود.

سهم دانش بنیان ها از نظام بانکی و بازار سرمایه کشور چه قدر است؟

تسهیلتامینمالیدانشبنیانها

چشماندازمثبتبورسقیمتخوراکیهادراسفندچقدرتغییرکرد؟
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سرمایه گذاری بلند مدت در بازار طال 
ابراهیم محمدولی،  رئیس اتحادیه طالو جواهر تهران

بهتر است نگاه به بازار طال نگاه درازمدت باشد و خریداران به اخبار و اتفاقات تاثیرگذار بر این بازار توجهی نکنند. سرمایه گذاری در بازار طال اگر با نگاه دراز مدت صورت بگیرد درست است. اما در شرایط فعلی مردم جهت سرمایه گذاری نگاه کوتاه 
مدت دارند و به همین دلیل نوسانات قیمت این کاال موجب تحمیل ضررهایی به خریداران می شود. اتفاقاتی مانند برجام و اخبار منتشر شده بر آن درست است تاثیر بر بازار طال دارد اما نمی تواند به تنهایی کنترل کننده قیمتها شود. به عبارت کاملتر 
سرمایه گذاران در این بازار باید نگاهی درازمدت داشته باشند. حداقل با نوساتی که اخیرا در این بازار ایجاد شده تا حد زیادی نباید انتظار عایدی داشت مگر اینکه افراد بخواهند در تولید ورود پیدا کنند و در درازمدت نگاهی صادراتی داشته باشند.

با احیای برجام، در سال 1401 بازار طال نیز می تواند از آرامش خوبی بهره مند شود. این موضوع هم برای ما به عنوان صنف طال و جواهر از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که کسب و کارمان می تواند رونق بگیرد و در سوی دیگر نیز مردم به 
عنوان مشتریان نیز بهتر می توانند تصمیم بگیرند، اگر نیاز به خریدی داشته باشند می توانند در آرامش اقدام به این کار کنند، بنابراین می توان انتظار داشت که در سالجاری با احیای برجام وضعیت بازار بهتر شود.

البته جنگ بین روسیه و اوکراین طبیعتاً بر روی انس جهانی طال تأثیرگذار است و نوسان در قیمت انس طال بر روی قیمت آن در تمامی نقاط جهان نیز اثر می گذارد. مدیریت این وضعیت، به سیاست های کشورها بستگی دارد تا بتوانند از التهاب 
در بازار جلوگیری کنند. با این حال نوسانات جزئی در بازار می تواند اتفاق بیفتد. خوشبختانه در کشور ما، تقریباً مدیریت نزدیک به واقعیت و آرامش انجام می شود که از التهاب جلوگیری کرده، اما نوسان در آن وجود دارد. البته  ماه مبارک رمضان 

نیز نزدیک است. دادوستدها در این ماه کمرنگ تر می شود و مردم به بازار طال ورود چندانی ندارند.

عقب ماندگی عرضه از تقاضای مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن

برای بازار مسکن در سال 1401 باز هم تولید 
و ساخت مسکن در اولویت نخست قرار دارد. 
ریزش قیمت مسکن البته به عوامل بسیاری 
بســتگی دارد که باید به آنها نیز توجه شود. 
مدیریت بازار مســکن و کنتــرل متغیرهای 
تاثیرگذار بر آن نیز تاکید می شود. در سالی 
که گذشت بازار مسکن دستخوش تغییرات 
بسیاری شد. طرح های مســکنی دولتها نیز 

تاثیر خاصی بر رونق ای بازار نداشت. 
برجام هم مولفه بسیار مهمی در ایجاد تحول 
در بازار مسکن است. متاسفانه عرضه از تقاضا 
عقب مانــده و این عقب ماندگی چشــمگیر 
است. برای جبران این اتفاق که تاثیر زیادی بر 
ایجاد رونق در بازار مسکن دارد، باید ساخت و 
ساز افزایش پیدا کند. اینکه طرح های تولید 
مسکن ارایه شود اما کارایی نداشته باشد، تاثیر 
خاصی بر این بازار نخواهد داشت. نکته مهمی 
که باید به آن توجه داشت این است که حتی 
اگر پنج ســال متوالی نیز یک میلیون واحد 
مســکونی در ایران ساخته شــود، نمی توان 
منتظــر کاهش قیمت بــود. چراکه تقاضای 
انباشته در این مقیاس پاســخ می گیرد. در 
ضمن وقتی نرخ تورم افزایشــی است، انتظار 
برای کاهش قیمت در بازاری ســرمایه ای که 
مقصد پس اندازهای مردمی اســت، اشتباه 

است.
اما احیاي برجام هم موضوعی اســت که بازار 
مسکن به آن توجه دارد. اگر اوضاع به سمت 
ثبات و بهبود حرکــت کند، ایــران با رونق 
اقتصادي مواجه مي شــود و بازار کسب وکار 
به ســمت رشــد حرکت مي کنــد. هر وقت 
نشانه هایي از پیشرفت مذاکرات نمایان شد، 
آثار مطلوبي بر اقتصاد، ثبات بازار ارز و آرامش 
بازارها داشــته اســت. یکي از بازارهاي مهم 
اقتصادي، صنعت ساختمان، مسکن و مباحث 
مربوط به آن اســت که ارتباط مستقیمي با 
متغیرهاي اقتصادي دارد. اما به طور کلی بازار 
مسکن در ایران در صورت احیای برجام وارد 
دوره ثبات قیمتی با نوسان محدود شده و مهار 
تورم کلی در اقتصاد، این بازار را هم تحت تاثیر 

قرار می دهد.

