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سرمقاله

شرایط اثرگذاری توزیع 
کاالبرگ  

برای تحقق درســت هدف 
توزیع کاالبرگ می بایست 
در قــدم نخســت بانــک 
اطالعاتی دقیق وجود داشته 
باشد. این اقدام الزمه در مسیر درست قرار گرفتن 
طرح کاالبرگ الکترونیک است. دهک ها و طبقات 
باید به درستی شناسایی شوند. اطالعات درستی 
از مردم باید برای این طرح اســتخراج شود. الزم 
است برای تحقق درست طرح دهک های ضعیف 
کشور شناسایی شوند و برای این دهک ها خدمات 
کاالبرگ زودتر اجرایی شــود. اقشار آسیب پذیر 
 در کشور نیازمند حمایتهای ویژه دولت هستند. 

کاری که باید...

  عبدالمجیــد شــیخی، 
کارشناس اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه ۳

تشکیل صندوق 
سرمایه گذاری 
خطرپذیر خلیج

حمایت  از معیشت و  سبد غذایی خانوار در دستور کار است

آغاز اجرای طرح »کاالبرگ الکترونیک«
صفحه۳
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نیاز مردم  به  فیلترشکن  
را  کاهش  می دهیم

احتمال  رفع  فیلتر گوگل پلی

وزیر  ارتباطات : 

معاون علمی، فناوری و دانش بنیان رییس جمهور 
در مراســم امضای موافقت نامه با شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس از راه انــدازی صندوق 
سرمایه گذاری خطرپذیر برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیانی خبر داد که فناوری کارآمد، استاندارد 
و باکیفیت برای مجموعه های هلدینگ خلیج فارس 
تولید می کننــد. روح اهلل دهقانــی فیروزآبادی در 
مراســم امضای این موافقت نامه مشترک گفت: 
برای شروع کار این صندوق سرمایه ۲ هزار میلیارد 
تومانی درنظرگرفته شده اســت که نزدیک به ۴۰ 
درصد آن توســط معاونت علمی تامین می شود و 
مابقی آن توسط اعتبار مالیاتی تامین می شود که 
هلدینگ خلیج فــارس از پروژه هــای فناورانه ای 
که در شــورای راهبری فناوری هــا و تولید دانش 
بنیان ها مجوز می گیرند، به دســت می آورد. وی 

 افزود: در واقع هلدینگ خلیج فارس 
پروژه هــای جــدی تحقیقاتی و 
توسعه ای خود را فهرست می کند 
 و در شورای راهبری فناوری ها این 

پروژه ها مصوب شده و اعتبار مالیاتی 
 آن بــر مبنای انجــام این 

پروژه ها دریافت می شود. 
بنابراین پــروژه هایی 
که تعریف می شــوند، 
مشخص هستند که قرار 
است در کجا مصرف 
شــوند و اعتبــارات 
مالیاتی که قرار است 
هزینه شوند، چگونه 
 بــا ایجــاد کردن 

بهره وری، ارزش...

اجتماعی

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری سرانجام پس 
از حدودا ۱۵ سال درحالی از تیرماه امسال برای اجرا 
ابالغ شد که تکلیف شده بود معیار محاسبه مبالغ از 
اول دی ماه ۱۴۰۰ باشــد؛ موضوعی که سرانجام در 
روزهای منتهی به روز پرســتار و البته بدون ضابطه 
مشخص، به شــکل علی الحســاب پرداختی هایی 
نامنظم در اختیار پرستاران قرار گرفت و گالیه هایی 
را رقم زد؛ این درحالیست که به اذعان مسووالن نظام 
پرستاری اعداد و ارقام بودجه ای اجرای این قانون برای 
۱۴۰۲ نیز واقعی نبوده و ناقص است. پس از آنکه مقرر 
شد تا معیار محاسبه کارانه پرستاران بر اساس قانون 
تعرفه گذاری خدمات از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ 
باشد، سرانجام با رایزنی های انجام شده توسط معاونت 
پرستاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری، 
بودجه درنظر گرفته شده برای این کار ۵۲۰۰ میلیارد 
تومان درنظر گرفته شد. این بودجه برای یک سال 
کامل ۱۴۰۱ و سه ماه پایانی ۱۴۰۰ مقرر شده بود؛ 

هرچند که تاکنون و با گذشت یک سال از زمانی که 
به عنوان معیار برای پرداخت ها درنظر گرفته شــد، 

همچنان تنها معوقات چندماه پرداخت شده است.
اما این شیوه پرداختی زمانی مشکل ساز می شود که 
قرار باشد این پرداخت های نامنظم در شرایطی که 
حتی برخی بیمارستان ها هنوز سیستم ثبت خدمات 
پرستاری کاملی ندارند، معیاری برای محاسبه بودجه 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۲ باشد.

به دنبال همین موضوع،  علی رغم اینکه بودجه تعرفه 
گذاری خدمات پرستاری در سرانه سالمت دیده شده 
است اما بر اســاس ردیف ۸۴ جدول شماره ۹ برآورد 
اعتبارات ردیف های متفرقه در ذیــل ماده واحده و 
جداول کالن منابع و مصارف بودجه ســال ۱۴۰۲، 
بودجه پیشــنهادی برای اجرای قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری برای سال آتی ۴۸۰۰ میلیارد تومان 
برآورد شده اســت؛ رقمی که از بودجه سال جاری با 

وجود اجرای ناقص قانون نیز کمتر است. 

قبادی فر گفــت: بچه های شهرســتان عالقه 
دارند کــه در تهران اجرا کننــد، ولی بچه های 
تهران شوق اجرا در بخش رادیو تئاترجشنواره 

را ندارند. 
محمد رضا قبادی فر، کارگردان نمایش »زیبا« در 
بخش رادیو تئاتر درباره حضور پر رنگ استان ها 
و عدم اســتقبال تهرانی ها در بخش رادیو تئاتر 
چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
گفت: حضور ما در جشنواره ناگهانی بود و امکان 
داشت به جشنواره نرسیم. امسال همه با وضعیت 
پیش آمده گرفتار بودند. ازطرفی، مسئوالن از 
لحاظ مالی آنطور که باید به شــرکت کنندگان 

نمی رسند. 
قبادی فــر ادامــه داد: بــه عنوان مثــال، من 
می خواهــم ۱۲ نفــر را روی صحنه ببــرم، اما 
جشنواره فجر فقط هشت میلیون تومان کمک 
می کند، این مبلغ به کجا می رســد؟ یعنی باید 
سه چهار روز همکاران را درگیر کنم، بعد چگونه 
به آن ها رسیدگی کنم. این مشکالت هست که 

اکثر بچه های تهران کنار کشیدند. 
کارگــردان نمایــش »زیبــا« با بیــان اینکه 

بچه های شهرســتان این عالقه را دارند که به 
تهران برســند، ولی آن فرد تهرانی آن شــوق 
را ندارد و به اینجا رسیده اســت، تصریح کرد: 
 االن بچه هــای تهــران وضعیت زندگی شــان 

مهم است. 
در مقابل، بچه های شهرستان با عالقه می گویند 
که در پایتخت اجرا دارند. چون عده بیشــتری 
کار مرا می بینند. در شهرســتان هنوز شناخته 
نشده ام. این عوامل دست به دست هم می دهد 
که در پایتخت اجرا کننــد، حتی اگر درآمدی 
 برایشان نداشته باشد و مجبور باشند هزینه ها 

را پرداخت کنند.
کارگــردان نمایــش »زیبــا« دربــاره اجرای 
نمایشش روی صحنه و مشــکالت پیش آمده 
گفت: برای چینش صحنِه اجرای روز گذشــته 
انقدر اســترس داشــتم و در تکاپو بودم که از 
صدایم مشخص است. دیروز مجبور شدیم سه 
بار نور را عوض کنیم و نور قرمز رنگ را که برای 
ایجاد ذهنیت در صحنه نمایش می خواســتم، 
 سه بار ســوخت. در نهایت با نور معمولی اجرا 

را شروع کردیم. 

ســید امیرحســین قاضی زاده هاشمی رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران روز چهارشنبه در 
حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
گفت: بــرای ارتقــای وضعیت ایثارگــران ما 
پیشــنهاداتی به دولت ارائه کرده ایم به عنوان 
مثال در بحث تســهیالت اشتغال، خوشبختانه 
امســال در حکمی که آمــده توجــه ویژه ای 
به این بخش شده اســت و تقریبا به اندازه ۳۰ 
 درصد نســبت به ســال گذشــته افزایش پیدا

 کرده است.
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران با اشــاره 
به بحث خودرو برای جانبــازان اظهار کرد: در 
بحث خودرو برای جانبــازان ۷۰ درصد از محل 
واردات خود دیده شــده و برای سایر گروه های 
ایثارگری از محل خودروی داخلی با تسهیالت 
و در حوزه های مرتبط با کمک معیشــت حدود 
۱۰ درصد جامعه تحت پوشش دیده شده است.

قاضی زاده هاشــمی ادامــه داد: امیــدوارم در 
کمیســیون تلفیــق مجلــس توجــه ویژه ای 

بــه ایــن بخــش صــورت گیــرد. در حــال 
حاضــر هر کــدام از این ارقــام را که مــا بیان 
کنیــم در مجلس در دســت بررســی اســت 
 بنابرایــن بایــد نهایی شــود و ســپس اعالم 

کنیم.
قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران همچنین از افزایــش ۵۰ درصدی 
بودجه بنیاد شــهید در الیحــه بودجه ۱۴۰۲ 
خبر داد. امیرحسین قاضی زاده هاشمی رئیس  
بنیاد شــهید و امور ایثارگران در حاشیه جلسه 
امــروز هیات دولــت اظهار داشــت: مجموعه 
ارقام بودجه بنیاد نســبت به ســال گذشــته 
۵۰درصد رشد داشــته اســت. وی همچنین 
گفت: به تســهیالت توجه ویژه ای شــده و در 
این بخش تقریبا ۳۰ درصد نســبت به ســال 
گذشــته افزایش پیدا کرده اســت. قاضی زاده 
هاشــمی عنوان کرد: در بخش هــای دیگر هم 
 امیدواریم مجلس توجه ویژه ای داشــته باشد 

تا نهایی شود.

مدیرکل دارو و موارد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
گفت: حدود ۴۰۰ میلیون دالر اقالم دارویی باقیمانده 
در گمرک در بازه زمانی ۲ ماه گذشته ترخیص شده 
است. محمد پیکان پور افزود: در این مدت همچنین 
برای ترخیص اقالمــی که در گمــرک باقی مانده، 
اقدامات اساسی به سرعت انجام شده است. وی اظهار 
داشت: اکنون با این اقدام و دیگر برنامه ها ذخیره دارو 
باالی ۶ ماهه کشور از حدود ۳۰ درصد در مهر ماه به 

حدود ۶۰ درصد در ابتدای دی ماه رسیده است.
پیکان پور درباره اقداماتی که در ۲ ماه اخیر انجام شد، 
گفت: با توجه به شرایط کشور و کمبودهایی که در 
ارتباط با یکسری داروهای روتین مانند استامینوفن 
و پروفن داشتیم در این بازه ۲ ماهه، کار شبانه روزی 

برای جبران این کمبودها صورت گرفته است.

مدیــرکل دارو و موارد تحت کنترل ســازمان غذا و 
دارو ادامــه داد: به عنوان نمونه میــزان تولید قرص 
استامینوفن از یک میلیون و ۲۰۰ عدد در مهر ماه به 
بیش از هفت میلیون عدد در آبان ماه رسیده است. 
وی افزود: همچنین سوسپانسیون پروفن از ۳۰۰ هزار 
عدد در مهر ماه به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مورد رسیده 
است. پیکان پور ادامه داد: همچنین تولید آنتی بیوتیک 
در کشــور به بیش از پنج میلیون مورد در این مدت 
افزایش یافته است. مدیرکل دارو و موارد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو گفت: در راستای کنترل وضعیت 
بازار دارویی، همچنین برخی خطوط تولید که کمبود 
داشته به صورت سه شیفته برای افزایش تولید فعالیت 
دارند و جای قدردانی از تولیدکنندگان دارد که برای 

رفع این مشکالت پای کار آمدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران اعالم کرد: در پایتخت با کمبود ۲ 
هزار نیروی آتش نشان مواجه هستیم و اکنون مجوز 
جذب ساالنه ۲۰۰ آتش نشــان را دریافت کرده ایم. 
قدرت اهلل محمدی گفت: در مورد ســاختمان های 
پرخطر تهران اقداماتی در راســتای ایمن سازی در 
یک ســال اخیر انجام شــد که هم اکنون تعداد این 
ساختمان ها از ۱۲۹ به ۱۱۹ مورد کاهش یافته است 
که با پیگیری های فراوان تعداد ۱۰ ساختمان پرخطر 

پایتخت ایمن سازی شد.
وی با بیان اینکه با بازدید میدانی کارشناسان آتش 
نشــانی ۳۳ هزار پالک ناایمن شناسایی شد، گفت: 
پرونده این ساختمان ها در چهار سطح تشکیل شده 

است و براساس سطح بندی ناایمن بودن ساختمان 
ها، مالکان متعهد شدند اقدامات ایمن سازی را انجام 
دهند. محمدی در خصوص ایمن سازی بازارهای گل 
نیز گفت: بازار گل شهید محالتی با اقدامات الزم ایمن 
سازی شد اما، بازار گل امام رضا )ع( در گردنه تنباکویی 

هنوز ناایمن است و نیاز به اقدامات الزم دارد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران یادآوری 
کرد: در موضوع بازار گل شــهید محالتی پرونده در 
دستگاه قضایی است و قرار است آنجا تملک شود تا 
مرکزی برای بازار گل باشد اما در حال حاضر به هیات 
امنا دستورالعمل ارائه و آموزش های الزم داده شده 
است و قرار شد برای بازار گل امام رضا دستور قضایی 

پیگیری شود تا تعیین تکلیف شود.

