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سرمقاله

راهکارهای حمایت 
از استارت آپ ها 

حمایت از اســتارت آپها، 
شــرکتهای دانش بنیان و 
نوپا صرفــا پرداخت بودجه 
مســتقیم به آنها نیســت. 
حمایت از این نوع کســب و کارها می بایست در 
قالب توسعه بازار، بازار ســازی، حضور مشاوران 
باتجربه، بهره گیری از دیگر صنایع پیشرو، حضور 
در نمایشــگاههای داخلی و خارجی و... باشــد. 
اختصاص بودجه و سرمایه برای شرکتهای استارت 
آپی و نوپا به صورت مستقیم حتی ممکن است در 
فعالیت و روند توسعه آنها تاثیر منفی داشته باشد. 
اگر این سرمایه به صورت غیرمستقیم با استفاده از 

روش هایی که ذکر...

  کیوان نقره کار، کارشناس 
فناوری اطالعات

متن کامل  د ر صفحه ۴

۴

معاون علمی، فناوری:

کارآفرینان
 میهن پرست ترین 

اقشار هستند

استارت آپها و دانش بنیان ها در ده مجموعه اول ردیف بودجه قرار بگیرند 

تخصیص درآمدهای نفتی به استارت آپ ها
صفحه۴
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معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس 
جمهوری با تاکید بر نقش مهم نهاد علمی، فناوری 
و اقتصاد دانش بنیان در حکمرانی نخبگان گفت: 
دریافت راه حل هــای قابل اجرا از ســوی نخبگان 
کشــور در حوزه های اقتصادی می تواند به دولت 
مردان برای حل چالش های اقتصادی کمک کند. 
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس 
جمهور در نشســتی صمیمانه با کارآفرینان بزرگ 
کشور، تکرار مداوم برگزاری جلسات با کارآفرینان را 
امری ضروری خواند و بر لزوم ایجاد هماهنگی جهت 
گفتگوهای مجزا تاکید کرد. روح اهلل دهقانی در این 
نشست براین مهم تاکید کرد که دنیای کنونی دنیای 
علم و فناوری ای است که قادر به تولید ارزش است و 
 پیشرفت اقتصاد دنیا را در گرو پیشرفت علم دانست 
و گفت: مجموعه هایی موفق هستند که بتوانند از 
فناوری های نوین و پیشرفته در حلقه فعالیت خود 
استفاده کنند. طبق گفته وی همه کشورهای دنیا 
به دنبال آن هســتند که برنامه های اقتصادی خرد 
و کالن خود را با فناوری محقق کنند. رییس بنیاد 
ملی نخبگان کارآفرینان را میهن پرست ترین اقشار 
کشور خواند و افزود: پیشرفت نخبگان با به کارگیری 
تجربه کارآفرینان بزرگ کشــور و با همراهی این 
مجموعه های ارزشمند میسر میشود چرا که تجربه 
کارآفرینان بسیار ارزشمند اســت که اگر در کنار 
جوانان کشور قرار گیرند به نتایج قابل توجهی دست 
خواهند یافت. دهقانی در ادامه این نشست با اشاره به 
تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان در حمایت از 
تحقیق و توسعه در کشور براین نکته تاکید کرد که: 
»به جرات می توان گفت مشابه این قانون در کمتر 
از ۱۰ کشور جهان وجود دارد. به واسطه این قانون 

اعتبار مالیاتی مشخصی برای...

اجتماعی

مطابق با الیحه بودجه ۱۴۰۲، دولت مکلف است 
بخشی از منابع درآمدی خود در حوزه مالیات های 
دریافتــی را بــه »ازدواج« و »اشــتغال جوانان« 
اختصاص دهد. مطابق با ماده ۷۳ قانون برنامه ششم 
توسعه از ابتدای اجرای این برنامه، تولید و واردات 
انواع سیگار و محصوالت دخانی عالوه بر مالیات و 
عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون 
مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات های دیگری 
نیز می شــود. همچنین ۱۰۰ درصــد درآمدهای 
حاصل از اجــرای آن نیز طــی ردیف هایی که در 
بودجه های سنواتی مشــخص می شود؛ در اختیار 
وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و 

بهداشت قرار می گیرد.
از ســوی دیگر ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه 
دولت را مکلف می کند کــه ۰.۲۷ درصد از کل ۹ 
درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش 
مدارس، ورزش همگانی، فدراســیون بین المللی 
ورزشهای زورخانه ای و کشــتی پهلوانی، ورزش 
روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای 
ورزش به ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص 

دهد.
درواقع این مبلغ در ردیف هــای مربوط به وزارت 
ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه 
سنواتی پیش بینی می شود که این امر در بند »ظ« 
تبصره ۶ الیحه بودجه ۱۴۰۲ از طریق ردیف های 
مربوط به وزارت ورزش و جوانان ۶۰ درصد و وزارت 
آموزش و پرورش ۴۰ درصد در نظر گرفته شــده 
است و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ها 

اختصاص می یابد.
بر اساس تبصره ذیل همین ماده نیز دولت مکلف 
اســت یک پنجم از منابع درآمدی ماده ۹۴ و یک  
پنجم از منابع درآمدی ماده ۷۳ این قانون را برای 