رئیس اتاق اصناف تهران جزئیات فعالیت صنوف در ماه 
مبارک رمضان را تشریح و اعالم کرد که فعالیت صنوف 
تهیه، طبخ و توزیع غذا از اذان مغرب تا اذان صبح مجاز 
است. به گزارش اتاق اصناف تهران، قاسم نوده فراهانی 
درباره فعالیت صنوف در مــاه مبارک رمضان اظهار 
کرد: با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا، اتحادیه های 
صنفی، معاونت نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ 
و دستگاه های ذیربط در مورد فعالیت صنوف در ماه 
مبارک رمضان همچون سالهای گذشته تصمیماتی 
اتخاذ شده است که این موارد برای تمامی واحدهای 
صنفی از روز یک شــنبه همزمان با آغاز ماه مبارک 

رمضان الزم االجراست.
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: بر این اساس امسال 
نیز همچون دیگر ســال ها با هر گونه حرمت شکنی 
از طریق تظاهر به روزه خواری در واحدهای صنفی 
برخورد خواهد شــد. همچنین اجرای پروتکل های 
بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا مورد تاکید است 
و بر تمامی واحدهای صنفی به شکل مستمر توسط 
واحدهای بازرســی و نظارت اتاق اصنــاف تهران و 
اتحادیه های صنفی تهران نظارت به عمل خواهد آمد. 

وی خاطرنشان کرد: امسال برابر با مصوبات ابالغی، 
فعالیت واحدهای صنفی تهیه، طبخ و توزیع غذا از 
جمله اغذیه فروشی، رســتوران های داخل شهری، 
چلوکبابی ها، کبابی ها، فست فودی ها، جگرکی ها، 
آبمیوه و بستنی، قهوه ســراها، کافی شاپ ها، قهوه 
خانه ها، سفره خانه ها اعم از سنتی و عادی و… از اذان 
مغرب تا اذان صبح است و اجازه فعالیت و یا عرضه مواد 
غذایی در واحد صنفی خود را در ساعات دیگر نداشته و 
صرفاً یک ساعت قبل از اذان مغرب می توانند به صورت 
بیرون بر فعالیت کنند. نــوده فراهانی در خصوص 
فعالیت واحدهای صنفی اغذیه فروش و عرضه کننده 
غذای سرد گفت: صنوف اغذیه فروشان مجاز هستند 
در طول روز صرفاً غذای ســرد به صورت بیرون بر با 

رعایت کامل شئونات عرضه کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران از واحدهای صنفی شــهر 
تهران درخواســت کرد تا در ایام ماه مبارک رمضان 
همانند ســالیان گذشــته همکاری الزم در اجرای 
محدودیت هــای اعالمی را داشــته و ضمن رعایت 
حرمت و احترام ایــن ماه همچنــان پروتکل های 

بهداشتی را مد نظر داشته باشند.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران گفت: بازار مسکن 
دست کم از هفت متغیر تاثیر مي گیرد که پیش بیني آن 
را دشوار مي کند اما با توجه به ثبات این بخش در سال 
گذشــته، اخبار مثبت از مذاکرات وین، نبود ظرفیت 
رشد و تکمیل دوره رونق، انتظار یک بازار آرام را در سال 
1401 داریم. مصطفي قلي خسروي اظهار کرد: آنچه 
مسلم است اینکه بازار مسکن دوره تنش قیمتي را پشت 
سر گذاشته و از سال 1400 وارد دوره ثبات شده است. 
اما متغیرهایي مثل مذاکرات سیاسي، تحوالت اقتصاد 
کالن، بازارهاي موازي، تورم عمومي، میزان نقدینگي، 
تورم نهادههاي ساختماني و میزان کسري مسکن بر این 
بازار اثرگذار است. بر همین اساس پیشبیني دقیق این 
بازار ممکن نیست. وي افزود: به دلیل عدم توانایي دولت 
قبل در کنترل تالطمات اقتصادي و رشد شدید قیمت 
ارز در سالهاي 1۳۹۶ تا 1۳۹۹ بازار مسکن با رشد قیمت 
مواجه شد و مشــاوران امالک نه تنها هیچگونه نقشي 
در افزایش قیمت نداشتند بلکه از جهش نرخها و رکود 

معامالت متضرر شدند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران گفت: اگر بخواهیم 
مروري بر وضعیت مولفههاي تاثیرگذار بر بازار مسکن 
داشته باشیم، باید بگوییم رشد تا ۳0 درصدي نقدینگي 
و رســیدن آن به بیش از 4۵00 هــزار میلیارد تومان، 
تورم باالي 40 درصدي به جا مانده از دولت قبل، میزان 
افزایش قیمت نهادههاي ساختماني و کاهش ساخت و 

ساز از عوامل منفي بازار مسکن در سال 1401 محسوب 
میشود. خسروي تصریح کرد: از آن طرف با موضوعاتي 
مثل تکمیل دوره رونق مسکن، کنترل قیمت ارز و اخبار 
امیدوارکننده از مذاکرات هستهاي مواجهیم که از عوامل 

مثبت محسوب میشود.
وي با بیان اینکه علیرغم افزایش هزینههاي ساخت و ساز 
مسکن، انتظارات تورمي در بازار کاهش یافته است تاکید 
کرد: بنا به گفته سازندگان، قیمت نهادههاي ساختماني 
در یک سال اخیر تا ۵0 درصد افزایش یافته و این مساله 
منجر به کاهش تولید مسکن شده است. طبیعتا باید با 
فشار تقاضا در بازار مواجه باشیم که قدرت خرید ندارد و 
این فشار به شکل رشد اجاره بها بروز کرده است. رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک تهران یادآور شد: اجاره بها در 
سال گذشته بیش از ۵0 درصد رشد داشت و اقدامات 
دولت درخصوص تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد جواب 
نداد. این نشان میدهد بازار مسکن دستورپذیر نیست و 
نمیتوان با بخشنامه آن را کنترل کرد. به گفته خسروي، 
دولت آقاي رییسي نشان داده در کنترل تورم و افزایش 
ساخت و ساز، جدیت دارد. اگر طرح نهضت ملي مسکن 
با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکوني به 
نتیجه برسد، قطعا اثرات خوبي در بازار خواهد داشت. 
براي ســال 1401 انتظار افزایش تا حد تورم در بخش 
ساخت و ساز را داریم اما در بازار مسکن، ظرفیتي براي 

رشد قیمت وجود ندارد.

رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران گفت: دلیل افزایش 
قیمت سیب زمیني در ســال 1400 وقوع سیل عنوان 
شد اما به نظر من چنین نبود بلکه افزایش تولید در سال 
۹۹ باعث شد بخش قابل توجهي از کشت مصرف نشود 
و کشــاورزان آن را دور بریزند از این رو کشاورزان میزان 
کشت را در سال 1400 حدود ۵0 درصد کاهش دادند. 
مصطفي دارائي نژاد با اشــاره به افزایش تولید در سال 
1401، گفت: تولید ارگانیــک میتواند تضمین کننده 
موفقیت ما در صادرات باشد. وي با بیان اینکه در کشاورزي 
ایران حجم قابل توجهي از آب هدر میرود، گفت: تجربه 
نشان داده است که آبیاري هاي مدرن و قطرهاي میتواند 
بهترین شیوه براي آبیاري مزارع و باغات باشد الزم است 
که کشاورزان ایراني نیز این شیوه آبیاري را در کشت خود 

توسعه بدهند. این فعال صنفي با اشاره به توسعه کشت 
گلخانه اي در کشور، خاطر نشــان کرد: در حال حاضر 
کشت گلخانه اي در استان هاي یزد، فارس، ساوه، اصفهان 
و .... توسعه پیدا کرده اســت. کشت گلخانه اي عالوه بر 
کاهش مصرف آب، امکان نظــارت بر تولید محصوالت 
ارگانیک را افزایش میدهد. دارائي نژاد با اشاره به ارزآوري 
میوه، گفت: امیدواریم در ســال جاري قوانین یک شبه 
براي صادرکنندگان با قوانین و مصوبات یک شبه نباید 
روند صادرات متوقف شود. دولت نباید کاري انجام دهد 
که اعتماد تجار خارجي نسبت به بخشخصوصي کشور از 
بین برود. در تمام دنیا معاونهاي اقتصادي وزارت خارجه 
براي توسعه صادرات تالش میکنند اما متاسفانه این نهاد 

تالشي در این بخش انجام نمیدهد.

رئیس اتحادیه کاشي ساز و کاشي فروش تهران در ارزیابي 
وضعیت این صنف در سال 1400 بیان داشت: صنعت 
کاشي و سرامیک ایران یکي از بهترین تولیدات منطقه 
را داراســت. به جرات مي توان گفت این صنعت قابلیت 
رقابت با کشورهاي ایتالیا و اسپانیا را دارد. تولیدکنندگان 
این صنعت در سال هاي اخیر با چالش هاي زیادي روبه 
رو بوده اند؛ اما با تمام سختي هاي موجود توانستند پرچم 

صنعت خود را باال نگه دارند.
مصطفي گودرزي، رئیس اتحادیه کاشــي ساز و کاشي 
فروش تهران گفت: تولید و صادرات در حوزه کاشــي و 
سرامیک در سال هایي که گذشــت رو به پیشرفت بود 
و اقتصاد خوبي داشــت. هر چند وسعت کشورهایي که 
مي توانیم صادر کنیم محدود است و نسبت به کیفیت و 

طراحي هایي که داریم مظلوم واقع شدیم.
وي ادامه داد: در حال حاضر تولیدکننده باید به تنهایي 
تمام مشکالت در حوزه تامین مواد اولیه، گمرکي، ارز، 
صادرات، بازار خارجي، برگشــت ســرمایه و ... را حل و 
فصل کند. دغدغه تولیدکننده در دیگر کشورها بسیار 
محدود است؛ لذا تنها به پیشــرفت طرح و اهداف تولید 

فکر مي کند.
گودرزي در بیان مشکالت کاشي ســازان تصریح کرد: 
متاسفانه دولت همکاري ندارد. ســرمایه تولیدکننده 
تا زمان برگشت پول، نامعلوم اســت و در صورتي که در 

صادرات ناموفق شــود تمامي تولیداتش به مده شده و 
طراحي مورد درخواست مشــتري را نخواهد داشت. از 
سوي دیگر به جهت نگه داري در فضاي باز در اثر تغییرات 
آب و هوایي تمامي محصوالت صدمه مي بیند و بخش 
زیادي از سرمایه رسوب مي کند. وي افزود: دولت با رایزني 
هاي اقتصادي و سیاسي که دارد مي تواند شرایط را براي 
انواع بازارهاي اقتصادي تولیدکنندگان داخلي فراهم کند. 
نمونه زنده و روشن مي توان به کشور ترکیه اشاره کرد. 
دولت ترکیه با حمایت از بخش هاي مختلف صنعت، تمام 
بازارها مانند آســیاي میانه را در چند سال اخیر از ایران 
گرفت. رقبا را یکي یکي از صحنه رقابت راند. تنها قیمت 
حامل هاي انرژي بود که به داد تولیدکننده داخلي مي 
رسید که آن هم متاسفانه گران شد و اکنون شرایط براي 

تولیدکنندگان نیز سخت شده است.
رئیس اتحادیه کاش سازان و فروشندگان کاشي تهران 
تاکید کرد: دولت اگر بخواهد براحتي مي تواند بازارهاي 
آسیاي میانه، امارات و آفریقاي جنوبي را ازآن خود کند به 
شرطي که امکانات را براي تولید و صادرکننده فراهم کند. 
از تجربیات اصناف کمک بگیرد و آمادگي براي تغییر رویه 

غلط داشته باشد. ما با جان و دل در کنار دولت هستیم.
گودرزي اشاره داشت: سود چشمگیري در تولید نیست. 
دولت حقوق کارگر را افزایش دهد؛ اما در ســوي دیگر 

مخارج تولیدکننده راکم کند تا توان ادامه داشته باشد.