امینی بــا معرفی هیــات انتخاب ایــن دوره از 
جشــنواره، از اعالم فیلم های بخش ســودای 
سیمرغ تا پنجم بهمن ماه خبر داد. مجتبی امینی 
دبیر چهل و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم 
فجر با اشــاره به فضای خاص و ویژه برپایی این 
دوره از جشنواره، گفت: امسال شرایط متفاوت 
آماده سازی فیلم ها و برنامه های اجرایی، سبب 
شــد همکاران من در ستاد جشــنواره، تالش 
مضاعفی داشته باشــند تا بتوانیم در بخش های 

مختلف، شاهد رویدادی مطلوب و کیفی باشیم.
امینــی ادامــه داد: جشــنواره چهل ویکــم با 
شــعار اخالق، امید و آگاهی برگزار می شــود و 
خوشبختانه بر اساس این چشم انداز و با مساعی 
مدیران فرهنگی و هنرمندان ســینمای ایران، 
آثار خوبی به این دوره جشــنواره رسیده است و 
حضور این فیلم ها یک جشنواره پرشور و پرنشاط 

را نوید می دهد.
دبیر چهل و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم 
فجر همچنین با معرفی اعضــای هیات انتخاب 
جشــنواره چهل ویکم گفت: هیات انتخاب این 
دوره را آقایــان حبیب احمدزاده )نویســنده و 
کارگردان(، دکتر رضا پورحسین )استاد دانشگاه 
و مدیر فرهنگی(، روح اهلل ســهرابی )نویسنده، 
کارگردان و مدیر کل اداره نظــارت بر عرضه و 
نمایش آثار ســینمایی(، محمدرضا شرف الدین 
)تهیه کننده(، پرویز شــیخ طادی )نویسنده و 

کارگردان(، محمدرضا عباســیان )دبیر اسبق 
جشــنواره بین المللی فیلم فجر و فیلمســاز( و 
محمدحســین نیرومند )مدیر فرهنگی و عضو 
شورای پروانه نمایش( به عنوان یک جمع باتجربه 
تشکیل می دهند که همدالنه و مسئوالنه آثار را 
بازبینی کردند و زحمات شبانه روزی آنها در این 
مدت جای سپاســگزاری دارد. او ادامه داد: باید 
یک تشکر ویژه هم از تهیه کنندگان و فیلمسازان 
بابت تالش  مثال زدنی  شان برای رساندن فیلم ها 
به جشنواره در شرایط خاص داشته باشم چرا که 
امسال، اتفاقات رخ داده در جامعه، بر روند تولید 
آثار تاثیر گذاشته بود و همین شرایط هم، ما را به 
شکل اطالع رسانی متفاوتی از همیشه رهنمون 

ساخت.
امینی ســپس به اعالم اســامی آثار سینمای 
کوتاه و مســتند این دوره در اوایل بهمن اشاره 
کرد و دربــاره زمــان نهایی اعــالم آثار بخش 
مسابقه ســینمای ایران گفت: امسال با توجه به 
آماده نشدن نسخه کامل برخی آثار برای بازبینی، 
تعداد بیشتری فیلم در فهرست نهایی قرار گرفته 
است. بازبینی آثار رسیده به بخش سودای سیمرغ 
به پایان رسیده و با توجه به مهلت داده شده برای 
تحویل نســخه نهایی آثار، جلســه جمع بندی 
هیٲت انتخاب نهایتا تا پنــج بهمن ماه برگزار و 
اسامی آثار بخش مسابقه سینمای ایران -سودای 

سیمرغ رسما اعالم خواهد شد.

۹۸ و نیم درصد بازداشتی های اخیر آزاد شده اند
ســخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور کلی ۹۸ و 
نیم درصد بازداشت شــدگان اغتشاشات اخیر در 
استان تهران تاکنون آزاد شدند و در کل کشور هم 
به نظر می رسد به این گونه باشد. مسعود ستایشی 
در نشســت خبری گفت: واکنش های عصبی و 
شتابزده رژیم انگلیس به اجرای اعدام حکم یکی از 
جاسوسان برجسته آن در کشور از سوی قوه قضاییه 
نشــانه دیگری از  خباثت این دولت به مردم ایران 
است. انتظار این بود که با روسیاهی که نصیب دولت 
انگلیس شد حداقل به صورت رسمی از ملت  ایران 
عذرخواهی می شد اما واکنش ها نشان داد که نفرتی 
که از این دولت وجود دارد ناشی از شناخت درست 

و عمیق ملت ایران از انگلیس است.
وی افزود: اصل تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی 
و شروع روند بازپرسی و تکمیل تحقیقات و رسیدگی 
به اتهامات این جاسوس در قوه قضاییه با دقت و با 
اشراف حقوقی انجام شده است و حکم صادره نشانه 
دیگری از حساسیت سیســتم قضایی ما در قبال 

خباثت های دولت انگلیس است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دولت انگلیس 
هیچ گاه حتی در ظاهر نخواسته سابقه تلخ و شوم 
به جامانده از عملکرد خود در کشور را ترمیم کند 
و همواره با با ملت بزرگوار ایران دشــمنی داشته 
است و دســت پلید این دولت در اکثریت قریب به 
اتفاق صدمه تراشی ها علیه ملت ایران کامالً مبرهن 
 است. ستایشی  ادامه داد: حمایت از رژیم منحوس 
ستم شاهی، راه اندازی و حمایت از رژیم اشغالگر 

قدس و تربیت عناصر جاسوس، ترور دانشمندان و 
نخبگان، فتنه سازی ها و اختالف افکنی ها بخشی 
از خباثت ها و دشــمنی های انگلیس با ملت ایران 

است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به 
پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حساب های خود 
نزد بانک مرکزی امتناع می کنند به کجا رسید گفت: 
اهتمام تشکیالت قضایی نظارت بر حسن اجرای 
قوانین است. سازمان بازرسی  در شمول اختیاراتش 
در سال جاری،  گزارش بازرسی مربوطه را به وزیر 
اقتصادی ارائه کرده اســت. با پیگیری ســازمان 
بازرسی  برخی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت 
از قبیل شرکت ملی و پاالیش پخش فراورده های 
نفتی دارای حساب های خارج از بانک مرکزی است 
و توضیحات وزیر نفت اخذ شده و منجر به انسداد 
برخی حساب های این شرکت شده است.  همچنین 
خزانه داری کل کشور مهلتی را برای تعیین تکلیف 

حساب های مورد بحث مشخص کرده  است .
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه علوم پزشکی 
نیز حســاب های خارج از بانک مرکزی بوده که از 
مســئولین ذی مدخل در افتتاح این حســاب ها 
توضیح خواسته شده و انســداد این حساب ها در 
دستور کار اســت . وی درباره رسیدگی به پرونده 
شهید سردار سلیمانی گفت: این حادثه، قتل نبوده 
بلکه  پر واضح اســت که این حادثه از جرایم علیه 
امنیت ملی کشور اســت و باید بررسی و پیگیری 
شود. مجرم اصلی کسی است که دستور صریح این 

جنایت را صادر کرده و باید تعقیب شود.

اختصاص خودرو به جانبازان ۷۰ درصدکمک هزینه جشنواره فجر فقط هشت میلیون تومان کاهش بودجه تعرفه گذاری خدمات پرستاری در ۱4۰۲ 

ترخیص اقالم دارویی 4۰۰ میلیون دالری در 2 ماه اخیر

آتش نشانی با کمبود 2 هزار نیرو مواجه است

اعالم فیلم های سودای سیمرغ تا پنجم بهمن ماه
۹۸ و نیم درصد بازداشتی های اخیر آزاد شده اند

سياسیفرهنگی 
4



اقتصاد2
ایران

هر گرم طال 2 میلیون تومان شد 
قیمت سکه امامی امروز ۲۸ دی ۱۴۰۱ در حال 
پیشروی در کانال ۲۲ میلیون تومانی است. قیمت 
طال )۱۸ عیار( نیز در لحظه تنظیم این گزارش وارد 
کانال دو میلیون تومانی شــده و دو میلیون و ۱۷ 
هزار ۱۰۰ تومان قیمت خورده است. قیمت سکه 
امامی بر اساس داده های شبکه اطالع رسانی طال، 
سکه و ارز، اکنون ۲۲ میلیون و ۵۵۴ هزار تومان 
است و نسبت به قیمت بازگشایی بازار، مسیری 
افزایشــی را طی کرده است. حباب این نوع سکه 

در این لحظه سه میلیون و ۶۰۱ هزار تومان است.
ســکه بهار آزادی نیز اکنون در لحظه تنظیم این 
گزارش ۲۱ میلیون و ۳۰۹ هزار تومان قیمت دارد. 
حباب این فلز ارزشــمند دو میلیون و ۴۱۱ هزار 
تومان برآورد می شــود. آخرین نرخ روز گذشته 
ســکه بهار آزادی، ۲۱ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان 

ثبت شده است.
ســکه بهار آزادی نیز اکنون در لحظه تنظیم این 
گزارش ۲۱ میلیون و ۳۰۹ هزار تومان قیمت دارد. 
حباب این فلز ارزشــمند دو میلیون و ۴۱۱ هزار 
تومان برآورد می شــود. آخرین نرخ روز گذشته 
ســکه بهار آزادی، ۲۱ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان 
ثبت شده است. قیمت نیم   سکه در حال حاضر ۱۳ 
میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است و نسبت به نرخ روز 
گذشته ۵۰ هزار تومان افزایش تجربه کرده است. 
حباب این سکه ســه میلیون و ۱۴۸ هزار تومان 

ثبت شده است.
قیمت ربع ســکه اکنون هشــت میلیون و ۷۵۰ 
هزار تومان تعیین شده و از روز گذشته به این سو 
مسیری افزایشی را طی کرده است. حباب این نوع 
ســکه نیز چهار میلیون و ۲۲ هزار تومان برآورد 
می شود. این افزایش قیمت در ربع سکه به معنای 

شکست سیاست عرضه ربع سکه در بورس است.
قیمت سکه گرمی نیز چهار میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان برآورد می شــود. حباب این ســکه نیز دو 
میلیون و ۱۷۲ هزار تومان اســت و نسبت به روز 
گذشته افزایش داشته است. قیمت ربع سکه که با 
عرضه در بورس کاال در بورس کاال کاهشی شده بود 
حاال دور روز دوباره افزایش قیمت را تجربه می کند. 
حباب این نیز که تا کانال سه میلیون تومانی نزول 
پبدا کرده بود امروز مجددا در کانال چهار میلیون 
تومان قرار گرفته است. به طور کلی قیمت سکه در 
چند هفته گذشته به دلیل ثبات قیمت دالر نوسان 
کمی را تجربه کرد، اما حاال با راه افتادن دوباره قطار 
صعود دالر به نظر می آید سکه نیز مجددا افزایشی 

شده و راه به کانال های باالتر پیدا کرده است.

تعرفه واردات ۱۹ قلم کاال به ۱ 
درصد کاهش یافت

حقوق گمرکــی ۱۹ تعرفه وارداتــی که عمدتا 
شامل مواد اولیه تولید و ماشین آالت و تجهیزات 
کشاورزی، ساختمانی و معدنی است از چهار درصد 

به یک درصد کاهش یافت.
به گزارش تســنیم، حقوق گمرکــی ۱۹  تعرفه 
وارداتی که عمدتا شامل مواد اولیه تولید و ماشین 
آالت و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی 

است از چهار درصد به یک درصد کاهش یافت.
در میان این کد تعرفه ها محصوالتی مانند سر قلم) 
نوشت افزار( و نوک سر قلم، فیلتر ماژیک، نخ پلی 
آمید، نخ با استحکام باال از پلی استر، نوار برای تولید 
چمن مصنوعی، ماشین آالت، تجهیزات و قطعات 
منفصله کشاورزی، ســاختمانی و معدنی با عمر 

کمتر از پنج سال وجود دارد.

بورس سبزپوش ماند
بازار سرمایه توانست روند صعودی خود را حفظ 
کند و شاخص های این بازار ســبزپوش ماندند.