ازدواج و اشــتغال جوانان به عنوان ســهم وزارت 
ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و 
هزینه کند و این امر ذیل تبصره ۶ )عوارض و مالیات( 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ نیز پیش بینی شده است. ذیل 
تبصره ۱۸ الیحه بودجه ۱۴۰۲ با عنوان "حمایت 
از تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین )احکام یک 
ساله(" نیز آمده است که بخشی از منابع بند »ظ« 
تبصره ۶ این قانون صرف برنامه های پیشــنهادی 
 وزارت ورزش و جوانــان در خصــوص اشــتغال 

جوانان شود.
علیرغم اینکه در الیحه بودجه ۱۴۰۱ دولت برای 
"برنامه سیاست گذاری و راهبری امور جوانان" ۱۶۹ 
میلیارد و ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بودجه ذیل 
بودجه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به عنوان 
دستگاه اصلی پیشنهاد داده بود اما در الیحه بودجه 
۱۴۰۲ردیف بودجه اختصاصی معاونت امور جوانان 

درج نشده است.
 مطابق با ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت، بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
مکلف اســت به منظور حمایت از ازدواج جوانان از 
محل پس  انداز و جاری قرض  الحسنه نظام بانکی، 
تسهیالت قرض  الحسنه ازدواج به کلیه زوج  هایی که 
بیشتر از چهار سال از تاریخ عقدشان نگذشته باشد و 
تاکنون تسهیالت ازدواج دریافت نکرده  اند؛ با اولویت 
نخست پرداخت کند. همچنین تبصره ۴ همین ماده 
قانونی نیز تصریح می کند که از سال ۱۴۰۱ به بعد 
حداقل به اندازه نرخ تورم ساالنه به مبالغ موضوع این 
ماده و تبصره  های آن اضافه می  شود. از این رو قاعدتا 
وام ازدواج برای ســال ۱۴۰۲ باید بیشتر از مبلغ 
این وام در سال ۱۴۰۱ )۱۵۰ میلیون تومان برای 
دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال و ۱۲۰ 

میلیون تومان برای سایر زوجین( باشد.

 ســینماهای مردمی چهل و یکمین جشنواره 
بیــن المللی فیلم فجــر به تفکیک ســینماها 

دراستان تهران اعالم شد. 
به گــزارش روابــط عمومی چهــل و یکمین 
جشــنواره بین المللی فیلم فجــر، محمدرضا 
فرجی با بیــان اینکه ۲۳ مرکز ســینمایی در 
شــهر تهران و ۵ مرکز ســینما در شــهرهای 
تابعه اســتان تهران به عنوان سینماهای چهل 
و یکمین جشــنواره بیــن المللــی فیلم فجر 
انتخاب شــدند، اســامی آنها را به شــرح ذیل 
اعالم کرد: پردیس سینمایی آزادی، استقالل، 
پردیس ســینمایی ایران مال، تماشا، پردیس 
ســینمایی زندگی، جوان، پردیس ســینمایی 
راگا، پردیــس ســینمایی شــهرک، پردیس 
سینمایی صبا مال، فرهنگ، پردیس سینمایی 
کیان، پردیس ســینمایی کــوروش، پردیس 
ســینمایی اطلس مــال، پردیس ســینمایی 
گالریا، پردیس ســینمایی تیــراژه ۲، پردیس 
ســینمایی مگامال، موزه ســینما، مهرشاهد، 
پردیس سینمایی نارسیس، پردیس سینمایی 
هدیش مــال، پردیس ســینمایی هروی مال، 
پردیس سینمایی شمیران سنتر و فرهنگسرای 
ارسباران در شــهر تهران و پردیس سینمایی 
پرندمال ،فجراسالمشهر، نسیم شهر، هنرپیشوا، 

 ورامین و سینما شــهرقرچک از شهرهای تابعه
 استان تهران.

مدیر امور ســینماهای جشــنواره بین المللی 
فیلم فجر ادامه داد: ضمن تشکر از همه عزیزان 
و ســینمادارن محترم که متقاضی اکران فیلم 
های جشــنواره فیلم فجر بودنــد، در معرفی 
ســینماهای فجر، رعایت همه جوانب و شیوه 
نامه انتخــاب و نمایش فیلم نســبت به اکران 
فیلم هایی که در حال نمایش هستند مشکلی 
 به وجــود نیایــد و بتوانند به اکــران و نمایش 

خود ادامه بدهند.
فرجی با اشــاره به افتتاح پردیس های جدید 
گفت: امسال نیز پردیس های سینمایی اطلس 
مال واقع در منطقه یک تهران، پردیس سینمایی 
شــهرک قرچک ورامین و پردیس ســینمایی 
پرندمال همزمان با چهل و یکمین جشــنواره 
 بین المللی فیلم فجر به بهــره برداری خواهد 

رسید. 
وی تاکیــد کــرد: دو مجموعــه ســینمایی 
نیــز جــز رزرو کمیته نمایــش قــرار گرفته 
اســت که در صــورت آمــاده شــدن و تایید 
نهایــی بــه ســینماهای نمایــش دهنــده 
 فیلــم هــای جشــنواره فیلــم فجــر اضافه

 خواهد شد.