قیمت مسکن در سال های 
اخیر دچار نوساناتی شده 
اســت. این موضوع حتی 
گاهی باعث نا امیدی میان 
مردم برای خرید خانه شده 
و این مســئله که خانه دار شــوند را آرزویی  دست 

نیافتنی تلقی می کنند. 
به طور کلی برخی از عوامل همواره باعث نوســان 
قیمت در بازار مسکن می شود و از این رو می توان 
آن ها را از جمله دالیل اصلی همیشــگی تغییر در 
قیمت ملک در ایران به شــمار آورد.قیمت مسکن 
در تهران در دی 1400 نســبت به ســال گذشته 
حدود ۲0 درصد رشد داشته، اما بر اساس گزارش 
بانک مرکزی، میزان رشد آن نسبت به سال 1۳۹۹ 

کمی کند شده است.قیمت مسکن در چند ماه اول 
دولت ســیزدهم 14.۲ درصد افزایش یافته است. 
آخرین گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن 
در تهران نیز به رشد ۲0.۳ درصدی قیمت هر متر 
مسکن در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه 

سال قبل اشاره می کند.
اگر قیمت مسکن کاهش پیدا کند، در برابر افزایش 
۲00 درصدی قیمت مسکن در ســال های اخیر، 
بسیار ناچیز است و باز هم مردم توان خرید مسکن 
را نخواهند داشت و این مسئله بر پیش بینی قیمت 
مسکن در سال 1401 و پیش بینی مسکن 1401 

تاثیر می گذارد.
با توجه به عوامــل بیرونی و درونی موثــر بر بازار 
مســکن، انتظار کاهش قیمت در این بخش وجود 
ندارد. دو دســته عوامل درون  ســازمانی و برون  

سازمانی روی قیمت مسکن تاثیر می گذارند.

عوامل درونی شامل مسائلی چون: ترکیب جمعیتی، 
آمار ازدواج، تمایل افراد به جابه جایی یا بزرگ کردن 
خانه، تعداد خانه اولی ها و میزان تسهیالت مسکن 
می شــود.عوامل بیرونی شــامل: روابط سیاسی و 
اقتصادی بین  المللی و وضعیــت بازارهای موازی 
از جمله ارز و طال است. اگر دولت سیزدهم به ویژه 
بتواند عوامل بیرونی را به درستی مدیریت کند، بازار 
مسکن ســال 1401 را با آرامش آغاز می کند و به 
سمت رونق نسبی می رود. در این شرایط قیمت ها 

نیز به تعادل می رسد.
اگر تاثیر منفی عوامل بیرونی ادامه پیدا کند،  و در 
کنار آن افزایش مسائل مربوط به عوامل درونی از 
جمله ازدواج جوانان و شگل گیری تقاضای جدید 
برای مسکن و همچنین افزایش تعداد مستاجران، 
هم تمشــکالتی را از نظر قیمتی در بــازار ایجاد 

می کند و هم به رکود در این بخش منجر می شود.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

کارشناســان بــازار طال 
معتقدند بازار طال و سکه 
با ورود به مــاه رمضان در 
رکود بیشتری فرو خواهد 
رفت. با توجه به اینکه ماه 

مبارک رمضان از راه می رسد، طبق سنوات گذشته 
مردم به دلیل کم شدن مراسمات، به بازار طال سر 
نمی زنند و همین موضوع باعث می شود بازار برای 
یک ماه به نسبی رکود وارد شود. بنابراین در هفته 
های منتهی به ماه مبارک رمضان به نظر می رسد، 
حجم مراجعات و به تبع آن خرید و فروش طال در 

بازار با افت همراه شود.

به گزارش کســب و کار نیــوز، دو موضوع درحال 
حاضر در ســطح جهانی وجود دارد کــه می تواند 
مستقیم روی طال تاثیر داشــته باشد. بحث تورم 
جهانی و نزاع بین روسیه و اوکراین. طال کاالی ترس 
اســت و هر زمان که در جهان ترسی وجود داشته 
باشد قیمت طال می تواند افزایشی شود.  تصور این 
است که علیرغم اینکه در قیمت فعلی طال اتفاقات 

احتمالی آتی پیش خورد شده و احتمال کاهش آن 
تا محدوده 1۷۵0 نیز وجود دارد.

درصورتیکه ترس از بحــران جنگ بین اوکراین و 
روسیه پایدار باشد و اتحادیه اروپا همرمان با دولت 
آمریکا در مهار تورم موفق عمل نکنند، قیمتی باالتر 
از قیمت فعلی را پیش بینی می شود و حتی ممکن 

است به دو هزار دالر برای هر انس هم برسد.

خرید و  فروش در بازار طال با آغاز ماه رمضان کاهش می یابد   

تشدید  رکود  بازار طال
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

مردم در سال 1401 موفق به خرید خانه می شوند؟

نیاز بازار مسکن به افزایش ساخت و ساز

دوره رونق بازار مسکن تکميل شده است

ناتواني توليدکننده در تامين حقوق کارگري

رئیس اتاق اصناف تهران اعالم کرد؛

جزئيات فعاليت صنوف در ماه مبارک رمضان

محصوالت ارگانیک تضمین کننده توسعه صادرات

کاهش ۵۰ درصدي کشت سيب زميني در سال گذشته
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وزیر علوم:
راهكار از بين بردن بيكاری ســرمايه گذاری در 

شركت های دانش بنيان است
وزیر علوم گفت: مهمتریــن راهکار برای از بین بردن بیکاری و ایجاد اشــتغال، 

سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان است.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، محمدعلی زلفی گل به 
میزبانی سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از پارک فناوری 
پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازدید کرد و ضمن آشنایی با 
محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان و خالق عضو پارک، گفتگو با فعاالن 

این کسب وکارها پرداخت.
شرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعی، تولیدکننده میکروسکوپ نانو ایران 
ساخت و شرکتهای فعال در حوزه رباتیک از جمله شرکت هایی بودند که وزیر 

علوم، تحقیقات و فناوری از آن ها بازدید کرد و با فناوران آن ها به گفتگو پرداخت.
بازدید از نمایشگاه محصوالت فناورانه پارک پردیس و معرفی بخش های مختلف 
پارک از جمله قســمت های دیگر برنامه وزیر، علوم تحقبقات و فناوری در این 