شاخص کل بورس با ۲۰۹۵ واحد افزایش تا رقم 
یک میلیون و ۶۸۹ هزار واحد صعود کرد. شاخص 
کل با معیار هم وزن هم ۲۵۳۹ واحد افزایش یافت 
و به رقم ۵۲۶ هزار و ۱۸۷ واحد رسید.در این بازار 
۷۳۸ هزار معامله به ارزش ۸۵ هزار و ۵۲۴ میلیارد 
ریال انجام شد. توســعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه، پاالیش نفت تهــران، گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید، پاالیش نفت اصفهان و پاالیش 
نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت و ایران خودرو نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن 
سوی بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۶۷ واحد 

افزایش در رقم ۲۱ هزار و ۵۰۷ واحد ایستاد.
در این بازار ۴۹۰ هزار معامله به ارزش ۷۷ هزار و 
۴۷۲ میلیون ریال انجام شد.سرمایه  گذاری مالی 
سپهر صادرات، مدیریت انرژی امیدتابان پور، بیمه 
کوثر و پویا زرکان آق دره نســبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل بانک دی و پلیمر 
آریاساسول نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی فرابورس گذاشتند.

اخبار

پس از حذف یارانه آردهای 
صنعتی ، صف های طویل 
جلــوی نانوایی ها شــکل 
گرفته که برای خرید نان 
بعضاً یک ســاعت باید در 
صف بایستی چرا این صف ها طوالنی شده و چگونه 
می توان این صف های طویــل را برچید و اصاًل چه 
ارتباطی بین آرد صنعتی و صــف نانوایی ها وجود 
دارد. به گزارش فارس، این روزها صف های طوالنی 
در نانوایی ها می بینی که باید ســاعت ها در صف 
انتظار بایستی تا بتوانی نان خریداری کنی، بسیاری 
از نانوایان ســاعت های پخت نان را کمتر کرده اند، 
حتی سرعت پخت نانشــان هم خیلی کندتر شده 
است به قول خودمان وقت را کش می دهند، دیگر 
خبری از پخت کله سحر نیست، کارمندی می آیند 
و می روند و برخی  کاغذی چسبانده اند و در وسط 
روز زمان های استراحت و نهار چندین ساعته برای 

خود تعیین کرده اند.
پس از حذف یارانــه آرد صنعتی ایــن صف های 
طوالنی تشکیل شد، اگرچه این صف ها قباًل هم بود 
اما پس از آن، صف ها طویل تر شد، البته مدتی پس 
از اجرا وضعیت بسیار عادی بود اما به مرور به طول 
صف ها اضافه شد اندازه نان ها کوچک تر شد.یارانه 
آرد صنعتی اردیبهشت امسال حذف شد که به گفته 
مسئوالن اختصاص یارانه ساالنه ۳۰ هزار میلیارد 
تومان ارز کشــور را به صورت رانت و فساد از بین 
می برد، ســاالنه حدود ۲ میلیون تن آرد صنعتی 
برای تولید ماکارونی، بیســکویت و انواع شیرینی 
به صورت یارانه ای به بخش صنعت داده می شد. اما 

سؤال اساسی این است که چه ارتباطی بین حذف 
یارانه آرد صنعتی و طوالنی شــدن صف نانوایی ها 
وجود دارد و چگونه می توان این صف های طوالنی را 
برچید؟ما دو نوع آرد نانوایی و صنعتی داریم و قرار 
بود که دولت یارانه هر دو نوع آرد را حذف کند، ابتدا 
یارانه آرد صنعتی در اردیبهشت امسال حذف شد 
اما یارانه آرد نانوایی حذف نشد درواقع از واردکننده 
به نانوا جابجا شد یعنی دولت که پیش از این یارانه را 
به واردکننده برای وارد کننده می داد اکنون به نانوا 
می دهد. نتیجه این شــده که در بخش نانوایی آرد 
بســیار ارزان و در بخش صنعت آرد گران را داریم، 

یعنی دو نرخ با تفاوت بسیار.
دولت هر کیلو آرد نانوایــی را ۶۷۰ تومان به نانواها 

و آرد صنعتی را کیلویی ۱۲ هــزار تومان به بخش 
صنعت می دهد این تفاوت باعث شــده که بخش 
صنعت نیاز خود را از نانوایــی تأمین کند اگرچه از 
نظر متخصصان فنی این کار درستی نیست و روی 
کیفیت محصول تأثیر می گذارد چون نان نانوایی با 

نان صنعتی کامال متفاوت است.
بنابراین تقاضایی برای آرد نانوایی از سوی صنعت 
وجود دارد و هر کیســه را طبــق گزارش هایی که 
وجود دارد ۴۵۰ هزار تومان در بازارهای سیاهی که 
شــکل گرفته از نانوا می خرند در حالی که این آرد 
برای نانوا کیسه ای ۲۷ هزار تومان تمام شده است.

این تفاوت ۱۷ برابری یعنی ســود ۱۷۰۰ درصدی 
برای نانوا که آن ها را وسوسه می کند   آرد یارانه ای 

را به بخش صنعت به قیمت آزاد بفروشد. قیمت هر 
کیسه آرد در عراق ۵۰ کیلویی ۳۱ تا ۳۵ دالر است 
که با دالر ۴۰ هزار تومان یک میلیون و ۲۰۰ تا یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می شــود اما در کشور 
کیسه ای ۲۷ هزار تومان است.عراق نیوز اعالم کرده 
در سایه باال رفتن قیمت غالت به خصوص گندم، 
در بازار جهانی به خاطر درگیری نظامی روسیه با 
اوکراین، عراق که در تأمین محصوالت کشاورزی 
وابســتگی باالیی به واردات دارد در تالش است تا 
با اجرای اقدامات ســریع ذخایر استراتژیک گندم 

و مواد غذایی خود را افزایش دهد.
قیمت در ســایر کشــورهای عربی هم باالست  در 
کشــور عربســتان هر کیلو آرد حدود ۳ دالر، در 
کویت نزدیک به دو ونیم دالر و در عمان نزدیک به 
دو دالر به فروش می رسد که کیلویی حدود ۱۲۰ 
هزار تومان می شود اما این رقم در کشور ما کیلویی 

۶۷۰ تومان است.
بنابراین ریشه صف های طوالنی نانوایی ها، گم شدن 
۵ هزارتن آرد در روز یا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن 
در سال، خوراک دام شدن و قاچاق به دیگر کشورها 

در یارانه ای ماندن آرد نانوایی است.
اگرچــه وزارت اقتصــاد از اجــرای فــاز دوم 
هوشمندســازی یارانه نان خبــر داده اما از حذف 
یارانه آرد که این  بالها را آورده خبری نیست، حتی 
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم ۱۰۴ میلیارد تومان 
برای یارانه آرد پیش بینی شده مفهوم آن این است 
که فعالخبری از حذف یارانه آرد نانوایی نیســت. 
بهترین راهکاری که کارشناسان در آن متفق القولند 
این اســت که دولت نرخ نان را آزاد کند و یارانه آن 
را به حســاب خانواربریزد که پایانی برای همه این 

نشتی ها و رانت و فساد در آرد و نان خواهد شد.

راهکارهای برچیده شدن صف  طوالنی نانوایی ها

نانخوراکداممیشود

زیان روزانــه ۷ میلیون دالری 
تعطیلی جایگاه های سی ان جی

رئیس انجمن صنفی ســی ان جی گفت: در 
حال حاضر فعالیت تعــدادی از جایگاه های 
ســی ان جی متوقف شــده که ایــن موضوع 
خسارت بسیار زیادی را به جایگاه ها و اقتصاد 

کشور تحمیل کرده است.
محسن جوهری با بیان اینکه در روزهای اخیر 
حدود ۳۰ درصد از جایگاه های سی ان جی به 
دلیل افت فشار ومدیریت مصرف گاز فعالیت 
خود را تعطیل کرده اند، اظهار کرد: با توجه به 
افزایش مصرف روزانه حــدود ۷میلیون لیتر 
بنزین در روزهای اخیر، زیان ناشی از تعطیلی 
جایگاه ها بــه اقتصاد کشــور روزانه حدود ۷ 
میلیون دالر برآورد می شود که این موضوع 
نشان دهنده اهمیت سوخت سی ان جی در 
سبد سوخت کشور است. وی خاطر نشان کرد: 
باتوجه به اینکه تعطیلــی جایگاه ها به دلیل 
شرایط حاکم در کشــور و جبران کمبود گاز 
بوده، تقاضا داریم وزارت نفت خسارت تعطیلی 
جایگاه ها را پرداخت کند. رئیس انجمن صنفی 
سی ان جی افزود: از وزارت نفت انتظار داریم 
مشابه اقدام مناســبی که در پرداخت قبوض 
گاز و برق شهرهای شمال شرقی کشور انجام 
شد، خسارات وارده به جایگاه های سی ان جی 
کشــور نیز که در روزهای اخیر تعطیل شده 
اند را پرداخت کند. جوهری با تاکید بر اینکه 
در این مدت جایگاه های سی ان جی متحمل 
خسارت زیادی شدند، گفت: باتوجه به اینکه 
جایگاه های سی ان جی با مشــکالت زیادی 
درگیر هستند، تعطیلی این جایگاه ها موجب 

افزایش زیان انباشته آنها شده است.
وی با اشاره به میزان خسارت جایگاه ها گفت: 
میزان خســارت جایگاه ها بســته به میزان 
تعطیلی آنها متفاوت است. در این بین فعالیت 
جایگاه های چند استان کشور چندین روز به 
صورت کامل متوقف شــده که این جایگاه ها 
خسارت بیشتری را متحمل شــده اند. البته 
تعطیلی جایگاه ها در سایر استان ها مقطعی 
بوده است و با توجه ســهم حدود ۲ درصدی 
جایگاههای سی ان جی از گاز مصرفی روزانه 
کشــور انتظار داریم وزارت نفت تدابیر الزم 
جهت جلوگیــری از ادامه رونــد قطعی گاز 
جایگاه ها را اتخاذ کند. رئیس انجمن صنفی 
سی ان جی با بیان اینکه با تعطیلی یک جایگاه 
سی ان جی خسارت زیادی تحمیل می شود، 
گفت: جایگاه های ســی ان جی همانند یک 
پاالیشگاه کوچک هستند که راه اندازی مجدد 
آن ها بعد از مدتی تعطیلی هزینه های اضافه بر 
سازمانی را تحمیل می کند. ممکن است بر اثر 
تعطیلی، برخی قطعات آسیب دیده باشند و 
تعویض این قطعات و سرویس های الزم نیز 

زیان جایگاه ها را مضاعف خواهد کرد.

استان تهران در صدر قرار گرفت
۸۶۳ هزار میلیارد تومان خرید 

اینترنتی در ۹ ماه
در ۹ ماه نخســت امســال حــدود ۸۶۳ هزار 
میلیارد تومان خرید اینترنتی انجام شده است 
که نسبت به مدت مشابه ســال قبل افزایش 
۳۸ درصدی را نشان می دهد. بررسی وضعیت 
خرید اینترنتی در آذر ماه ســال جاری نشان 
می دهد که در این ماه حدود ۱۱۷ هزار میلیارد 
تومان خرید اینترنتی انجام شــده که سهمی 
حدود ۱۴.۲ درصدی از کل تراکنشــها دارد. 
بر اســاس برآوردهای اتــاق بازرگانی تهران، 
خرید اینترنتی در آذر ماه نسبت ماه قبل )آبان 
ماه( با افزایش ۵ درصدی مواجه شــده است؛ 
همچنین نسبت به آذر ماه سال قبل ۴۹ درصد 
افزایش یافته است. همچنین در ۹ ماه نخست 
امســال حدود ۸۶۳ هزار میلیارد تومان خرید 
اینترنتی انجام شده اســت که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزایش ۳۸ درصدی را نشان 
می دهد. طبق بررســی های انجام شده، سهم 
اســتان تهران از کل خرید اینترنتی در کشور 
طی ۹ ماهه نخســت ســال جاری ۸۹ درصد 
بوده اســت. همچنین برآوردها نشان می دهد 
که روند عمومی نزولی کل تراکنشهای خرید 
)موبایل- اینترنتی- پایانه فروشگاهی( از مرداد 
سال ۱۳۹۹ آغاز شــده است که همین تجربه 
مشابه را برای خریدهای اینترنتی با نوساناتی 

کمتر داشته ایم.
در آذر ماه شاهد کاسته شدن از سرعت افت 
کل تراکنشــهای خرید واقعی بــا رقم ۳.۱۴ 
درصد کاهش بوده ایم. همچنین در این ماه با 
مثبت شدن رشد واقعی خریدهای اینترنتی با 

نرخ ۱.۲ درصد مواجه بوده ایم.