نمایندگان در جلســه علنی امروز با اکثریت آرا به 
منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصالح موادی از 
قانون تشدید مجازات شرط بندی اینترنتی موافقت 
کردند. بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس درباره طرح اصالح مــواد )۷۰۵( تا )۷۱۱( 
کتاب پنجــم قانون مجازات اســالمی)تعزیرات و 
مجازات های بازدارنده( در دستورکار نمایندگان در 

جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکالی ملت در این جلسه با اصالح موادی از قانون 
تشدید مجازات شرط بندی اینترنتی  جهت تامین 
نظر شورای نگهبان موافقت کردند. براساس ماده 
۷۰۵ اصالحی این طرح؛ ارتکاب هریک از رفتارهای 
مذکور در بندهای)۱( تا )۳( این ماده جرم است و هر 
شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی 
از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، عالوه بر ضبط 
اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای 
نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک 
تا ســه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر 

کدام بیشتر باشد، محکوم می شود:
۱- هر نــوع توافق صریح یا ضمنی بــا هدف برد و 
باخت که به موجب آن بازنده  یا بازندگان یا شخص 
ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت 
یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به 
برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می شوند. ۲- هر نوع 
مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی 
موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده 
یا بازندگان ملزم به پرداخــت وجه، مال، منفعت، 
خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت 

مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص 
ثالث باشند.

۳- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام 
قرعه کشــی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب 
تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از منفعت، 
خدمت، امتیاز مالی، وجه، مال، پرداخت شــده یا 
در تعهد پرداخــت قرار گرفته شــرکت کنندگان 
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر 
از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، 

برنده محسوب می شوند، پرداخت شود.
تبصره۱- التزام به پرداخت وجــه، مال، منفعت، 
خدمت یا امتیــاز مالی بــه صورت مســتقیم یا 
غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، 
تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما 
و ســایر ادوات جنگی که کاربــرد نظامی و دفاعی 
دارد و در فضای حقیقی برگزار می شــود، توسط 
شرکت کننده یا شــرکت کنندگان بازنده در این 
مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای )۱( و)۲( 

این ماده نیست.
تبصره۲- درصورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم 
مذکور در بندهای )۱( تا )۳( این ماده، به عنوان حرفه 
یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب 
نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شــروع به 
تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر 
در شناسایی اداره کنندگان و سردسته گان و اموال و 
عوائد حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط 
اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب 

موضوع این ماده معاف می شود.

رئیس دانشــگاه تهــران گفــت: تقاضــا داریم در 
قانــون بودجــه ۱۴۰۲، دیــوان محاســبات که 
نماینده ای هم در کمیســیون تلفیــق بودجه دارد، 
در حــوزه ابهام زدایی از احکام قانــون بودجه بویژه 
 آنجــا که درباره دانشــگاه ها اســت، عنایــت ویژه 
داشته باشد. سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران 
در نشست رؤسای دانشگاه های بزرگ با رئیس دیوان 
محاسبات کشور که در محل دیوان محاسبات برگزار 
شد، با قدردانی از همکاری و رویکرد دیوان محاسبات 
کشور در زمینه پیشگیری، آموزش و ارتقای نظارت در 
کشور، گفت: ایده هیأت امنایی شدن دانشگاه ها ایده 
بسیار خوبی بوده که از سال های دور برای اولین بار در 
قانون برنامه چهارم توسعه گنجانده شد و در قانون 
برنامه پنجم هم تا حدودی توانســته بود اختیارات 
دانشگاه ها را تأمین کند، اما به مرور زمان اختیارات 
هیأت های امنای دانشگاه ها رنگ باخت تا جایی که 
هیأت های امنا جز اینکه یک خوان اضافه در فرآیند 
اجرایی دانشــگاه ها ایجاد کرده اند، کارکرد چندانی 
ندارند. رئیس دانشگاه تهران افزود: اگر بخواهیم یک 

موضوع ساختاری و بودجه ای را در دانشگاه عملیاتی 
کنیم، در صورتی که هیأت امنای دانشگاه هم آن را 
تصویب کند، مصوبه در صورتی قابلیت اجرا دارد که 
تأیید ســازمان برنامه و بودجه یا سازمان امور اداری 
و استخدامی را نیز داشته باشد. این درحالیست که 
تأیید این دو سازمان برای سایر دستگاه های اجرایی 
که فاقد هیأت امنا هم هستند، وجود دارد؛ بنابراین 
امروز سایر دســتگاه های اجرایی فاقد هیأت امنا، از 
اختیارات بیشتری نسبت به دانشــگاه ها بهره مند 
هستند و اختیارات فعلی رؤسای دانشگاه ها در شأن 
نهاد دانشگاه نیست. وی با بیان مطالبه تحقق استقالل 
مالی و اداری دانشگاه ها در برنامه هفتم توسعه، تصریح 
کرد: گاهی وقتی صحبت از اســتقالل اداری و مالی 
دانشگاه می کنیم، این تلقی برای برخی ایجاد می شود 
که منظور استقالل دانشــگاه از حاکمیت است. این 
درحالی است که وقتی صحبت از استقالل می شود، 
به معنای آن نیســت که می خواهیــم از حاکمیت 
واگرایی کنیم، بلکه خواهان اختیارات حداقل همانند 

شرکت های دولتی هستیم.