بازدید بود.
دکتر محمدعلی زلفی گل و معاونان پژوهشــی و فناوری و نوآوری این وزارت در 
نشستی که با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 
شد، اظهار داشت: عمده ترین کاری که ما تالش می کنیم در سال جدید انجام دهیم 
این است که شرایطی را ایجاد کنیم که افراد صاحب ایده، فرصتی برایشان ایجاد 
شود که بتوانند ایده خود را در میدان عمل آزمایش کنند و شرایط تبدیل شدن 

ایده به محصول قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی برای آنان فراهم شود.
وی افزود: تالش می کنیم در پارک های علم و فناوری و مراکز رشــد، موسسات 
شتاب دهنده را مستقر کنیم و تسهیالت به آنها دهیم تا بتوانند افراد صاحب ایده 
را جذب و شرایطی ایجاد کنند که ایده های آنها در مسیر تبدیل شدن به تولید قرار 

گیرد و در نهایت به شرکت های دانش بنیان تبدیل شوند.
دکتر زلفی گل با قدردانی از مقام معظم رهبری برای نامگذاری سال جاری به عنوان 
سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین گفت: مهمترین مشکل کشور در حال حاضر 
بیکاری است و مهمترین راهکار از بین بردن بیکاری و ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری 
در شرکت های دانش بنیان اســت. لذا انتظار می رود همه  کشور بسیج شوند و با 
حمایت ها و اختصاص امکانات به علم و فناوری مشکل اشتغال کشور را حل نماییم.
وزیر علوم در این نشست بر ضرورت انتقال تجارب مفید پارک علم و فناوری پردیس 
از بدو تاسیس تاکنون به مدیران پارک های علم و فناوری وزارت علوم و تشکیل 
نشست های مشترک برای هم افزایی ظرفیت و توانایی ها در راستای تحقق شعار 

سال تاکید کرد.

طراحی لنزهای تماسی با قابليت های ويژه
یک شرکت آمریکایی اخیرا در حال ساخت لنزهای تماسی هوشمندی است که 

این لنزها مجهز به نمایشگر دیجیتال و ویژگی های ردیابی چشم هستند.
شرکت "Mojo Vision" مستقر در ساراتوگا، کالیفرنیا پیشرفت های سریعی در 
زمینه کار خود در حوزه ساخت لنزهای تماسی هوشمند داشته است. این شرکت 
اخیرا اعالم کرده است که جدیدترین لنز تماسی که آنها در حال توسعه آن هستند، 

دارای فناوری ردیابی چشم و همچنین قابلیت نمایش در چشم است.
در حال حاضر بازار فناوری پوشیدنی مملو از ساعت های هوشمند و بندهای تناسب 
اندام است. تالش های قبلی برای ساخت عینک های هوشمند نیز یا شکست خورده 
و یا بسیار بحث برانگیز بوده است. شــرکت Mojo Vision که در سال ۲۰۱۵ 
تاسیس شد، امیدوار است با فناوری پوشیدنی چشمی که در حال توسعه است، 

بتواند یک فناوری جدیدی را در اختیار کاربران قرار دهد.
اولین نسل از لنزهای تماسی این شرکت ویژگی های خاصی نداشت، اما در مدت 
کوتاهی، لنزها بسیار پیشرفته تر شده اند و اکنون دارای نمایشگر میکرو ال ای دی 
با وضوح باال، توانایی انتقال داده ها به صورت بی سیم و همچنین تجربه کاربری با 
 UX به اختصار )User Experience( کنترل چشم هستند. تجربه کاربری
شامل رفتارها، نگرش ها و احساســات یک کاربر درباره استفاده از یک محصول، 

سامانه یا سرویس خاص است.
Mojo Vision ادعا می کند که نمایشگر میکرو ال ای دی آن کوچک ترین و 
در عین حال متراکم ترین نمایشگر جهان تاکنون است. تراکم بسته بندی شده در 
این نمایشگر که قطر آن کمتر از ۰.۵ میلی متر است، حدود ۱۴۰۰۰ پیکسل در هر 
اینچ است و قادر به نمایش متن روشن، گرافیک باال و همچنین ویدئوهایی است که 
می تواند در زمانی که کاربر در خارج از منزل یا داخل خانه است و یا حتی در حالت 

چشمان بسته کاربر، کار کند.

طرح صيانت؛ از مخالفت كاربران و كارشناسان تا 
تصويب در 45 دقيقه

طرح موسوم به صیانت یکی از جنجالی ترین اخبار سال ۱۴۰۰ بود که در روزهای 
پایانی سال حتی کلیات آن در مجلس شورای اسالمی تصویب شد، اما در نهایت این 

طرح به مجلس بازگشت تا بار دیگر در صحن مجلس بررسی شود.
به گزارش ایسنا، یکی از جنجالی ترین اخبار سال ۱۴۰۰، طرح موسوم به صیانت 
بود. طرحی که در ابتدا با عنوان طرح »حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه 
کاربردی فضای مجازی« در مجلس شورای اسالمی مطرح شد و پس از آن بارها 
تغییر نام یافت و حتی یکی از جلسات مجلس، عنوان آن »نظام تنظیم مقررات 
خدمات فضای مجازی« شد، با وجود این همچنان در بین کاربران اینترنتی و 
کارشناسان، ازآن تحت عنوان طرح صیانت یاد می کنند. در طرح اولیه ای که 
از صیانت منتشر شــد، قوانینی وجود داشــت که واکنش های منفی زیادی را 
برانگیخت، از جمله اینکه پیام رسان های خارجی باید حتما در داخل کشور ثبت 
شوند و مجوز بگیرند و در چارچوب مقررات کشور فعالیت کنند، تولید و توزیع 
و انتشار فیلترشکن، جرم انگاری شــده بود، حتی به نحوی از وزارت ارتباطات 
سلب اختیار شــده و بسیاری از اختیارات به کمیســیون ویژه تنظیم مقررات 

محول شده بود.
در این مدت، بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و فعاالن حوزه فناوری اطالعات 
نسبت به این طرح انتقاد کرده بودند؛ از جمله سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 
که طرح »حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی« را نه 
صیانت از کاربران، بلکه مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب وکارهای فضای 
مجازی دانستند که نتیجه عدم درک درست مختصات فنی و اقتصادی زیست  بوم 