اخبار
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سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( از رشد بیش از ۳۰ دالری قیمت 
نفت ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و اعالم کرد: تولید نفت ایران نیز در این 

سال هفت درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت در نخستین گزارش ماهانه خود در سال 
۲۰۲۳ متوسط تولید نفت این سازمان در سال ۲۰۲۲ را ۲۸ میلیون و ۸۸۵ 
هزار بشکه در روز اعالم کرده است. تولید نفت اوپک در این سال نسبت به 
سال قبل از آن ۲ میلیون و ۵۴۲ هزار بشکه در روز معادل ۹ درصد افزایش 
داشته است. اعضای اوپک در سال ۲۰۲۱ افزون بر ۲۶ میلیون و ۳۴۳ هزار 
بشکه در روز نفت تولید کرده بودند. این سازمان متوسط تولید نفت ایران 

در سال ۲۰۲۲ را ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار بشکه در روز اعالم کرده است. تولید 
روزانه نفت ایران در این سال نسبت به ســال قبل از آن رشد حدود هفت 
درصدی برابر با ۱۶۲ هزار بشکه داشته است. بر این اساس، ایران پنجمین 
تولیدکننده بزرگ اوپک در سال ۲۰۲۲ بوده است. عربستان با ۱۰ میلیون و 
۵۳۱ هزار بشکه در روز بزرگ ترین تولیدکننده اوپک در این سال بوده و عراق 
با تولید چهار میلیون و ۴۴۸ هزار بشکه در روز دومین، امارات با تولید سه 
میلیون و ۶۵ هزار بشکه در روز سومین و کویت با تولید ۲ میلیون و ۷۰۵ هزار 
بشکه در روز چهارمین تولیدکننده بزرگ اوپک بوده اند.در آخرین ماه سال 
میالدی گذشته تولید روزانه نفت ایران نسبت به ماه قبل از آن ۹ هزار بشکه 

افزایش داشته و به ۲ میلیون و ۵۷۴ هزار بشکه در روز رسیده است. از میان 
۱۳ عضو اوپک، چهار کشور کنگو، گینه استوایی، لیبی و نیجریه با کاهش 
تولید در سال ۲۰۲۲ مواجه بوده اند و ۹ عضو دیگر از جمله ایران تولیدشان را 
در این سال افزایش داده اند. متوسط قیمت سبد نفتی اوپک در سال میالدی 
گذشته ۳۰.۱۹ دالر برابر با ۴۳ درصد افزایش یافته و به ۱۰۰.۰۸ دالر در هر 
بشکه رسیده است. در سال پیش از آن قیمت سبد نفتی اوپک به ۶۹.۸۹ دالر 
در هر بشکه رسیده بود.قیمت نفت ایران نیز در سال ۲۰۲۲ رشد ۴۳ درصدی 
داشته است. متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در سال ۲۰۲۲ با 

رشد ۳۰.۱۲ دالری نسبت به سال قبل از آن به ۹۹.۹۲ دالر رسیده است.

رشد ۳۰ دالری قیمت و افزایش ۷ درصدی تولید نفت 
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عضو کمیســیون تجارت خارجی و بین الملل 
خانه صمت ایران گفت: از ابتدای سال تاکنون 
۱۱ میلیارد دالر کاال بین ایران و ترکیه مبادله 
شده که سهم صادرات ۶.۴ و سهم واردات ۴.۶ 
میلیارد دالر بوده است. سید روح اهلل لطیفی در 
مورد آخرین وضعیت تجارت ایــران و ترکیه، 
اظهار کرد: از ابتدای ســال، تا دهم دی ماه ۱۵ 
میلیون و ۴۶۶ هزار تن کاال به ارزش ۱۱ میلیارد 
و ۵۴ میلیون دالر، بین ایران و ترکیه کاال تبادل 
شده که با رشــد ۳۵ درصدی در تجارت همراه 

بوده است.
عضو کمیســیون تجارت خارجی و بین الملل 
خانه صمت ایران افزود: از ایــن میزان تجارت 
غیرنفتــی ۱۲ میلیون و ۶۷۴ هــزار تن کاال به 
ارزش ۶ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دالر، صادرات 
ایران بــه ترکیه بوده و ۲ میلیــون و ۷۹۲ هزار 
تن کاال به ارزش ۴ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دالر 
واردات ایران از ترکیه بوده است.وی ادامه داد: 
بر همین اســاس صادرات با رشد ۵۱ درصدی 
و واردات با رشــد ۱۸ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته همراه بوده است.
لطیفی گفت: ترکیه ســومین مقصد صادرات 
کاالهای ایرانی پس از چیــن و عراق، از ابتدای 
ســال تا دهم دی ماه بوده که بیشــترین رشد 
صادراتــی را در بین پنج مقصــد اول صادراتی 

ایران رقم زده است.
وی افزود: عمده محصوالت صادراتی به ترکیه 
در این مــدت، ۳.۳ میلیــارد دالر محصوالت 
معدنی، ســاختمانی و پترو پاالیشگاهی، ۹۰۴ 
میلیون دالر انواع کود، ۵۷۳ میلیون دالر انواع 
محصوالت از آلومینیوم، ۳۷۲ میلیون دالر انواع 
محصوالت مرتبط با مــس، ۳۲۷ میلیون دالر 
محصــوالت و مصنوعات فلــزی و آهنی، ۲۹۷ 
میلیون دالر هم ســایر فلزات و ۱۴۲.۴ میلیون 

دالر محصوالت کشاورزی دامی و غذایی بودند.
لطفی ادامه داد: انواع مواد شیمیایی و حالل ها، 
پالستیک و محصوالت پالستیکی، انواع اسیدها، 
لوله و شــیلنگ، لــوازم آشــپزخانه، مالمین، 
الستیک، دستکش، پوست، چرم، کیف، چمدان 
زغال، تخته، کاغذ و مقوا، محصوالت بهداشتی، 
نخ و پارچه، کیف و کفش، انواع ســنگ مرمر و 
ساختمانی، کاشی و ســرامیک، انواع صافی و 
فیلتر، لباسشــویی و ظرفشــویی، انواع ظروف 
شیشه ای، شیشه و آئینه، یخچال و فریزر، انواع 
مبلمان، آبگرمکن، هود، ماشــین االت نانوایی، 
کولر، دستگاه های مکانیکی و صنعتی، رگالتور، 
دارو، لوازم الکتریکــی، انواع تراکتــور، اجزا و 
قطعات خــودرو، رادیاتور، انواع ســاعت، آالت 
موسیقی، دســتگاه های مانیتورینگ پزشکی، 
انواع چرخ، لوازم ورزشی و انواع توپ، عرقیات، 
تابلوهای نقاشی و صنایع دستی و انواع شیراالت 
از مهمترین کاالهای صادراتی ایران به ترکیه نیز 

از ابتدای سال بودند.
وی در خصوص واردات کاال از ترکیه هم گفت: 
ترکیه بعد از امارات و چین سومین تأمین کننده 
کاال برای کشورمان از ابتدای سال بوده و عمده 
کاالهای وارداتــی از این کشــور، محصوالت 
کشــاورزی، نهاده های دامی، موز و حبوبات به 
ارزش یک میلیارد و ۶۲۷ میلیــون دالر، انواع 
روغن ها و مــواد معدنی بــا ۲۵۱ میلیون دالر 
بوده وماشــین االت صنعتی، مواد و محصوالت 
شــیمیایی، انواع کاغذ و مقوا و ملزومات چاپ 
و بسته بندی، دارو، انواع کود، لوازم الکتریکی، 
ابزار و یراقات، مصنوعات پالستیکی، السیتک 
خودرو، لوازم یدکی و قطعات منفصله خودرو، 
انواع کمپرسور و لوازم آسانسور، انواع ورق های 
چوبی، پارچــه و نخ از دیگــران کاالهای مهم 

وارداتی از ترکیه بودند.

سخنگوی وزارت صمت خاطر نشان کرد: مسئله 
تغییر قیمت  خودرو در شورای رقابت موضوعی 
است که باید بررســی و مورد بحث قرار بگیرد؛ 
وزارت صمــت از عرصه خــودرو در بورس کاال 
نتیجه خوبی گرفته است و موافق عرصه خودرو 
در بورس اســت منتها این را راهــکار عبوری 

می داند نه یک راه حل قطعی.
امید قالیباف در پاســخ به این پرسش که برای 
خرید خــودرو از ایــران خــودرو ۱۱ میلیون 
متقاضی ثبت نــام کردنــد آیا این تعــداد از 
متقاضیــان مصرف کنندگان واقعی هســتند؟ 
گفت: بــدون تردید این تعــداد مصرف کننده 
واقعی نیستند؛ ســالیانه حداکثر یک میلیون و 
۶۰۰ هزار دستگاه برای انواع مدل های خودرو 
داخلی متقاضی وجود دارد؛ پس چگونه اســت 
که چند مدل دستگاه ایران خودرو ۱۱ میلیون 
متقاضی ایجاد شده است؟ پس این آمار نشان 
می دهد که ۹۵ درصــد از متقاضیــان واقعی 

نیستند.
وی با بیان اینکه اختالف قیمت کارخانه و بازار 
به یک بخت آزمایی تبدیل شــده است، تصریح 
کــرد: متقاضیان با ذهنیت ایجــاد یک فرصت 
اقدام به ثبت نام می کننــد و با این اقدام چیزی 
از دست نمی دهند؛ بخشی از ثبت نامی ها بعد از 
فیلترهایی که ایران  خودرو در نظر گرفته است 
حذف می شــود. مهم ترین فیلتر ایران خودرو 
این اســت که متقاضی نباید در ۲ سال گذشته 
پالک فعال به اسم اش شــده باشد و همچنین 
باید شماره تلفن همراه ثبت نام شده با شخص 

ثبت نام کننده یکی باشد.
ســخنگوی وزارت صمت ادامه داد: بخشــی از 
این سهمیه ایران خودرو، برای ۵۰ درصد طرح 
جوانی جمعیت مــی رود و ۲۰ درصد هم برای 
جایگزینی خودرو فرســوده استفاده می شود و 

اینگونه خودروهای عرضه شده تقسیم می شوند 
و سرنوشت بقیه خودروها در فرآیند قرعه کشی 

تعیین تکلیف می شود.
قالیباف در پاسخ به این پرسش که بحثی مطرح 
شده است که کارت ملی افراد برای خرید خودرو 
در بورس و یا در قرعه کشی ها اجاره داده می شود 
آیا این موضوع را تایید و تکذیب می کنید؟ گفت: 
من این موضوع را نشــنیده ام چراکه شناسایی 
افــرادی که شــانس باالیی دارنــد و جز طرح 
سهمیه جوانی و خودروهای فرسوده هستند کار 
دشواری است. دالالن چگونه و طی چه فرآیندی 
می خواهند این افراد را شناســایی کند و قبول 
کنید که شناسایی این افراد دشوار و این فرآیند 
پیچیده و درباره صحت آن به دشواری می توان 

درباره آن اظهارنظر کرد.
وی با بیان اینکه وزارت صمت منتظر است تا با 
شورای رقابت برای قیمت گذاری جدید و مدل 
فروش به یک اجماع نظر مشترک برسد، افزود: 
مســئله تغییر قیمت  خودرو در شورای رقابت 
موضوعی است که باید بررسی و مورد بحث قرار 
بگیرد؛ وزارت صمت از عرصه خودرو در بورس 
کاال نتیجه خوبی گرفته اســت و موافق عرصه 
خودرو در بورس است منتها این را یک راهکار 
عبوری می داند نه یک راه حل قطعی. امروز همه 
نگاه ها به سمت تصمیمات شورای رقابت است 
چراکه از نظر قانونی قیمت گذاری خودرو به این 
شورا واگذار شده اســت و نمایندگان مجلس، 
سازمان بازرســی و وزارت صمت متقاضی این 
هستند که شرایط بازار خودرو به زودی به سامان 
برسد. ســخنگوی وزارت صمت در پایان گفت: 
وزارت صمت نمی توانــد اظهارنظر کند که چه 
مدل هایی از خــودرو هفته آینده در بورس کاال 
عرضه خواهد شــد و این موضوع را بورس کاال 

مشخص می کند.

ســخنگوی وزارت صمت گفت: ۷۸۲ هزار میلیارد 
تومان در ۸ ماهه امســال به بخش صنعت و معدن 
تسهیالت داده شده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۵۱ درصد رشد داشته اســت. امید قالیباف، 
افزود: ۷۸۲ هزار میلیارد تومان در ۸ ماهه امسال 
به بخش صنعت و معدن تسهیالت داده شده است 
که این میزان ۶۷ درصد رقم مصوب برای کل سال 

۱۴۰۱ است.

سخنگوی وزارت صمت افزود: پرداخت تسهیالت 
در ۸ ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل 
۵۱ درصد رشد داشته است. همچنین سهم بخش 
صنعت و معدن از کل تســهیالت از ۳۰ درصد در 
سال قبل به ۳۵ درصد افزایش یافته است. وی ادامه 
داد: بر اساس توافق وزاری صمت و اقتصاد و رئیس 
کل بانک مرکزی قرار است امسال یک هزار و ۱۶۷ 
هزار میلیارد تومان تســهیالت به بخش صنعت و 

معدن پرداخت شود. مشاور وزیر صمت با اشاره به 
سیاست این وزارتخانه در افزایش سهم تأمین مالی 
به صورت زنجیره ای، گفت: در ۹ ماهه امســال ۴۴ 
هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق گام تأمین 
مالی شد که در مقایسه با مجموع دو سال ۱۴۰۰ و 
۱۳۹۹ که ۹ هزار میلیارد تومــان بود جهش قابل 

توجهی را نشان می دهد.
وی افزود: تأمین مالی زنجیره ای به روشــی گفته 

می شــود که واحدهای تولیدی کــه در طول هم 
هســتند با یک بار اخــذ تســهیالت تأمین مالی 
می شــوند. در این روش کارایی نقدینگی افزایش 
و شفافیت گردش مالی شــفاف می شود.قالیباف 
در مورد استفاده از صورتحســاب الکترونیکی نیز 
گفت: ۲۲ هزار و ۳۰۰ فقره تســهیالت مبتنی بر 
صورتحســاب الکترونیکی بــه ارزش ۳۵.۷ هزار 
میلیارد تومان در ۹ ماهه امسال پرداخت شده است. 