شــهردار منطقه ۱۸ تهران از آزادسازی بیش از 
۲۳ هزار متر مربع از ابنیه های اعیانی غیرمجاز 
واقع در اراضی زراعی بــا تخریب ۹ باغ ویال خبر 
داد. محمدجواد خسروی از آزادسازی بیش از ۲۳ 
هزار متر مربع از ابنیه های اعیانی غیرمجاز واقع 
در اراضی زراعی با تخریب ویالهای غیرمجاز خبر 
داد و گفت: بنا بر رصدهای هوایی از اراضی زراعی 
بخش حریم با کواد کوپتر و در پی هنجار شکنی 
برخی افراد فرصت طلب در ســنوات گذشــته 
برای احداث مستحدثات و ابنیه  های اعیانی در 
این فضاها، بالفاصلــه اقدامات قضائی و حقوقی 
در مراجع ذی ربط صــورت و مجوز تخریب این 

امکان اخذ شد.
شــهردار منطقه ۱۸ تهران خاطرنشــان کرد: 
پس از اخذ مجــوزات الزم و هماهنگی با مراجع 

قضائی، انتظامی و جهاد کشاورزی، با تجهیزات 
کامل به اراضی واقع در شهرک های شمس آباد و 
فیروز بهرام اعزام و مساحتی نزدیک به ۲۳ هزار 
و ۳۰۰ متر مربع از ابنیه های اعیانی غیر مجاز را 

تخریب کردند.
وی تصریح کــرد: طی این اقدام شــجاعانه و بر 
مبنای ضوابط شهرســازی، تعــداد ۹ باغ ویال، 
چهار مورد دیوار کشی، ســه مورد استخر و دو 
مورد محوطه سازی و سکو با بسیج تمامی عوامل 
دخیل تخریب شدند. خسروی در پایان سخنان 
خویش تأکید کرد: مدیریت شــهری در بخش 
حریم با هیچ احدی چه در جایگاه حقیقی و چه 
در جایگاه حقوقی مماشات نداشته و همواره بر 
حفظ ماهیت اراضی زراعی و فضای سبز به عنوان 

تنفس گاه پایتخت اصرار دارد.

عــزت اهلل ضرغامی پــس از حاشــیه هایی که 
درباره گنجینه جواهــرات بانک مرکزی پیش 
آمد، از این گنجینــه بازدید کــرد و وجود دو 
 تــاج ســلطنتی را در ایــن مجموعــه تایید 

کرد. 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
با انتشار تصویری از دو تاج سلطنتی، در توییتر 
نوشــت: »امروز از گنجینه جواهرات سلطنتی 
بانک مرکزی بازدید کردم. بایــد امکان بازدید 
عمومی از دیدنی های آن فراهم شود. آن دو تاج 
معروف را که می بینم، جــای خالی دارایی های 
 عظیم به غارت رفته ملت توسط پهلوی را بیشتر 

حس می کنم.«
سخنگوی دولت ۲۶ دی ماه در پیامی توییتری 
آماری از خروج گنجینه ایرانی توســط پهلوی 
داده بود که اشاره به دو تاج درحالی که گنجینه 
بانک مرکزی از زمان همه گیری کرونا تا کنون 
تعطیل شــده و امکان بازدیــد از این گنجینه 
وجود نداشت، حاشیه ســاز شد. در توییت علی 
بهادری جهرمی - سخنگوی دولت - به خروج 
اموال بــاارزش و جواهــرات توســط خاندان 
پهلوی هنگام ترک کشــور اشــاره شــده بود 

 که در میان آنها به دو تاج یادشــده نیز اشــاره 
شده بود.

اما اطالعــات تکمیلی بر این نکتــه قرار گرفت 
که از میان اموال یادشــده، این دو تاج از کشور 
خارج نشــده اند. گنجینه جواهــرات در خزانهٔ 
بانک مرکزی ایران قرار دارد و در برخی روزهای 
هفته به صورت مــوزه امــکان بازدید محدود 
داشته است. ســاختمان گنجینه جواهرات در 
خیابان فردوســی بوده که از زمان همه گیری 
کرونا تعطیل شده و درحال حاضر امکان بازدید 
ندارد. بهانه تعطیلی ادامــه دار این موزه، انتقال 
گنجینه به خزانهٔ جدید بانک مرکزی در تپه های 
 عباس آباد تهران که درحال ساخت است، اعالم 

شده است.
بســیاری از جواهــرات ســلطنتی ایــران، از 
دوره های صفوی، افشــار، قاجــار و پهلوی در 
این مــوزه نگهــداری می شــود کــه الماس 
دریای نــور، جقهٔ نــادری، تاج فــرح پهلوی،  
تاج کیانــی،  کرهٔ جواهرنشــان، تخت طاووس 
و تخت نــادری از جمله شــاخص ترین آثار و 
 جواهراتی اســت که در این گنجینه بی قیمت 

نگهداری می شود.

موافقت مجلس با تشدید مجازات شرط بندی اینترنتی هزینه کرد بخشی از »مالیات« برای ازدواج و اشتغال

ضرورت تحقق تخصیص ۱۲۰ درصدی اعتبارات دانشگاه ها

تخریب ۹ باغ ویالی اعیانی غیرمجاز در منطقه ۱۸

گزارش ضرغامی از دو تاج سلطنتی در گنجینه بانک مرکزی

سياسیفرهنگی 
اعالم لیست سینماهای مردمی جشنواره فجر



اقتصاد2
ایران

وام ازدواج ۴۰۰ میلیون شد
مبلغ وام ازدواج برای دختران زیر ۲۳ ســال 
و پســران زیر ۲۵ ســال احتماال نفری ۲۰۰ 
میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است 
که وام این افراد در ســال ۱۴۰۱، مبلغ ۱۵۰ 
میلیون تومان بود. مبلغ وام ازدواج در قانون 
بودجه ۱۴۰۲ اعالم نشده بود. اما حاال رئیس 
کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت در مجلس از عدد احتمالی وام ازدواج 
رونمایی کرده اســت. امیرحسین بانکی پور 
اعالم کرده که احتماال مبلغ وام ازدواج در سال 
۱۴۰۲ عددی بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان 
باشد. رقمی که بر اساس تورم تعیین می شود.