دیجیتال بوده است.
همچنین امیر ناظمی -رئیس سابق سازمان فناوری اطالعات- در مخالفت با این 
طرح گفت: صاحبان کسب وکار بهتر از هر کســی می دانند که محدودیت های 
غیرواقع گرایانه برای پلتفرم های خارجی به سود آن ها نیست و شانس رشدشان را 
کم می کند،  ولی کسانی هستند که فکر می کنند بهتر از کسب وکارها صالح شان را 

می دانند و بهتر از آن ها حافظ منافع آنانند.
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطالعات- نیز در تشریح 
تعامل ایران با پلتفرم های بین المللی، در کانال تلگرامی خود گفته بود: پس از خروج 
دولت آمریکا از تعهدات خود از برجام و تشدید سایر تحریم ها، لغو برخی قوانین 
معافیت ایران از تحریم ها هم صورت گرفت و تشدید ادعاهای حقوق بشری علیه 
جمهوری اسالمی ایران هم مزید برعلت شد تا عمال تعامل با پلتفرم های بین المللی 

به سختی میسر شود.

اخبار

هکرها با درخواست اطالعات جعلی فیس بوک و اپل را فریب دادند
یک منبع آگاه فاش کرد سال گذشته متا)شرکت مالک فیس بوک( اطالعات کاربران را در اختیار هکرهایی قرارداد که وانمود می کردند مقامات مجری قانون هستند. اپل نیز هدف اقدام 

مشابهی قرار گرفته است. به گفته منبعی که نخواسته نامش فاش شود، هکرها توانستند با »درخواست های داده های اضطراری« به جزئیاتی مانند آدرس کاربران یا شماره تلفن کاربران 
دسترسی یابند. برایان کربس یک کارشناس سایبری در این باره نوشته است: هکرها حساب های کاربری یا وب سایت های مرتبط با پلیس یا دولت را در معرض خطر قرار دادند و ادعا کردند 

نمی توانند منتظر دستور قاضی برای دسترسی به اطالعات بمانند زیرا این یک مسئله مربوط به مرگ و زندگی است.

رشد قیمت خودرو در سال 
گذشته موجب شد تا عموم 
مردم توان خرید را نداشته 
باشــند. خودرو به کاالیی 
لوکس تبدیل شده و توانایی 
برای خرید آن در میان مردم کاهش بسیاری داشته 
است. در بازار خودروهای داخلی قیمت خودرو قیمت 
پژو۲۰۷ به ۵۳۰ میلیون تومان رســیده است. این 
نوسان قیمتی در حالی که بازارها هنوز وارد معامالت 
جدی بعد از تعطیالت نوروز نشده اند نشان می دهد 
خریداران نباید منتظر کاهش قیمت خودرو باشند. 
در همین زمینه یک کارشناس بازار خودرو می گوید: 
رکود در بازار خودرو در هفتــه اول فروردین ۱۴۰۱ 
ادامه داشته است. چنانچه مردم قصد خرید خودرو 
دارند می توان نوید ثبات و حتی کاهش قیمت را در 
آینده داد. البته مشــروط به اینکه مذاکرات وین به 

نتیجه برسد.
عماد جعفری توضیح داد: در هفته پایانی اسفند نیز به 
دلیل نوسان قیمت دالر که تحت تاثیر توقف مذاکرات 
بود قیمت برخی خودروها دوباره افزایش پیدا کرد. به 

نظر می رسد این روند افزایشی قیمت خودرو موقتی 
است. او ادامه داد: دولت پیشنهاد افزایش تولید خودرو 
و همچنین آزادســازی خودروهای خارجی را داده 

اســت. چنانچه مذاکرات دوباره از ســر گرفته شود 
احتمال دارد قیمت خودروها ریزش داشــته باشد. 
پیش تر فعاالن بازار گفتــه بودند قدرت خرید مردم 

در آســتانه نوروز ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده اســت و 
 تنها خودروهای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در بازار 

معامله می شود.

قيمت خودرو در سال 1401 به چه سمت و سويی خواهد رفت؟

خریداران منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند 
رشد قيمت 20 تا 45 درصدی قيمت خودرو 

قیمت خودرو  در سال 1401
فربد زاوه، کارشناس خودرو

نوسان قیمت خودرو به عوامل بسیاری بستگی دارد. اما موضوعی که قطعی است این است که افزایش قیمت ها قطعی است. به عبارتی در سال جدید قیمت خودرو افزایش خواهد داشت. البته میزان این افزایش به چند 
فاکتور وابسته است. باید دید اقتصاد کشور چگونه اداره خواهد شد و نحوه نظارت بر بازار خودرو چگونه خواهد بود.

تورم در ایران وجود دارد و اقتصاد ایران به طور کلی بستری مناسب برای رشد تورم دارد. این فاکتور تاثیر مستقیمی بر رشد قیمت خودرو دارد. از طرفی دیگر سیاست هایی که از سوی وزارت صمت برای این بازار در 
نظر گرفته می شود بر نوسانات قیمت ها تاثیر دارد. کنترل کسری بودجه می تواند میزان این افزایش را مدیریت کند. اما به طور کلی نوسان قیمت خودرو برای سال ۱۴۰۱ از ۲۰ تا ۴۵ درصد متفاوت است.

تولید خودرو نیز نمی تواند فاکتور تعیین کننده در کنترل قیمت خودرو باشد. چراکه ریشه تورم کشور پولی است. حل مشکل تورم پولی با افزایش تیراژ هم نشدنی است. جدای این که روند فعلی اقتصاد ایران با افزایش 
تیراژ به وخامت بیشتر قیمتی هم ممکن است منجر شود.

بنابراین خریداران منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند. زیرا حتی در صورت احیای برجام، رشد قیمت کاالها ولو با شیب کم ادامه خواهد داشت و بهتر است خریداران، خودروی مورد نیاز خود را زودتر بخرند.
واردات خودرو نیز تاثیری بر قیمتها در بازار داخلی نخواهد داشت. برای واردات خودرو نباید شرط بگذارند. یعنی اگر قرار باشد که در یک شب اعالم کنند از فردا ثبت سفارش به مدت یک روز آزاد می شود مجدد در 

بازار خودرو انحصار ایجاد می شود.