۹۵ درصد از شرکت کنندگان قرعه کشی خودرو متقاضی واقعی نیستندتبادل ۱۱ میلیارد دالر کاال بین ایران و ترکیه

پرداخت ۷۸۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش صنعت 
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3 بازار

از اول بهمن قیمت های جدیــد برای بخش صنعت و خانگی 
اعالم می شود، صنف صنعت هم شــکر مورد نیاز را از طریق 

ساماه »بازارگاه« باید خریداری کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
به وزرای جهاد کشــاورزی و صمت مصوبات جلسه ای که  با 
حضور مسئوالن کشاورزی، سازمان حمایت از مصرف کننده و 
تولید کننده و اتاق بازرگانی درباره »قیمت و نحوه عرضه شکر 

در سامانه بازارگاه و تعیین و اصالح قیمت شکر« انجام شد را به 
این شرح اعالم کرد: 1- مقرر گردید به منظور ساماندهی بازار، 
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به عرضه 
شکر صرفا در سایت بازارگاه و جهت مصارف صنعت و تفکیک 
قیمت آن برای مصارف خانوار و صنف صنعت ظرف حداکثر 
تا تاریخ 30 دیماه 1401 اقدام نمایند به طوری که از ابتدای 
بهمن ماه شــکر صنف صنعت صرفا از طریق سامانه بازارگاه 

عرضه شود. 2- نسبت به اصالح و تعیین قیمت شکر مصارف 
صنعت جهت عرضه در ســامانه بازارگاه حداکثر تا تاریخ 30 
دیماه اقدام گردد. 3-مقرر گردید به استناد نامه انجن تولید 
کنندگان قند و شکر به شــماره 1401295 مورخ 17 دیماه 
1401 در ظرف حداکثر تاریخ 30 دیماه 1401 وزارتخانه های  
کشــاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعیین 

نرخ شکر در ستاد تنظیم بازار اقدام و ابالغ نمایند.

سرپرست بانک مسکن از پرداخت ۶ هزار و 449 میلیارد تومان 
تسهیالت نوســازی در بافت فرســوده خبر داد و گفت: بانک 
مسکن در دولت سیزدهم با 1۶ هزار و 310 واحد به مبلغ چهار 

هزار و 550 میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی، »علی عسکری« افزود: از 

ابتدای اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده از سال 139۸ تاکنون 
تعداد 71 هزار و 500 واحد برای دریافت تســهیالت به بانک 
مسکن معرفی شدند که بانک با تعداد 39 هزار و ۶9۶ واحد به 

مبلغ ۶ هزار و 449 میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.
وی اضافه کرد: همچنین از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 40 

هزار و 500 واحد برای دریافت تســهیالت نوسازی در بافت 
فرسوده به بانک معرفی شــد که بانک با 1۶ هزار و 310 واحد 
برای پرداخت تسهیالت قرارداد منعقد کرده است. عسکری، 
مبلغ قرارداد منعقد شــده از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون را 

معادل چهار هزار و 550 میلیارد تومان عنوان کرد.

شکر دو نرخی شد

پرداخت ۶ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان برای بافت فرسوده 
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رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگي تهران با بیان اینکه 
تقاضاي خرید بخاري برقي در برخي اســتان  هاي سرد کمي 
افزایش یافته است، گفت: هیچ یک از کارخانجات تولیدکننده 

بخاري برقي در این ایام قیمت را افزایش نداده  اند.
اکبر پازوکي، رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگي تهران 
درباره این موضوع که این روزها با افزایش سرما و موضوع گاز، 

عده اي دنبال افزایش قیمت بخاري برقي هستند، اظهار داشت: 
با توجه به مباحث مطرح شده در این مورد،تماسیبا چند کارخانه 
تولیدکننده بخاري برقي داشتم که مشخص شد هیچ کارخانه 
هاي هیچ گونه افزایش قیمتي در رابطه با بخاري برقي اعمال 

نکرده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران بیان داشت: با 

توجه به افت فشار گاز،قطعا تقاضاي زیادي براي بخاري گازي 
در روزهاي سرد نداشته ایم و قیمت این محصول هم تغییري 
نداشــته؛ اما در مورد بخاري برقي افزایــش تقاضا و به عبارتي 

افزایش خرید داشته ایم؛ اما قیمت ها افزایش نیافته است.
وي بیان داشت: در سال هاي گذشته با توجه به اینکه سرماي 
سخت نداشــتیم در نتیجه تولیدات بخاري برقي به سختي به 

فروش مي رسید؛ اما طي روزهاي گذشته با توجه به افت فشار 
گاز و افت دما، تقاضا براي خرید بخاري برقي افزایش یافته است 
و قطعا این تقاضا در استان هایي که افت دماي بیشتري را داشته 
اند، بیشتر بوده است. پازوکي با بیان اینکه طي سال هاي گذشته 
تولید بخاري برقي با توجه به تقاضاي کم، محدود بوده اســت، 
گفت: وقتي تولید کاالیي محدود و تقاضا براي آن زیاد باشد قطعا 

برحسب عرضه و تقاضا، ممکن است قیمت آن افزایش یابد. رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوزام خانگي تهران اظهار داشت: در رابطه با 
بخاري برقي نیز ممکن است در استان هاي سرد این اتفاق افتاده 
باشد؛ اما کارخانجات قیمت تولیدات خود را افزایش نداده اند و در 
تهران نیز با توجه به اینکه دماي هوا بسیار سرد نبود و با قطع گاز 

نیز مواجه نبودیم افزایش قیمت بخاري برقي نداشتیم.

مدیرعامل شرکت خدمات 
فنــاوری اطالعــات رفاه 
عــه  یرمجمو ز ن) نیا ا یر ا
وزارت تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعــی( از آغاز اجرای 
طرح کاالبرگ الکترونیک بر بستر شبکه ملی اعتبار 
در استان هرمزگان خبر داد و گفت: مردم می توانند 
کاالهای اساسی را به قیمت ثابت و با اعتبار یارانه، 
یک ماه زودتر خریداری کنند. حمید فرداد با اشاره 

به اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی بر بستر شبکه 
ملی اعتبار )شــما( اظهارکرد: دولت این تصمیم را 
در راستای حمایت از معیشت و سبد غذایی خانوار 

اتخاذ کرده است.
در همین رابطه وزیر کار نیز گفت: اگر استقبال مردم 
از کاالبرگ الکترونیکی گسترده باشد حتماً این طرح 
جایگزین یارانه نقدی می شود. مرتضوی افزود: ده 
کاال شــامل مواردی از جمله مرغ، برنج، ماکارونی، 
روغن و لبنیات است. در این طرح یک ماه زودتر از 

موعد مقرر یارانه واریز می شود.
حمید فرداد درباره چگونگــی خرید کاال در قالب 

این طرح گفــت: در طرح کاالبــرگ الکترونیکی 
امکان خرید اعتبــاری 10 قلم کاالی اساســی تا 
ســقف مبلغ یارانه خانوار یک مــاه زودتر از تاریخ 
واریز نقدی، فراهم شــده است. مدیرعامل شرکت 
خدمات فناوری اطالعات رفــاه ایرانیان افزود: در 
حال حاضر بر اساس سبد کاالهای اساسی مصوب و 
سرانه مصرف هر یک از آنها، سهم پرداختی خانوار از 
این سبد ثابت در نظر گرفته شده و مابه التفاوت آن 
از محل اعتبار یارانه تامین می شود؛ ضمن این که در 
صورت تغییر قیمت کاالهای سبد یاد شده، سهم 

پرداختی خانوار بدون تغییر باقی می ماند. 

فرداد افزود: این امکان برای تمام افراد مشــمول 
دریافــت یارانه که حســاب یارانه آنها در اســتان 
هرمزگان افتتاح شــده اســت به صورت خودکار 
فعال خواهد شــد. وی ادامه داد: مردم در سراسر 
اســتان هرمزگان می توانند با مراجعه به فروشگاه 
های مجاز و متصل به شبکه نســبت به استفاده از 
این اعتبار در خرید اقالم اساســی استفاده کنند. 
مدیرعامل شــرکت خدمات فناوری اطالعات رفاه 
ایرانیان خاطرنشان کرد: در این طرح، خرید اقالم 
اساسی به نحوی است که سهم پرداختی خریدار از 
قیمت کاال توسط آنها با استفاده از کارت بانکی یا 
به صورت نقدی پرداخت شــده و ما به التفاوت آن 
 با قیمت روز اقالم ســبد مرجع از محل اعتبار آنها 

پرداخت می شود. 
وی ادامه داد: در صورت استفاده از اعتبار تخصیصی، 
میزان استفاده شــده از این اعتبار از یارانه ماه بعد 
خانوار کم شــده و مانده آن در زمــان واریز نقدی 

یارانه به حساب آنها واریز می شود. فرداد با تاکید 
بر این که اســتفاده از اعتبار کامال اختیاری بوده و 
از طریق تمامی کارت های بانکی به نام سرپرست 
خانوار امکانپذیر است، اظهارکرد: در مورد کاالهای 
مشــمول طرح، الزامی به خرید یک نشان تجاری 
خاص نیست و افراد می توانند از گروه های کاالیی 
اعالم شده از هر نشان تجاری دلخواه خرید خود را 

انجام دهند.
مدیرعامل شــرکت خدمات فناوری اطالعات رفاه 
ایرانیان با بیان این که شــرکت در این طرح برای 
فروشندگان نیز اختیاری است، گفت: فروشندگان 
صنوف خواربار، لبنیات، پروتئین و فروشگاه های 
زنجیره ای و تعاونی مصــرف، می توانند با مراجعه 
به نرم افزار »بازار« و »مایکــت« یا از طریق درگاه 
الکترونیکی shoma.sfara.ir نســبت به نصب 
برنامه کاربردی »شــما« و ثبت نام از قسمت پنل 

فروشنده به فروشندگان مجاز در این طرح ملحق 
شوند. وی تصریح کرد: تسویه حساب و واریز مبالغ 
خریدهای اعتباری )مابــه التفاوت مبلغ پرداختی 
مردم با قیمت کاالها( مشابه تسویه با فروشندگان 
از طریــق کارتخوان بــوده و اتصال بــه این طرح 
کامال رایگان اســت. مدیرعامل شــرکت خدمات 
فنــاوری اطالعات رفاه ایرانیان خاطرنشــان کرد: 
دولت برای اعمال سیاســت های حمایتی، نیاز به 
بســتر فنی مطمئن و فراگیر دارد لــذا برای رفع 
این نیاز، شکل گیری شــبکه ملی اعتبار در دستور 
کار دولت قــرار گرفت. فرداد تاکید کرد: ســامانه 
»شما« )شــبکه ملی اعتبار( بستری مناسب برای 
مدیریت و اختصاص کلیــه اعتبارهای حمایتی بر 
اساس هر کد ملی اســت و در مقطع کنونی یکی 
 از کاربردهای این ســامانه اجــرای طرح کاالبرگ

 الکترونیکی است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

حمایت  از معیشت و  سبد غذایی خانوار در دستور کار است

آغاز اجرای طرح »کاالبرگ الکترونیک«

هیچ کارخانه اي قیمت بخاري برقي را افزايش نداده است 

شرایط اثرگذاری توزیع کاالبرگ  
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی 

برای تحقق درست هدف توزیع کاالبرگ می بایست در قدم نخست بانک اطالعاتی دقیق وجود داشته 
باشد. این اقدام الزمه در مسیر درست قرار گرفتن طرح کاالبرگ الکترونیک است. دهک ها و طبقات 

باید به درستی شناسایی شوند. اطالعات درستی از مردم باید برای این طرح استخراج شود. 
الزم است برای تحقق درست طرح دهک های ضعیف کشور شناسایی شوند و برای این دهک ها خدمات 
کاالبرگ زودتر اجرایی شود. اقشار آسیب پذیر در کشور نیازمند حمایتهای ویژه دولت هستند. کاری که 
باید هر روز بیشتر از روز قبل مورد توجه قرار بگیرد. باید از وارد شدن آسیب بیشتر به دهک های پایین 
و کم درآمد جامعه جلوگیری کرد. در این راستا طرح کاالبرگ می تواند تا اندازه زیادی جلوی آسیب 

های احتمالی معیشتی را بگیرد. 
در راستای خدمت رسانی به مردم بهتر است یارانه مســتقیم و نقدی به صورت کاالبرگ میان مردم 
توزیع شود. یارانه نقدی طرحی بوده که تا زمان آماده شدن زیرساخت ها و بسترهای توزیع کاال برگ 

الکترونیک، در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر اجرایی شد. 
البته در راستای حمایت از مردم، دولت می بایست به ســمت کنترل تورم پیش برود. کنترل تورم و 
جلوگیری از رشد آن می تواند ابزار کارساز تری برای حمایت از مردم باشد. سیاست هایی از قبیل کنترل 
تورم و ثبات قیمتها تاثیر بسیار بیشــتری در تقویت قدرت خرید مردم دارند. نگاه دولت در حمایت از 
مردم و اقشار آسیب پذیر باید به صورت بلندمدت باشد. دولت باید محکم و با اراده بر سرکار باشد تا با 
عزم ملی از تغییر قیمت ها جلوگیری کند. در این صورت هیچ کاالیی گران نخواهد شد. اگر اراده دولت 
تقویت شود قوه قضاییه به راحتی می تواند روزنه های تخلف را پیدا کند. در این صورت تورم در کشور 

به صفر می رسد. 
در حال حاضر به یک نهضت ملی توقف تورم نیاز داریم.الزمه این کار عزم جدی دولت و دعوت از عموم 
مردم برای کنترل  و کاهش قیمت اســت و در واقع دولت نباید اجازه دهد کــه قیمت ها افزایش یابد. 
دولت باید عرصه را برای فعالیت داللی، سفته بازی محدود و متوقف کند و اعتبارات بانکی را به سمت 
فعالیت های تولیدی سوق دهد. اگر هیچ فردی و بازاری نسبت به افزایش قیمت اقدام نکند قیمت ها 
نه تنها افزایش نمی یابد. حتی ممکن اســت که کاهش یابد و یا برای زمان طوالنی ثابت بماند. اما در 

حال حاضر این باور وجود ندارد و اکثر تولیدکنندگان اقدام به گران کردن قیمت های خود می کنند.