این نماینده مجلس گفته مبلــغ وام ازدواج 
برای دختران زیر ۲۳ ســال و پسران زیر ۲۵ 
سال احتماال نفری ۲۰۰ میلیون تومان خواهد 
بود. این در حالی است که وام این افراد در سال 
۱۴۰۱، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بود. امسال 
این زوج  ها در مجموع می توانند ۴۰۰ میلیون 
تومان وام ازدواج دریافت کنند. این در حالی 
است که سال گذشته این رقم ۳۰۰ میلیون 

تومان بود.
مبلغ وام ازدواج برای ســایر افراد و گروه های 
ســنی )یعنی افراد باالی ۲۳ و ۲۵ سال( هم 
احتماال ۱۷۰ میلیون تومان باشــد. این رقم 
سال گذشته ۱۲۰ میلیون بود. سال گذشته 
زوجین می توانستند ۲۴۰ میلیون تومان وام 
بگیرند. اما مبلغ این وام احتماال برای ســال 
آینده نفری ۵۰ میلیــون تومان افزایش پیدا 
کرده و مجمــوع آن برای یــک زوج به ۳۴۰ 
میلیون تومان می رسد. با این حساب احتماال 
مبلــغ وام ازدواج حــدود ۵۰ میلیون تومان 

افزایش پیدا می کند.
البته این اعداد اعالم شــده پیشــنهاد این 
کمیسیون است و هنوز مبلغ قطعی وام ازدواج 
سال آینده مشخص نشده است. این وام باید 
با پیشنهاد مجلس و دولت بررسی و تصویب 
شود. آنچه در این گزارش اعالم شده پیشنهاد 
کنونی است که در مجلس مطرح شده است و 
باید دید دولت زیر بار وام ازدواج ۱۷۰ و ۲۰۰ 

میلیون تومانی می رود یا نه؟

قیمت سکه روند کاهشی دارد
رئیس اتحادیــه طال و جواهر تهــران گفت: 
قیمت سکه و طال روند کاهشی به خود گرفته 
و امروز نســبت به دیروز قیمت ســکه طرح 
قدیم یک میلیون تومان کاهش یافته است. 
نادر بذرافشــان در مورد وضعیت بازار سکه و 
طال، اظهار کرد: از ابتدای هفته تا روز گذشته 
نرخ انس جهانــی ۱۵ دالر افزایش و امروز ۵ 
دالر کاهش یافت که میانگین در طول هفته 
جاری نرخ انس جهانی بین ۸ تا ۹ دالر افزایش 

یافته است.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و 
جواهر تهران افزود: از سویی دیگر با توجه به 
مدیریت جدید بانک مرکزی در رابطه با عرضه 
ربع سکه در بورس و البته کاهش نسبی نرخ 
ارز در بازار آزاد، قیمت ها بازار سکه و طال روند 

کاهشی به خود گرفت.
وی ادامه داد: قیمت طــالی ۱۷ عیار امروز 
نسبت به دیروز با ۱۸۰ هزار تومان کاهش به 
۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، قیمت طالی ۱۸ 
عیار با ۴۲ هزار تومان کاهش به ۲ میلیون و 
۱۹ هزار تومان، قیمت سکه طرح جدید با یک 
میلیون تومان کاهــش به ۲۳ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان، قیمت ســکه طرح قدیم با ۷۰۰ 
هزار تومان به ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، 
قیمت نیم سکه با ۵۰۰ هزار تومان کاهش به 
۱۳ میلیون و ۹۰۰ هــزار تومان و قیمت ربع 
سکه با ۶۰۰ هزار تومان کاهش به ۸ میلیون و 

۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
بذرافشــان افزود: البته حباب سکه همچنان 
در محــدوده ۳ میلیون تومان اســت که در 
صورتی که سیاست بانک مرکزی در خصوص 
تداوم عرضه سکه در بورس کاال و راه اندازی 
ســامانه مبادالت ارز و طال نهایی شود قطعاً 
روند کاهشی در بازار سکه و طال تداوم خواهد 
 داشــت و منجر به تخلیه حباب ســکه نیز 

خواهد شد.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و 
جواهر تهران تصریح کرد: وقتی عرضه سکه در 
بورس بیشتر شود و فاصله قیمتی بین بورس 
و بازار شکل گیرد، قطعاً تقاضاها برای خرید 
سکه از بورس بیشتر شده و به همین منوال، 
حباب سکه تخلیه و روند قیمتی نیز کاهشی 

خواهد شد

خبر

طبق اعالم مرکز آمار ایران، 
بررســی نرخ بیکاری افراد 
۱۵ ســاله و بیش تر نشان 
می دهــد کــه ۸.۲ درصد 
از جمعیت فعال )شــاغل 
و بیکار(، بیــکار بوده اند. نتایج طــرح آمارگیری 
نیروی کار پاییز ۱۴۰۱ از ســوی مرکــز آمار ایران 
منتشر شد. بررســی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و 
بیش تر نشــان می دهد که ۸.۲ درصد از جمعیت 
فعال )شــاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی روند 
تغییرات نــرخ بیکاری حاکی از آن اســت که این 
شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل )پاییز 

۱۴۰۰(، ۰.۷ درصد کاهش یافته است.
در پاییز ۱۴۰۱، به میزان ۴۱.۰ درصد جمعیت ۱۵ 
ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی 
در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی 
تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است 
که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )پاییز 