News kasbokar@gmail.com

به گفته سخنگوی شــرکت مخابرات در شرایطی 
که قیمت تمام شده توســعه شبکه های ارتباطی 
به خصوص شبکه فیبر نوری باالست، بدون حمایت 
دولت از مخابرات و اپراتورها، طرح توسعه شبکه 

فیبر نوری تحقق نمی یابد.
به گزارش شــرکت مخابرات ایــران، محمدرضا 
بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
مخابرات ایران در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که 
شــرکت مخابرات ایران چه برنامه ای برای کمک 
به تحقق طرح ملی و بزرگ دولت درباره توســعه 
شــبکه فیبر نوری دارد یا خیر گفــت: راه اندازی 
۲۰ میلیون پورت پرســرعت در بستر فیبر نوری 
کار بسیار بزرگی است که شرکت مخابرات ایران 
آمادگی هرگونه همکاری را در ایــن زمینه دارد 
و ما از دولت توقع داریم که از شــرکت مخابرات 

ایران و ســایر اپراتورها حمایت همه جانبه کند. 
وی افزود: عماًل اســتفاده از شــبکه فیبر نوری از 
سال ۶۸ در دستور کار شرکت مخابرات ایران قرار 
گرفت و اجرای آن از ســال ۱۳۶۹ آغاز شد و هم 
اکنون حدود ۱۷۵ هزار کیلومتر بستر فیبر نوری 
به عنوان زیرساختی امن و مطمئن و با ظرفیت باال 
 در دست استفاده کنندگان و ذی نفعان این شبکه 

مطمئن است.
بیدخام با اشاره به این که در ســال های اخیر به 
ســبب نبود منابع، شــبکه فیبر نوری و ارتباطی 
کشور توسعه کافی نیافته ، گفت: عماًل تورم موجود 
و قیمت تمام شده باالی توسعه شبکه های ارتباطی 
به خصوص شبکه فیبر نوری باعث شد جذابیت الزم 
در میان اپراتورها و شرکت مخابرات برای توسعه 

شبکه فیبر نوری به وجود نیاید.

مدیــرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــرکت 
مخابرات ایــران افــزود: تعرفه هــای موجود در 
حوزه ارتباطی به خصوص مخابرات مربوط به ۱۲ 
سال پیش اســت و با وجود تورم رو به افزایش، اما 
تعرفه های حوزه ارتباطی تغییری پیدا نکرده است 
و به همین علت در خصــوص نگهداری خطوط 
ارتباطی باتوجه به تورم موجود و نبود منابع دچار 

مشکل هستیم.
بیدخــام در ادامه گفــت: برای اینکــه بخواهیم 
توســعه ای حداقلی در شــبکه فیبر نوری داشته 
باشیم حداقل به ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز 
داریم، اما باتوجه به منابع موجود و درآمدهای ثابت 
شــرکت مخابرات و افزایش سرسام آور هزینه ها، 

عماًل امکان سرمایه گذاری وجود ندارد.
مدیــرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــرکت 

مخابرات ایران افزود: بهترین راه حل برای اجرای 
این طرح، حمایت همه جانبه دولت و حاکمیت از 
اپراتورها و شرکت مخابرات ایران است تا این طرح 

به سرانجام برسد.
وی ابراز امیدواری کرد با ترمیم تعرفه های حوزه 
ارتباطی به خصوص حوزه ثابت شرکت مخابرات 
ایران، شاهد توسعه شبکه فیبر نوری کشور باشیم.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: متأسفانه 
هرچند وقت یک بار مشــاهده می شود برخی ها 
با اظهار نظرهای غیرکارشناســی ادعا می کنند 
که شــرکت مخابرات ایران در این بــاره انحصار 
ایجاد کرده است درحالی که این شرکت به عنوان 
قدیمی ترین شــرکت حوزه اپراتوری کشور آماده 
هرگونه همکاری و ارائه تسهیالت به اپراتورهای 

مختلف در حوزه ارتباطات ثابت و سیار است.

ایاالت متحــده آمریکا تحریم هــای جدیدی بر 
روسیه وضع کرده که هدف آن بخش فناوری این 

کشور است. 
جانت یلن رییس خرانه داری آمریــکا در بیانیه 
ای اعالم کرد: ما همچنان با تحریم ها از هر زاویه 
ممکن ماشین جنگ پوتین) رییس جمهور روسیه( 
را هدف می گیریم تا زمانیکه این جنگ تمام شود.

وزارت خزانه داری آمریکا بر ۲۱ شرکت و ۱۳ فرد از 
جمله شرکت میکرون، بزرگترین تراشه ساز، تولید 
کننــده و صادرکننده میکروالکترونیک روســیه 

تحریم هایی وضع کرده است.
همچنین دولت آمریکا اعالم کرد ۳ بخش جدید 
در اقتصاد روسیه تحت یک فرمان اجرایی موجود 
مشمول تحریم ها هســتند و به این ترتیب ایاالت 

متحده می توانــد اقدامات تنبیهــی را علیه هر 
شخص یا نهاد فعال در بخش های هوافضا، دریایی 

و الکترونیک اعمال کند.
اقدامات مذکور هرگونه دارایی های ایاالت متحده 
را مسدود می کند و عموماً آمریکایی ها را از معامله 
با آنها منع می کند. از جمله شــرکت های هدف 
تحریم های آمریکا می توان به سرنیا انجینرینگ، 

سرتا )تولید کننده تجهیزات( اشاره کرد که هر دو 
متهم شده اند به طور غیرقانونی تجهیزات و فناوری 

برای بخش دفاعی روسیه فراهم کرده اند.
تحریم های خزانــه داری آمریکا شــامل این دو 
شــرکت و همچنین افراد و موسســاتی دیگری 
 است که متهم هستند بخشی از شبکه اجتناب از 

تحریم ها را تشکیل می دهند.