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان خودرو تهران 
در رابطه با واکنش بازار به عرضــه 10 هزار دنا پالس در بورس 
کاال اظهار داشت: بازار خودرو به دنبال کاهش اخیر قیمت ارز 
در روزهاي اخیر به خواب رفته و رکود ســنگیني بر بازار حاکم 
و معامالت در حد صفر است. ســعید موتمني، رئیس اتحادیه 
نمایشــگاه داران و فروشــندگان خودرو تهران گفت: قیمت 

خودروها در بازار آزاد بین 10 تا 15 درصد کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشــندگان خودرو تهران، 
گفت: با توجه به آنکه تحویل خودروهاي عرضه شده در بورس 
کاال از جمله خودرو دنا به خریــداران در ماه هاي آینده صورت 
مي گیرد و همچنین بــا توجه به رکود حاکم بــر بازار خودرو، 
عرضه اخیر در بازار فعال تاثیري نداشته و آثارش در بازار نمایان 

نشده است.

وي بیان داشت: بعد از هیجانات و تالطماتي که سه هفته پیش 
با افزایش قیمت ارز در بازار خودرو ایجاد شــد با کاهش مجدد 
قیمت ارز این هیجانات از بین رفت و اکنون بازار خودرو در رکود 
کامل به سر مي برد. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان 
خودرو تهران با اشاره به عرضه اخیر ایران خودرو اظهار داشت: 
تعداد زیاد ثبت نام کنندگان در طرح اخیر عرضه خودرو از طریق 
قرعه کشي ناشي از اختالف قیمت عرضه خودرو از کارخانه تا 

بازار است و بخش زیادي از خریداران به دنبال سود هستند.
وي افزود: قیمت دنــا پالس اتومات امروز در بــازار آزاد حدود 
700 میلیون تومان و قیمت دنا پالس دندهاي نیز حدود ۶25 
میلیون تومان است که نسبت به روز گذشته بدون تغییر است. 
موتمني اظهار داشت: همانطور که فاصله قیمت کارخانه تا بازار 
موجب افزایش تقاضاي خرید در عرضه خودروسازها میشود در 

بورس کاال نیز با توجه به اختالف قیمت عرضه بورس تا بازار آزاد 
تقاضاي غیرواقعي وجود دارد و بخشي از خریداران از بورس به 

دنبال کسب سود هستند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: 
به علت محدودیت عرضه، دائما تقاضا وجود دارد و هر زماني که 
خودرو در بورس یا از طریق خودروساز عرضه شود تعداد زیادي 

متقاضي خرید وجود دارد.
وي افزود: افزایش چند هفته پیش قیمت ارز موجب باال رفتن 
قیمت ها شد؛ اما بعد از کاهش نسبي قیمت ارز قیمت خودرو 
حدود 10 تا 15 درصد کاهش یافت به عنوان مثال قیمت پژو 
20۶ تیپ دو که با افزایش قیمت ارز به حــدود 515 میلیون 
تومان افزایش یافته بود در حال حاضــر در بازار به حدود 440 

میلیون تومان رسیده است.

در راستاي تسهیل و افزایش سرعت رسیدگي و پیگیري پرونده هاي 
مالیاتي اصناف مختلف تهران، اتاق اصناف، بسیج اصناف و سازمان 
امور مالیاتي اقدام به تشکیل "میز خدمت سازمان امور مالیاتي" در 
اتحادیه هاي صنفي کردند. بر این اســاس من بعد طبق برنامه هاي 
منسجم و با توجه به درخواست اتحادیه هاي صنفي، جلسات منظمي 
در محل اتحادیه ها با حضور مدیر کل اداره مالیاتي منطقه مربوطه، 

اعضاي صنف و نمایندگاني از اتاق و بسیج اصناف برگزار خواهد شد.

بررسي پروندههاي الینحل و پرونده هاي مفتوح از مهمترین برنامه 
ها و اهداف تشکیل میز خدمت سازمان امور مالیاتي است که تاکنون 
چهار جلسه آن در محل مسجد امام بازار تهران، اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروشندگان پوشاک، اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد و اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمني و آتشنشاني تهران تشکیل 

شده است.
مهمترین موارد بررسي شده در این جلســات رسیدگي و پیگیري 

پرونده هاي مالیاتي الینحل و مفتوحه اســت که با حضور مودیان 
مالیاتي اتحادیه هاي صنفي، مدیر کل اداره مالیاتي مرتبط با اتحادیه و 
نمایندگاني از اتاق و بسیج در محل اتحادیه هاي صنفي برگزار میشود. 
الزم به ذکر است اتحادیه هاي صنفي در صورت نیاز به تشکیل جلسات 
میز خدمت سازمان امور مالیاتي مي توانند با هماهنگي اتاق اصناف 
)حمیدرضا رستگارـ  عضو هیات رئیســه( درخواست خود را اعالم و 

نسبت به برگزاري آن در اتحادیه صنفي اقدام کنند.

بســیاری از کارشناســان صنعت طیور بر ایــن باورند که با 
واگذاری امور تنظیم بازار به بخش خصوصی مشکالت صنعت 
طیور و التهابات بازار به حداقل می رســد. بنابر آمار اعالمی 
ظرفیت تولید ساالنه 3.5 میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد، 
درحالیکه حداکثر نیاز کشور 2.5 میلیون تن است که این امر 
بدان معناست که در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت این 
صنعت می توان ارزآوری خوبی را نصیب کشور کرد. همچنین 
برآوردها حاکی از آن اســت که تولید تخم مرغ تا پایان سال 
به بیش از یک میلیون و 100 هزارتن برسد که بخشی از این 
تولید مازاد بر نیاز کشور است که متاسفانه نبود سیاست مدون 
صادراتی و ممنوعیت های گاه و بیگاه منجر به از دست دادن 

بازارهای هدف و عدم رقابت با رقبا شده است.
جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشــاورزی از واگــذاری امور 
تنظیم بازار به بخش خصوصی خبر داد و گفت: در این زمینه 
تفاهم نامه واگذاری تنظیم بازار مرغ، تخم مرغ و جوجه یکروزه 
به اتحادیه های مربوطه انجام شده و درصدد سایر امور هستیم.
ساداتی نژاد می گوید: شرکت پشتیبانی امور دام هر استان به 
اضافه صندوق سرمایه گذاری و معاونت امور دام با اتحادیه های 
مربوطه توافق نامه ای امضا می کنند که در آن تنظیم بازار به 
عهده اتحادیه های مربوطه باشــد که براین اساس آنها مجاز 
خواهند بود، هرگونه واردات و صادرات را به منظور تنظیم بازار 
انجام دهند و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه تنها نظارت 
خواهد داشت. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، 31 اتحادیه در 
استان های کشور وجود دارد که بدلیل آنکه آنها از اتفاقات بازار 
زودتر باخبر شده و می توانند به موقع ورود کنند، این واگذاری 

اثرات مثبتی خواهد داشت.
بسیاری از کارشناســان صنعت طیور اذعان می کنند که با 
وجود آنکه 9۶ درصد این صنعت خصوصی اســت، بنابراین 
دولت نباید در امر تنظیم بازار دخالت کند که حال با واگذاری 
امور تنظیم بازار و دادن امکانات به بخش خصوصی پیش بینی 
می شود که مشکالت این صنعت کاهش یابد. ارسالن قاسمی 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: واگذاری تنظیم 
بازار به بخش خصوصی خواسته تشــکل هاست، چنانچه به 
تشکل های واقعی ابزار و امکانات الزم واگذار شود، بازار تنظیم 
می شود. او با اشاره به مشکالت صنعت طیور گفت: علی رغم 
آنکه بعد از اصالح نظام یارانه قرار شد کاالبرگ صادر شود، اما 
متاسفانه این امر صورت نگرفت و یارانه نقدی به جای ابتدای 
حلقه به انتهای زنجیره پرداخت شد که هیچ یک در بهره وری 

تولید اثرگذار نیست.
قاسمی ادامه داد: ممنوعیت های گاه و بیگاه صادرات منجر به 
از دست دادن بازارهای هدف شده است که این موضوع در کنار 

کاهش قدرت خرید خانوار و نبود برنامه ریزی مدون مشکالتی 
را برای صنعت طیور به همراه داشته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: در یک مقطعی 
مسئوالن بنابر برنامه تکلیفی به مرغداران اعالم می کنند که 
120 میلیون قطعه و در مقطع دیگر 90 میلیون قطعه جوجه 
ریزی کنند که تمامی این عوامل منجر به برهم زدن نظم بازار 
می شــود، درحالیکه با واگذاری امور به تشکل ها و تحریک 

تقاضا در پی پرداخت کاالبرگ، بازار به تعادل می رسد.
او با بیان اینکــه الزامی برای خرید محصــوالت پروتئینی با 
پرداخت یارانه نقدی نیســت، گفت: با نداشتن برنامه عمال 
زنجیره تامین را دچار خطر کردیم که این امر منتج به کاهش 
یا توقف جوجه ریزی شده است. بررسی ها نشان می دهد که 
مرغداران در فروش هرکیلو مرغ ناشی از مازاد تولید حداقل 10 
هزار تومان متضرر هستند، درحالیکه  با واگذاری امور تنظیم 

بازار به تشکل ها، مشکالت صنعت طیور کاهش می یابد.
محمدعلی کمالی سروستانی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی 
گفت: واگذاری امور تنظیم بازار به تشکل ها نیازمند یک سری 
الزامات اســت که در صورت فراهم شدن می تواند در کاهش  
مشکالت صنعت طیور تاثیر بسزایی داشته باشد. به گفته او، 
تشکل ها و اتحادیه های تولیدی از دیرباز بدنبال این واگذاری 
بودند و اکنون تحقق این امر نیازمند یک ســری تسهیالت و 

امکانات است که وزیر جهاد باید آن را فراهم کند.
کمالی سروستانی می گوید: با وجود آنکه ظرفیت های خوبی 
در ارتباط با تولید در صنعت طیور اعم از مرغ اجداد، مادر، مرغ 
گوشتی و کارخانه های خوراک دام وجود دارد؛ بنابراین از این 
ظرفیت ها باید بدرستی بهره برداری شود تا با صادرات بتوانیم 

ارزآوری خوبی را نصیب کشور کنیم.
مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: اکنون به مرحله 
ای رسیدیم که برای این دوره گذر باید سیاست گذاری کنیم 
تا برنامه ریزی متناسب  اعم از مدیریت تولید و نیاز بازار داخل 
صورت گیرد و بتدریج زمینه های صادرات به بازارهای هدف 
شناسایی شــود. اما اگر در این مرحله گذر مراقبت های الزم 
صورت نگیرد، اتفاقات ناگواری رخ مــی دهد. کمااینکه طی 
هفته های اخیر به ســبب مازاد عرضه در برابر تقاضا شــاهد 
کاهش قیمت مرغ زنده و گرفتاری های تولیدکنندگان این 

صنعت هستیم.
بنابر آمار پتانسیل تولید 3.5 میلیون تن مرغ در کشور وجود 
دارد، درحالیکه حداکثر نیاز کشور 2.5 میلیون تن است که 
این امر نشــان می دهد با اتخاذ سیاست های مدون می توان 
برنامه ریزی مناسبی برای تولید داشت تا با استفاده حداکثری 

از ظرفیت های صنعت، بتوان مازاد تولید را صادر کرد.