۱۴۰۰( ۰.۱ درصد افزایش یافته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشــتر در این فصل 
۲۴ میلیون و ۷۰ هزار نفر بوده که نســبت به فصل 
مشابه سال قبل ۵۳۵ هزار نفر افزایش داشته است. 
همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی )اعم از 
افراد محصل، خانه دار، دارای درآمد بدون کار مانند 
بازنشستگان و…( ۳۷ میلیون و ۶۷۹ هزار نفر بوده 
که نسبت به فصل مشابه ســال قبل ۳۶۲ هزار نفر 

افزایش داشته است.
بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان 
می دهد که در پاییز ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۱.۱ 
درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص 
داده اســت. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 
۳۴.۶ درصد و کشاورزی با ۱۴.۳ درصد قرار دارند. 
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است 
که ۱۹.۲ درصد از فعاالن این گروه ســنی در پاییز 

۱۴۰۱ بیکار بوده اند.
بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان 
می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 

)پاییز ۱۴۰۰( ۴.۴ درصد کاهش یافته است. بررسی 
نرخ بیکاری گروه ســنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان 
می دهد که در پاییز ۱۴۰۱، ۱۴.۸ درصد از جمعیت 

فعال این گروه سنی بیکار بوده اند.
این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری 
این افراد نشــان می دهد این نرخ نســبت به پاییز 
۱۴۰۰، به میزان ۱.۳ درصد کاهش یافته اســت. 
بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت 
۱۵ ساله و بیش تر نشان می دهد که در پاییز ۱۴۰۱، 
۹.۵ درصد جمعیت شاغل، به دالیل اقتصادی )فصل 
غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ســاعت 
بیش تر و…( کم تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده 
و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی 
است که ۳۶.۷ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیش تر، 

بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: بر مبنای 
وعده ای که داده بودیم، از مــرز ایجاد یک میلیون 
شغل در سال عبور کردیم. »سید صولت مرتضوی« 
در حاشیه دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  
وعده داده شــده درباره ایجاد یک میلیون فرصت 
شغلی محقق شده است و ما از یک میلیون فرصت 

شغلی عبور کردیم.

وی درباره شیوه های صحت سنجی تحقق وعده یک 
میلیون شغل در یک ســال به گزارش های فصلی 
مرکز آمار اشاره کرد و گفت که گزارش روز گذشته 
این مرکــز، مؤید این ادعاســت. مرتضوی توضیح 
داد: براســاس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در 
فصل پائیز نســبت به فصل بهار ۰.۷ درصد کاهش 

یافته است.
وزیر کار و رفــاه اجتماعی با بیــان اینکه در حال 
حاضر نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد رســیده اســت، 
خاطر نشان کرد: بر اســاس همین گزارش درصد 
اشــتغال کامل افزایش پیدا کرده و نرخ اشــتغال 
ناقص هم کاهش یافته اســت. مرتضوی ادامه داد: 
روش دوم راستی آزمایی و صحت سنجی ما، سامانه 
رصدی ست که در وزارتخانه و ادارات کل کار و رفاه 
اجتماعی در سراسر کشور پیشــخوان دارد و قابل 

مشاهده است.
وی بــا بیان اینکــه ســامانه رصد به ســه روش 
راستی آزمایی می کند، توضیح داد: روش اول روش 
پیامکی است؛ به این شکل که از طریق پیامک با فرد 
ارتباط برقرار شده و راستی آزمایی می شود. روش 
دوم از طریق مصاحبه تلفنی و روش سوم از طریق 

بازدید میدانی است.

این در حالی است که بررسی نرخ بیکاری جمعیت 
۱۵ ساله و بیش تر فارغ التحصیالن آموزش عالی، 
نشان می دهد در فصل پاییز امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته این شاخص، ۱.۳ درصد کاهش 
یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ 
بیکاری جمعیت ۱۵ســاله و بیشتر فارغ التحصیل 
آموزش عالی، در پاییز امسال نشان می دهد ۱۲.۵ 
در صد از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی 
بیکار بوده اند این در حالی است که این آمار در مدت 

مشابه سال گذشته ۱۳.۸ درصد بوده است.
نرخ بیکاری در بین جمعیت ۱۵ســاله و بیشــتر 
فارغ التحصیالن آموزش عالی در بین مردان نسبت 
به زنان بیشتر بوده است. بر این اساس سهم بیکاری 
مردان ۱.۵ درصد و سهم بیکاری زنان ۱.۲ درصد 
کاهش یافته است. سهم جمعیت بیکاری این قشر 
از کل بیکاران در فصل پاییز امسال ۴۲.۴ درصد بوده 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 
۰.۱ درصدی را نشان می دهد. سهم این قشر از کل 
شاغالن امسال ۲۶.۴ درصد است که این آمار نسبت 
به مدت مشابه پاییز سال گذشته رشد ۰.۶ درصدی 

را نشان می دهد.
همچنین نرخ بیکاری در نقاط روستایی نسبت به 
نقاط شهری باالتر است. این در حالی است که پاییز 
امسال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته، سهم 
بیکاری این جمعیت سهم بیکاری در نقاط روستایی 
۱.۶ درصد و در نقاط شهری ۱.۳ درصد کاهش یافته 
است. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی 
نشــان می دهد که در پاییز ۱۴۰۱، بخش خدمات 
با ۵۱.۱ درصد بیش ترین ســهم اشتغال را به خود 
اختصاص داده اســت. در مراتب بعدی بخش های 
صنعت با ۳۴.۶ درصد و کشــاورزی با ۱۴.۳ درصد 

قرار دارند.
بر اســاس اعــالم مرکز آمــار، هر گونــه تحلیل 
در خصوص وضعیــت بیکاری و نیــروی کار باید 
با مالحظه ســایر شــاخص ها به ویــژه تغییرات 
نرخ مشــارکت و نســبت اشــتغال توأماً صورت 
گیرد کــه اطالعات نتایج طرح مذکــور به صورت 
 تفصیلی بــه زودی در درگاه ملی آمار به نشــانی 

www.amar.org.ir قابل دسترس خواهد بود.