سخنگوی شركت مخابرات:

تحقق طرح توسعه فیبر نوری دولت؛ نیازمند حمایت از مخابرات و اپراتور

در تازه ترين اقدام صورت گرفت؛

صنعت فناوری روسیه هدف جدید تحریم های آمریکا

محققان ادعا می کنند باالخره کل نقشه ژنتیک انسان را 
تکمیل کرده اند. به گفته آنها اکنون قطعات گمشده این 
معما حدود دو دهه پس از آغاز تحقیقات، تکمیل شده 
اســت. یک تیم بین المللی از محققان اعالم کرد برای 
نخستین بار ژنوم کامل انســان را توالی داده است. این 

تحقیق در ژورنال ساینس منتشر شده است.
تالش های قبلی برای توالی ژنوم انسان کامل نبودند زیرا 
فناوری های به کار رفته قادر به خواندن بخش هایی از 
دی ان ای نبودند. حتی پس از آپدیت فناوری ها حدود ۸ 

درصد ژنوم انسان توالی نیافته بود.
اوان ایچلر از دانشگاه واشنگتن و یکی از دست اندرکاران 
تحقیق جدید در این باره می گوید: برخی از ژن هایی که 
سبب یگانگی انسان می شوند در حقیقت در این بخش 
تاریک ژنوم قرار داشتند. این تحقیق حدود ۲۰ سال طول 

کشید اما باالخره انجامش دادیم.
به گفته محققان تصویر کامل ژنوم انسان، درک عمیق 
تری از تکامل و بیولوژی فرد فراهم می کند و همچنین 
به اکتشافات جدیدی در حوزه های سالمندی، سرطان و 

بیماری های قلبی منجر می شود. نخستین پیش نویس 
از توالی ژنوم انسان در سال ۲۰۰۰ اعالم شد. ژنوم انسانی 
از حدود ۳.۱ میلیارد واحد زیرمجموعه دی ان ای) جفت 
) T و A، C،Gهایی از پایه های شــیمیایی به نام های
تشکیل شده است. ژن ها رشته هایی از جفت هایی از این 
حروف هستند که دستوراتی برای ساخت پروتئین ها را 
در برداند. باید توجه داشت پروتئین ها نیز بلوک های 
اصلی سازنده حیات هســتند. انسان ها حدود ۳۰ هزار 
ژن دارند که در ۲۳ گروه به نام کروموزم ها دسته بندی 
شده اند. این کروموزوم ها در هسته هر سلول وجود دارند.
تا پیش از انجام این تحقیق شکاف هایی بزرگ و دائم در 
نقشه ژنوم انسان وجود داشت. این شکاف ها در مناطق 

مهمی نیز قرار داشتند.
در همین راستا یک محقق ژنومیک در دانشگاه کالیفرنیا 
سانتا کروز با آدام فیلیپی از انستیتو ملی تحقیقات ژنوم 
انسان همکاری کرد تا تیمی از محققان برای انجام یک 
پژوهش جدید توالی ژنوم انســان همــراه بخش های 

گمشده آن را سازماندهی کند.

جهاد دانشگاهی اعالم کرد: این نهاد علمی توسعه بیش 
از پیش فعالیت ها حول محــور تولید دانش بنیان را به 
عنوان اصلی ترین عرصه خدمت رسانی در سال جدید، 

در دستور کار خود قرار می دهد.
به گزارش جهاددانشگاهی، جهاد دانشگاهی بیانیه ای به 
مناسبت فرارسیدن روز جمهوری اسالمی ایران بیانیه 
ای منتشر کرد.متن بیانیه به شرح زیر است؛»روز مبارک 
و ملی ۱۲ فروردین بار دیگر به استقبال اّمت بزرگ و با 
ایمان ایران اسالمی آمده است؛ تاریخی زنده و پرافتخار 
در بهار و آغاز هر سال که شکوفایی، بالندگی، پیشرفت 
و عدالت را به مردمی نوید می دهد که در مسیر انتخاب 
و حرکت خود موانع بزرگی را از پیش رو برداشــتند و 
همچنان برای "جمهوری اسالمی ایران" شان فداکاری و 
جهاد می کنند. اگرچه دشمنان، این اندوخته ها و ساخت 
ها و تولیدها و سرمایه ها و هنرها و کاالها و فتح میادین 

و ایستادن بر سکوهای افتخار را تحریم و بایکوت نماید.
اینک ۱۲ فروردین دیگری در آغاز قرن پانزدهم هجری 
شمسی در حالی فرارســیده که انقالب اسالمی مردم 

ایران، پیروزی شــان در جنگ تحمیلی هشــت ساله، 
مبارزه با اجانب ســلطه گر و ایثار در راه حفظ استقالل 
و قطع وابستگی همچون ستاره بر تارک سپهر سده ۱۴ 
خورشیدی درخشید. روز جمهوری اسالمی ایران، عید 
بزرگ ایرانیان مسلمان، آغاز رسمی نظامی مردمساالر و 
خداباور و سالروز و گرامی داشت آن، نمادی از موعد هم 
افزایی عزم و اراده و حرکت و تالش بر مبنای نقشه راه 
ترسیم شده برای سال جدید در راه دستیابی به اهداف 

پیشرفت مادی و معنوی کشور است.
همگان، دست در دست هم برای تعالی "جمهوری اسالمی 
ایران" تالش کنیم و سال ۱۴۰۱ را که از سوی رهبر معظم 
انقالب به عنوان سال تولید؛ دانش بنیان ؛ اشتغال آفرین 
تعیین و آحاد ملت و مســئوالن به پویایی و تالش برای 
افزایش کیفی و کمی محصــوالت دانش بنیان و ظرفیت 
سازی و به کارگیری حداکثری از سرمایه های انسانی به 
ویژه جوانان با استعداد و با انگیزه فراخوانده شده اند در حالی 
به پایان رســانیم که نتایج عملی و ملموس در این عرصه 

سرنوشت ساز برای اقتصاد ملی حاصل شده باشد.

توسعه تولید دانش بنیان اصلی ترین عرصه خدمت رسانی جهاد دانشگاهیژنوم کامل انسان توالی یافت