معامالت خودرو در حد صفر است

»میز خدمت سازمان امور مالیاتي«  در اتحاديه هاي صنفي تهران

راهکار کاهش مشکالت صنعت طیور
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وزیر ارتباطات: 
گيمرها برای رفع مشكل سرعت دانلود بازی ها از 

»رادار بازی« استفاده كنند
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره راه اندازی سایت و اپلیکیشنی به 
نام »راداربازی«، از گیمرها خواست برای رفع مشکل سرعت پایین دانلود 
بازی ها و آپدیت آنها و نیز کسب تجربه ای دلچسب در بازی آنالین به این 
سایت مراجعه کنند. عیسی زارع پور در کانال شخصی خود در پیام رسان 
»بله« نوشت: یکی از مشکالتی که گیمرهای کشورمان همواره با آن روبرو 
بودند مشکل سرعت پایین دانلود بازیها و آپدیت آنها به همراه پینگ یا زمان 
تاخیر باالی بازی آنالین بوده که باعث اختالل و تجربه کاربری نامناسب 

آنها در ایران میشد.
وی افزود:  همانطور که وعده داده بودم برای رفع این مشــکل، با همکاری 
بخش خصوصی، بنیاد ملی بازیهای رایانه ای و شرکت ارتباطات زیرساخت، 
سایت و اپلیکیشــنی بنام »رادار بازی« راه اندازی شــد. وزیر ارتباطات و 
فناوری ارتباطات تصریح کرد: استفاده از این سایت و اپلیکیشن آن، ضمن 
افزایش قابل توجه سرعت دانلود بازیها و آپدیت آنها، باعث کاهش چشمگیر 
پینگ بازیها خواهد شــد که در نتیجه تجربه ای دلچسب در بازی آنالین 

برای کاربران رقم خواهد خورد.
وی افزود: این اتفاق از طریق انتقال CDN های این بازیها به داخل کشور 
و کوتاه کردن مسیر دسترسی کاربران داخلی به سرورهای بازی و طراحی 
ابزارهای خاص توســط متخصصان جوان کشور صورت گرفت که همین 
جا از تالش همه دست اندرکاران این امر تشکر می کنم. زارع پور تصریح 
 radar.game کرد:  گیمرهای عزیز می توانند از طریق مراجعه به آدرس
این حس خوب را تجربه کنند و تجربه خود را در قالب کامنت با من نیز در 

میان بگذارند.

در راستای حمایت از کسب و کارها
اولين تعاونی پلتفرم ايران فعاليت خود را آغاز كرد

ایده پرداز و بنیانگذار اولین تعاونی پلتفرم ملی ایران گفت: این تعاونی در 
راستای حمایت از کسب و کارهاست، همه فرآیندهای مالی در این پلتفرم، 
شفاف در لحظه و قابل مشاهده برای عموم مردم است. علیرضا امیرحسینی 
اظهار داشت: این تعاونی کلیه کسب و کارهای ایران را جامعه هدف خود 
قرار داده و این امکان وجود دارد که همه صنوف کشور با عضویت رایگان 
در پلتفرم، از مزایای یک سهام دار و از پتانسیل درآمد بازار بهره مند شوند.

وی افزود: هر تعاونگر فعال در کســب و کار خانگی دارای مجوز فعالیت، 
می تواند بر حسب نوع عملکرد خویش به صورت سیستمی و با جلب رضایت 
مشتری، از منابع مالی اولین تعاونی پلتفرم ایران به صورت آنالین و شفاف 
بهره مند شود. ایده پرداز و بنیانگذار اولین تعاونی پلتفرم ملی ایران ادامه داد: 
این پلتفرم بدون محدودیت در سراسر دنیا فعال است و بدون واسطه چرخۀ 
دشوار صادرات و واردات در این شرایط تحریم ظالمانه، امکان ارزآوری برای 

کشور فراهم می کند.
وی با بیان اینکه یکــی از ویژگی های این تعاونی جلــب رضایت کاربران 
برای رسیدن به مقصود و عملکرد کاماًل شفاف مالی است گفت: با کمترین 
تراکنش کاربران در لحظه برای همه اعضای پلتفرم در سراسر کشور، منافع 
ایجاد می کند و کاربران را به سود می رساند و مهم ترین مزیت تعاونی پلتفرم 
کاسب این است که پولی برای ثبت نام و بهره مندی از منافع آن پرداخت 
نمی شــود، درصورتی که در سایر تعاونی های ســنتی افراد باید وجهی را 

پرداخت کنند تا بتوانند از مزایای تعاونی استفاده کنند.
امیرحسینی بیان داشــت: امروزه در برخی از مدل تعاونی ها به طور مثال 
تعاونی های مسکن، به علت نبود نظارت مستمر و شفافیت کافی مواردی 
از فساد و مشکالت مالی رخ داده و مردم را ناراضی کرده است، اما در اولین 
تعاونی پلتفرم ایران چنین اتفاقاتی به وقوع نمی پیوندد و همه فرآیندهای 
مالی آن شفاف، در لحظه و قابل مشــاهده برای عموم مردم است و چون 
اشخاص ثبت نام کننده پولی پرداخت نمی کنند، عامل فساد نیز از بین رفته 
است. وی خاطرنشان کرد: برای صاحبان کسب و کار و فروشندگان فعال 
در این پلتفرم امتیازاتی در نظر گرفته شده است که حذف واسطه ها یکی از 
امتیازاتی است که در نظر گرفته شده و همه کاربران از منافع بازار به طور 

برابر بهره مند می شوند.
به گفته وی، به طور کلی این تعاونی همانند هلدینگ عمل می کند و ۱۲ 
حوزه مختلف پلتفرم را در خود جای داده است و با عملکردهای متفاوت 
به شکل تعاون فعال می شوند و از نظر منافع مالی به یکدیگر خدمت و سود 
می رسانند درواقع فعاالن بخش کسب و کار دارای پروانه فعالیت صنفی، 
بخش کشاورزی، بخش ســالمت، بخش وکال، بخش کودکان کار، بخش 

گردشگری و غیره این تعاونی به شمار می روند.
بنیانگذار اولین تعاونی پلتفرم ملی ایران با بیان اینکه این تعاونی ســکو از 
ظرفیت بازار به نفع بازار استفاده می کند گفت: تجارتی منصفانه را به جامعه 
ارائه می کند، یعنی از آن ثروتی که خلق می شود همه را در لحظه بهره مند 
می ســازد و این درآمد میان همه تقسیم می شــود. وی با بیان اینکه این 
مدل تعاونی به هیچ عنوان سودآور نیست گفت: در اکثر کشورهای توسعه 
یافته دولت ها و نهادهای باالدستی حامی اصلی و محرک راه اندازی طرح 

تعاونی های ملی این چنینی هستند.
امیرحسینی تاکید کرد: ما به کمک بدون چشم داشت مالی ارکان مختلف 
دولت به خصوص رئیس جمهور نیاز داریم تا بتوانیم رسالت اولین تعاونی 
پلتفرم ملی کشور را به خوبی عملیاتی کنیم؛ زیرا تمام درآمد ایجادشده را 

بین مردم تقسیم و تسهیم می کنیم.
وی عنوان کرد: تمام مجوزهای الزم برای این پلتفرم را دریافت کرده ایم و 
جزء شرکت های خالق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستیم و 
کاماًل به صورت قانونی فعالیت می کنیم، این تعاونی بر حسب رضایت مندی 
کاربران تصمیم گیری می کند و آن بخش از اصحاب کسب و کار که فعالیت 
یا سود کمتری داشته را با استفاده از مشوق ها، تشویق به فعالیت بیشتر و 
ارتقای بهره وری می کند یا حتی برای بهبود شرایطش از ابزار تبلیغ استفاده 
می شود؛ اما اگر نتواند رضایت مردم را جلب کند و عملکرد مثبتی نداشته 

باشد از تبلیغات ایشان کاسته می شود.
ایده پرداز اولین تعاونی پلتفرم ملی ایران با اشاره به اینکه در آینده بسیاری 
از تصمیمات تعاونی از طریق رأی گیری های برخط انجام می شود گفت: در 
بخشــی از این پلتفرم جهت حمایت واقعی از اصحاب کسب و کار آمایش 
منطقه ای مدنظر است، یعنی یک کاسب در سطح شهرستان ساوه باید به 
ساکنان شهر ســاوه کاال یا خدمت عرضه کند و این امکان را ندارد که به 
ساکنان دیگر شهرها کاال یا خدمتی بفروشد و این با هدف رشد و حمایت 

کاسبان سنتی در سطح شهرستان ها برنامه ریزی شده است.
وی بیان داشت: در حال حاضر افراد فقط در نقش خریدار می توانند ثبت نام 
کنند و با اطالع رسانی های بعدی در سراسر کشور از اصحاب کسب و کار 
دعوت به ثبت نام خواهیم کرد و تصمیم داریم به صورت آزمایشی ابتدا در 
استان مرکزی شروع به کار کنیم و بعد از تأیید نهایی به صورت رسمی در 

سراسر کشور فعالیت اولین تعاونی پلتفرم ملی ایران اعالم و افتتاح شود.

اخبار

معــاون علمی، فنــاوری 
و دانــش بنیــان رییــس 
جمهور در مراســم امضای 
موافقت نامــه با شــرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس از راه اندازی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر 
برای حمایت از شــرکت های دانــش بنیانی خبر 
داد که فناوری کارآمد، اســتاندارد و باکیفیت برای 

مجموعه های هلدینگ خلیج فارس تولید می کنند.
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی در مراســم امضای این 
موافقت نامه مشــترک گفت: برای شــروع کار این 
صندوق سرمایه ۲ هزار میلیارد تومانی درنظرگرفته 
شده است که نزدیک به ۴۰ درصد آن توسط معاونت 
علمی تامین می شود و مابقی آن توسط اعتبار مالیاتی 
تامین می شود که هلدینگ خلیج فارس از پروژه های 
فناورانه ای که در شورای راهبری فناوری ها و تولید 

دانش بنیان ها مجوز می گیرند، به دست می آورد.
وی افزود: در واقع هلدینگ خلیج فارس پروژه های 
جدی تحقیقاتی و توسعه ای خود را فهرست می کند 
و در شورای راهبری فناوری ها این پروژه ها مصوب 
شده و اعتبار مالیاتی آن بر مبنای انجام این پروژه ها 
دریافت می شود. بنابراین پروژه هایی که تعریف می 
شوند، مشخص هستند که قرار است در کجا مصرف 
شوند و اعتبارات مالیاتی که قرار است هزینه شوند، 
چگونه با ایجاد کردن بهــره وری، ارزش افزوده های 

بیشتری داشته باشد.
دهقانی فیروزآبادی گفــت: بحث اعتبار مالیاتی یک 
حمایت امدادی نیســت. اعتبار مالیاتی یک سرمایه 
گذاری هوشمند و هدفمند است. مالیات بیت المال 
و پول مردم است و فقط باید جایی هزینه شود که اگر 

یک واحد هزینه می کنیم، حداقل چهار واحد خروجی 
داشته باشد. اگر با این دقت نظر پروژه های فناورانه و 
پیشران تعریف شوند، هر ۱۰۰ تومانی که هزینه می 
شود ۸ تا ۱۰ هزار تومان دستاورد و صرفه جویی ارزی 
خواهد داشت و قطعا یک اتفاق بزرگ در توسعه کشور 
رخ خواهد داد. وی افزود: نامگذاری امسال به نام تولید، 
دانش بنیان، اشتغال آفرین یک حرکت جدیدی را ایجاد 
کرد. اگر منصفانه نگاه کنیم شتاب گرفتن تصویب قانون 
جهش تولید دانش بنیان که امسال خرداد ماه مصوب 
شد، قطعاً یکی از دالیل آن توجهی بود که رهبری به 
این حوزه داشــتند. دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه 
این قانون، قانون بسیار مترقی است، گفت: شاید تنها 
۱۰ کشور برتر دنیا از چنین قانون حمایت کننده ای در 
زمینه حمایت از علوم، فنون، فناوری و نوآوری برخوردار 
باشند. در واقع با این قانون حجت بر همه تمام شد و 
همه دستگاه های کشور و وزارتخانه ها یک آیین نامه 
فعالیت در حوزه دانش بنیان با همکاری معاونت علمی 
تدوین و تصویب کردند و در حال اجرای آن هستند. وی 
ادامه داد: توجه به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و 
شکوفایی معاونت علمی و رساندن این سرمایه به مبلغ 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان که با موافقت رییس جمهور 
تصویب شد، این پیام را دارد که کشور در بحث اقتصاد 
دانش بنیان برنامه و عزم جدی دارد و امیدواریم که سال 
آینده نیز رهبر معظم انقالب به نحوی اقتصاد دانش 

بنیان را در شعار سال بگنجانند.
فیروزآبادی با بیان اینکه در حوزه دانش بنیان فراز و 
نشیب بسیاری داشتیم و شرکت هایی که ایجاد شدند 
برخی موفق و برخی غیرموفق، برخی واقعی و برخی 
غیرواقعی بودند، افزود: اشــتباهات را تجربه کردیم 
و نقاط قوت را هم دیدیم؛ بنابراین بعد از ۱۰ ســال 
می خواهیم مسیر متفاوتی را شروع کنیم و یک شیب 
افزایشی را در حوزه اقتصاد دانش بنیان دنبال کنیم که 
پایه آن قانون جهش تولید باشد. معاون علمی ریاست 

جمهوری با بیان اینکه محصوالت عرضه محور را باید 
به ســمت محصوالت تقاضامحور ببریم، گفت: در 
کشور بازار بزرگی داریم و آمار و ارقام مختلفی از تولید 
ناخالص در کشور وجود دارد. با فرض جی دی پی ۵۰۰ 
میلیارد دالری و هدفگذاری ۲ درصدی برای اقتصاد 
دانش بنیان عدد ۱۰ میلیارد دالر برای سال آینده عدد 
دور از ذهنی نیست. کمااینکه امسال تقریبا عدد یک 

درصد را تجربه کرده ایم.
دهقانی فیروزآبادی در ادامه با تاکید بر اینکه باید دانش 
بنیان شــدن را در همه صنایع و دستگاه های بزرگ 
وارد کنیم، افزود: قطعاً تعریــف دانش بنیان در یک 
مجموعه دانشگاهی یا غیردانشگاهی که تکنولوژی 
تولید می کند، با یک صنعت بزرگ یا هلدینگ بزرگی 
مثل خلیج فارس کامالً تفاوت دارد؛ بنابراین الزم است 
که در کشور یک جریان جدی برای فناوربنیان شدن 
صنایع بزرگ راه اندازی شــود. اگر صنایع بزرگ ما 
فناوربنیان شوند، بزرگترین بازار مصرف محصوالت 
دانش بنیان را ایجاد خواهند کرد. علی عسگری رییس 

هلدینگ خلیج فارس نیز در این مراسم اظهار داشت: 
قانون جهش دانش بنیان کــه مجلس تصویب کرد 
و رییس جمهور آن را به دستگاه های مربوطه ابالغ 
کرده است، بیان می کند که ما از ظرفیت مالیاتی برای 
کمک به دانش بنیان ها می توانیم استفاده کنیم. بر 
همین اســاس امروز در تصمیم راهبردی که گرفته 
شده است، با همکاری معاونت علمی، فناوری و دانش 
بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی 
و همچنین گروه شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، صندوقی بنیانگذاری می شــود که صندوق 
سرمایه گذاری خطرپذیر برای حمایت از شرکت های 

دانش بنیان در حوزه پتروشیمی است. 
موافقت نامه همکاری مشترک معاونت علمی، فناوری 
و دانش بنیان ریاســت جمهوری با هلدینگ صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس با هدف ارتقای فناوری زنجیره 
ارزشی پتروشیمی عصر امروز ســه شنبه در محل 
معاونت علمی به امضای روح اهلل دهقانی فیروزآبادی 

و علی عسگری رییس هلدینگ رسید. 