کاهش ۱.۳ درصدی نرخ بیکاری فارغ التحصیالن در پاییز

نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد رسید
وزیر کار: از مرز ایجاد یک میلیون فرصت شغلی عبور کردیم 

عرضــه خــودرو در بــورس 
مناسب ترین روش است

رئیس کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
گفت: وزیر صمت در نشست کمیسیون تاکید 
کرد، عرضه خودرو در بورس در شرایط فعلی 
مناسب ترین روش اســت. مصطفی طاهری 
درباره نشســت کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس با حضور رضا فاطمی امین وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و معاونانش، افزود: دستور کار 
نخست امروز کمیسیون بررسی طرح اصالح 
ســاماندهی خودرو و اســتماع گزارش وزیر 
درباره حوزه خودرو بود که اعضای کمیسیون 
خیلی قانع نشدند و مقرر شد در روز های آینده 

این جلسه مجدد تکرار شود.
رئیس کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
یازدهم با اشاره به روش های مختلف عرضه و 
سردرگمی موجود و صحبت های متفاوتی که 
در این حوزه از دولت شنیده می شود، اضافه 
کرد: پیشنهاد اصالح قانون ساماندهی صنعت 
خودرو مطرح شد که براساس این پیشنهاد اگر 
در شرایط خاص خودرو در بورس کاال عرضه 
شود، سود مازاد فروش به جیب تولیدکننده 
نرود و در زنجیره حمل و نقل عمومی هزینه 
شــود البته رای گیری این طرح به جلسات 

آینده موکول شد.
طاهری درباره نظر وزیر صمــت درباره ورود 
شورای رقابت به فرآیند قیمت گذاری خودرو، 
گفت: نظر وزیر این بود کــه قیمت گذاری به 
شورای رقابت واگذار شــود و شورای رقابت 
مجدد به قیمت گذاری خودرو ورود کند. وی 
اضافه کرد: وزیر صمــت معتقد بود که عرضه 
خودرو در بورس در شرایط فعلی مناسب ترین 

روش است.

دستوررئیسیبهدستگاهها
با بانک مرکزی برای کنترل ارز 

همکاری کنید
رئیس جمهور با اشاره به سیاست های اعالمی 
جدیــد بانک مرکــزی و امیــدواری فعاالن 
اقتصادی به اثربخش بودن آن، از مســئوالن 
دستگاه های اجرایی خواست به بانک مرکزی 
کمک کنند تا سیاست های خود برای مدیریت 

بازار ارز را به شکل موفق اجرا و اعمال کند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت 
دولت با اشاره به سیاست های اعالمی جدید 
بانک مرکزی و امیدواری فعاالن اقتصادی به 
اثربخش بودن آن، از مســئوالن دستگاه های 
اجرایی خواست به بانک مرکزی کمک کنند 
تا سیاست های خود برای مدیریت بازار ارز را 

به شکل موفق اجرا و اعمال کند.
وی همچنیــن تاکید کرد ســازمان برنامه و 
بودجه منابع مورد نیاز وزارت بهداشت برای 
تامین دارو و تجهیزات را با اولویت تخصیص 
دهد. آیت اهلل رئیســی در بخــش دیگری از 
سخنانش با اشاره به ســفر معاون اول رئیس 
جمهور به سیســتان و بلوچستان و پیگیری 
مســائل و مطالبات اهالی شهرســتان های 
مختلف استان، پاســخگویی و رفع مشکالت 

مردم را اولویت های دولت سیزدهم دانست.
وی همچنین با اشاره به لزوم تسهیل در انجام 
امــور گمرکی و مبادالت مــرزی از نهادهای 
مسئول از جمله دســتگاه دیپلماسی کشور 
خواســت در زمینه برطرف کردن مشکالت 
تردد کامیون  ها در مرز آســتارا اقدامات الزم 

را انجام دهند.

برنامه ریزی برای لغو روادید با 
۵۰ کشور

ضرغامی وزیر گردشــگری خبر داد که این 
وزارتخانه در حال برنامه ریزی برای لغو روادید 
با ۵۰ کشــور دنیاســت. عزت اهلل ضرغامی 
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: در تالشیم تا با ۵۰ 
کشور لغو روادید حتی یک طرفه داشته باشیم 
تا میزان حضور گردشگرهای خارجی در کشور 

افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون پیشنهاد داده ایم 
تا با برخی از کشــورها به صورت جمعی لغو 
روادید یک طرفه کنیم. این کشــورها در ۵ 
گروه هستند که هر گروه دارای ویژگی خاصی 
هستند. ضرغامی همچنین گفت: این ها را به 
صورت جمعی مطرح می کنیم تا رد نشود. یک 
بار لغو روادید با روسیه در هیات دولت مطرح 
شد که فقط من و وزیر خارجه به آن رای منفی 