برای حمايت از دانش بنيان ها

صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر خلیج راه اندازی می شود
News kasbokar@gmail.com

مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری، معاونت 
علمی، فنــاوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 
جمهوری، برای ســاماندهی شــبکه کارگزاران 
صادراتی محصوالت دانش بنیان؛ اقدام به جذب 
مجموعه ها، تیم ها و افراد فعال در این حوزه کرده 
است.معاونت علمی، در نظر دارد به منظور معرفی 
محصوالت تولیدی توسط شرکت های دانش بنیان 
به بازارهای جهانی و همچنین توسعه صادرات این 
محصوالت، ساماندهی شبکه کارگزاران صادراتی 

محصوالت دانش بنیان را در اولویت قرار دهد. در 
واقع صادرات نیازمند یــک راهبرد و برنامه ریزی 
حساب شده  است که شرکت های دانش بنیان به 
دلیل محدودیت های موجــود نمی توانند تمامی 
منابع مورد نیاز برای اداره فعالیت های صادراتی 
خود را تامین کنند، چرا که این شرکت ها با توجه 
به نقش  تاثیرگذاری که در رشد و توسعه فناوری 
کشورها دارند باید متمرکز بر توسعه کسب و کار 

داخلی شان باشند.

بنابراین حضور واسطه های صادراتی و شرکت های 
مدیریت صادرات بهترین راه ورود و تثبیت حضور 
در بازارهای بین المللی محســوب می شــوند. از 
آنجائیکه تمامی منابع این شرکت های تخصصی 
به صادرات تخصیص می یابــد کاهش هزینه ها و 
صرفه جویی در زمان در این زمینه بســیار قابل 
توجه اســت. بر همین اســاس کارگزارانی برای 
کمک به شــرکت های توانمند صادراتی انتخاب 
می شــوند تا در این مســیر یاریگر مجموعه های 

 دانش بنیــان و فناور بــرای ورود بــه بازارهای 
جهانی باشند.

مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری، معاونت 
علمی، فنــاوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 
جمهوری در اقدامی جدید در نظر دارد تعداد این 
کارگزاران را افزایش . بنابراین از شرکت های دارای 
توانمندی صادراتی، تجار و شرکت های مدیریت 
صادرات دعوت کرده است تا برای ثبت نام و اعالم 

آمادگی خود اقدام و به این آدرس مراجعه کنند.

چهل  و هشــتمین نشســت مجــازی بروکرهای 
فن بازار ملی ایران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاســت جمهوری ۲۹ دی ماه ســال 
۱۴۰۱ برگزار می شود. به گزارش معاونت علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری، 
سلســله رویدادهایی کــه با هدف شــکل گیری 
پل ارتباطی درســت و کارآمد میــان »نیازها« و 

»محصــوالت و خدمات تولیدی« در زیســت بوم 
فناوری و نوآوری برگزار می شــود توانســته بازار 

فناورانه کشور را توسعه دهد.
چهل وهشــتمین دوره آن نیز به میزبانی »شرکت 
نوفن حامی البــرز کارگزار فن بــازار ملی ایران در 
اســتان البرز«، ۲۹ دی مــاه با حضــور جمعی از 
فناوران، ســرمایه گذاران و متقاضیان محصوالت 

تولید شده برگزار می شــود تا اتصال پایدار و مفید 
میان عرضــه کننــدگان و متقاضیــان فناوری و 
محصوالت دانش محور شــکل گیرد و فناوران با 
ارائه توانمندی ها و تولیدات خــود به بازار هدف؛ 
 به مسیر تجاری ســازی محصوالت و خدماتشان 

هدایت شوند.
ایــن دوره از نشســت در حوزه عرضــه فناوری و 

توســعه بازار دو فناوری »آنتی اسپتر جوشکاری، 
ژل پاک کننده استیل« و »دستگاه کشت و برداشت 
ویــروس درون تخم مــرغ« و در حــوزه خدمات 
جانبی معرفــی دو محصول »پایگاه جســتجوی 
پیشرفته اختراعات دارکوب« و »حمایت صندوق 
 نوآوری در خدمــات مالکیت فکــری« را اولویت 

قرار داده است.

شبکه کارگزاران صادراتی محصوالت دانش بنیان ساماندهی می شود

توسعههدفمندبازارفناوریبااتصالعرضهوتقاضامحققمیشود

مایکروســافت تصمیم دارد هــزاران کارمند را 
در بخش های منابع انســانی و مهندسی اخراج 
کند. این جدیدترین مرحلــه از اخراج کارمندان 
در شــرکت های حوزه فناوری از جمله آمازون 
و متا پلتفرمز اســت. این شــرکت ها با توجه به 
کاهش تقاضا و بدترشــدن چشــم انداز اقتصاد 

 جهانــی نیروهــای انســانی خــود را کاهــش 
داده اند.

اقدام مایکروسافت نشان می دهد فرایند اخراج 
نیروی انسانی در صنعت فناوری همچنان ادامه 
دارد. اسکای نیوز به نقل از منابع آگاه فاش کرده 
مایکروســافت تصمیم دارد حــدود ۵ درصد از 

نیروی کار خود یا حدود ۱۱ هــزار نفر را اخراج 
کند. این شــرکت تصمیم دارد تعداد کارمندان 
بخش های مهندســی را کاهش دهد. از ســوی 
دیگر به گفتــه یک منبع داخل مایکروســافت، 
 امکان دارد یک ســوم نیروهای بخش استخدام 

اخراج شوند.

این مرحله از اخراج نیروهای انســانی نسبت به 
سال های گذشته بسیار وسیع تر است. طبق آمار 
مربوط به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲، مایکروســافت ۲۲۱ 
هزار کارمند تمام وقت دارد کــه ۱۲۲ هزار نفر 
از آنها در آمریکا و ۹۹ هزار نفر در سراســر جهان 

مشغول فعالیت هستند.

وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ برخی پیام رسان ها 
و شبکه های اجتماعی گفت که این موضوع مربوط 
به وزارتخانه نیست، اما بخشی از محدودیت ها که 
در دو دهه گذشته اعمال شــده، شاید دالیلش از 

بین رفته باشد. 
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: در حال بررسی هستیم تا مشکالت 
در حوزه ســرعت و کیفیت اینترنت شناســایی و 

رفع شود. 
بخشی از مشکالت در حوزه های زیرساخت هاست 
که با توسعه شبکه فیبر نوری در سال آینده شاهد 

اتفاقات خوبی خواهیم بود.
وی ادامــه داد: در بخش ارتباطات همــراه هم با 
افزایش ظرفیت شــبکه شــاهد افزایش ســرعت 
و کیفیت اینترنــت خواهیم بود. وزیــر ارتباطات 
خاطرنشــان کرد: محدودیت ها مربوط به خارج از 
وزارتخانه است. بخشــی از محدودیت ها که در دو 
دهه گذشته اعمال شده، شاید دالیلش از بین رفته 
باشد. در تالشیم نیاز مردم به فیلترشکن را کاهش 

بدهیم.  زارع پور همچنین گفت: سرویس جدیدی 
نیز برای گیمرهــا از دیروز فعال شــد. امیدواریم 
 شــاهد افزایش ســرعت دانلود بازی ها و کاهش 

پینگ ها باشیم.
وی در مــورد قطعــی اینترنــت در بــازه زمانی 
برگــزاری کنکور نیــز بیان داشــت: از ســاعت 
7 و نیــم تا یــازده و نیــم تنهــا در محدوده های 
برگــزاری کنکــور، اینترنــت قطــع خواهــد 
 شــد. البته اینترنــت ثابت بــه هیــچ وجه قطع 

نخواهد شد.
وزیر ارتباطــات همچنیــن اظهار داشــت: نظر 
من بر بازگشــایی گوگل پلی هســت ولــی باید 
کمیتــه تعیین مصادیق تصمیم بگیــرد. کارگروه 
تعییــن مصادیــق مجرمانه مســئول فیلترینگ 
 اســت و دولت هم یکــی از اعضای ایــن کمیته 

است. 
تالش ما این است سرویس هایی که واقعا نیاز مردم 
است و مشکل ویژه ای ندارند محدودیت آن برطرف 
 شود مثل گوگول پلی. نظر تخصصی من این است 

که باز شود.

براساس آخرین تصمیمات اخذ شده قرار است اینترنت 
در روزهای برگزاری کنکور به صورت نقطه ای قطع شود و 
کسانی که در این محدوده هستند، از پیش پیامی را جهت 
آمادگی دریافت خواهند کرد. طی سال های اخیر پدیده لو 
رفتن سؤاالت و رواج تقلب در بین برخی داوطلبان کنکور 
همپای رشد شبکه های مجازی و وسایل الکترونیکی و 
ابزارهای هوشمند افزایش یافته است و این نگرانی را برای 
داوطلبان کنکور و حتی خانواده های آن ها که به نوعی 
سرنوشتشان به این امتحان گره خورده ایجاد کرده است. 
اگرچه برای جلوگیری از تقلب و پخش سواالت هنگام 
برگزاری کنکور تدابیر گوناگونی از سوی سازمان سنجش 
درنظر گرفته شده اما گویا موثر بوده نبوده و اخیرا تنها 
روشی که می تواند امنیت این امتحان را تضمین کند 

قطع اینترنت اعالم شده است.
روشی که در ابتدای اعالم، حواشی بسیاری را به دنبال 
داشت چراکه درخواست شد اینترنت به صورت کامل 
برای همه مردم کشور در زمان برگزاری کنکور قطع شود. 
دلیل این اقدام هم اینگونه اعالم شــد که سال گذشته 
اینترنت به صورت نقطه ای قطع شد اما برخی توانسته 
بودند از آنتن های دیگر کمک بگیرند و به اینترنت وصل 

شوند. در حالی که با نزدیک شدن به برگزاری کنکور سال 
۱۴۰۲ که در روزهای پنجشنبه ۲۹ دیماه و جمعه ۳۰ 
دیماه برگزار خواهد شد، این سوال همچنان از سوی مردم 
پرسیده می شود که باالخره تصمیم نهایی گرفته شده در 
زمینه قطع اینترنت چیست؛ در این باره وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات گفت که به شدت با قطع سراسری 
اینترنت مخالف است چراکه اینترنت مانند هوا می ماند 
و به تمام زندگی مردم وابسته است، پس نمی توان آن 
را قطع کرد؛ بنابراین درخواســت سازمان سنجش در 
این زمینه بررسی شد و با چندین شرط با آن موافق شد 
که صرفا در محدوده حوزه های امتحانی و فقط اینترنت 

همراه آن هم با اطالعات قبلی باشد.
گفته شده کسانی که در محدوده برگزاری کنکور هستند، 
از پیش پیامی در این بــاره دریافت می کنند تا آمادگی 
داشته باشــند و صرفا هم در ســاعت برگزاری کنکور 
این امر به صورت خیلی محدود انجام شــود. مسئله ای 
که عبدالرســول پورعباس- رئیس ســازمان سنجش 
کشور- به تازگی بر این مسئله تاکید کرده و گفته است 
 اینترنت همراه به صورت نقطــه ای در زمان برگزاری 

کنکور قطع می شود.

پس از آمازون و متا؛

۱۱هزارکارمندمایکروسافتاخراجمیشوند

وزير ارتباطات: نياز مردم به فيلترشكن را كاهش می دهيم

احتمالرفعفیلترگوگلپلی
همزمان با برگزاری كنكور سراسری

اینترنتدرکداممناطققطعمیشود؟