ندادیم.
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سه خودروی متنوع در بســتر بورس کاال عرضه 
شد و هر سه خودرو زیر قیمت بازار معامله شدند. 
ســه خودروی هایما )ایران خودرو(، الماری ایما 
)آرین پارس موتور( و خــودروی T ۵ اتوماتیک 
)فرداموتــور( روی تابلوی معامــالت بورس کاال 
رفتند که قیمت هرکدام از این خودروها و میزان 
تقاضایی که برای عرضه ها شــکل گرفت متفاوت 
است. بر این اساس ۲۰۰۰ دســتگاه هایما S ۷ با 
قیمت پایــه ۷۴۳ میلیون تومــان در بورس کاال 
عرضه شد. پیش پرداخت این خودرو ۵۰ درصد و 
تاریخ تحویل آن ۲۰ اردیبهشت سال آینده خواهد 
بود. این خــودرو با رنگ ســفید در بورس عرضه 
شد، اما پیش از عرضه اعالم شد که به درخواست 
خریدار امــکان تغییر رنگ به مشــکی متالیک 

آبنوس و خاکستری متالیک وجود دارد.
در این راســتا و طی معامالت روز گذشته بورس 
کاال، هر دستگاه هایما S ۷ سفید با قیمت میانگین 
۱.۰۲میلیارد تومان در بورس کاال معامله شــد. 
درحالی که قیمت این خودرو در بازار حداقل یک 
میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان است. به این ترتیب 
هایما S ۷ سفید با احتساب همه هزینه ها در بورس 
یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان تمام می شود که 

حداقل ۲۱۴ میلیون تومان ارزان تر از بازار است.
برای ۲۰۰۰ دســتگاه هایما S ۷ ســفید ۸۱۲۸ 

دستگاه تقاضا شکل گرفت و در پایان همان میزان 
عرضه فروخته شــد. قیمت تمام شده خودروی 
هایما S ۷ سفید برای خریدار، قیمت کشف شده 
به عالوه ۱۳ درصد مالیات و عوارض قانونی، ۴.۳۷۱ 
میلیون تومان هزینه های مربوط به شماره گذاری، 
پالک و بیمه و هزینه های دیگر اســت. همچنین 
۵۵۰ دســتگاه الماری ایما با قیمــت پایه ۹۸۱ 
میلیون تومــان در بورس کاال عرضه شــد. پیش 
پرداخت این خودرو ۵۰ درصد بود و تاریخ تحویل 

آن نیز ۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ است.
بر این اساس هر دســتگاه الماری ایما مشکی با 
قیمت میانگین ۱.۸۲۳ میلیارد تومان در بورس 
کاال معامله شــد؛ متوســط قیمت این محصول 
در بــازار حداقل ۲.۱ میلیارد تومان اســت. برای 
الماری ایما مشــکی ۲۰۰ دســتگاه عرضه شد 
که ۹۵۵ دستگاه تقاضا شــکل گرفت و در پایان 
همان میزان عرضــه فروخته شــد. قیمت تمام 
شده خودروی الماری ایما مشکی برای خریدار، 
قیمت کشف شــده به عالوه ۹ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده و ۲۴.۷ میلیــون تومان هزینه های 
مربوط به شماره گذاری، پالک و بیمه و هزینه های 

دیگر است.
از ســوی دیگر هر دســتگاه الماری ایما سفید با 
قیمت میانگیــن ۱.۶۷۲ میلیارد تومان در بورس 

کاال معامله شــد. متوســط قیمت این محصول 
نیز در بازار حداقل ۲میلیارد و ۵۰ میلیون تومان 
است. به این ترتیب الماری ایما سفید با احتساب 
همه هزینه ها در بورس یک میلیارد و ۸۴۶ میلیون 
تومان تمام می شود که حداقل ۲۰۴ میلیون تومان 
ارزان تر از بازار است. برای الماری ایما سفید ۲۰۰ 
دستگاه عرضه شد که ۸۵۲ دستگاه تقاضا شکل 

گرفت و در پایان همان میزان عرضه فروخته شد.
هر دســتگاه الماری ایما خاکســتری با قیمت 
میانگیــن ۱.۶۱۶میلیارد تومــان در بورس کاال 
معامله شد؛ متوسط قیمت این محصول در بازار 
حداقل ۲میلیارد و ۵۰ میلیون تومان اســت. به 
این ترتیب الماری خاکســتری با احتساب همه 
هزینه ها در بورس یک میلیــارد و ۷۸۶ میلیون 
تومان تمام می شود که حداقل ۲۶۴ میلیون تومان 
ارزان تر از بازار است. برای الماری ایما خاکستری 
۱۵۰ دستگاه عرضه شــد که ۴۶۳ دستگاه تقاضا 
شکل گرفت و در پایان همان میزان عرضه فروخته 
شــد. البته قیمت تمام شــده خودروی الماری 
سفید، مشکی و خاکستری برای خریدار، قیمت 
کشــف شــده به عالوه ۹ درصد مالیات بر ارزش 
افزوده، ۲۴.۷ میلیون تومــان هزینه های مربوط 
 به شــماره گذاری، پــالک و بیمــه و هزینه های 

دیگر است.

۵۰۰ دستگاه خودروی T ۵ اتوماتیک نیز چهارم 
بهمن ماه با قیمت پایه یک میلیارد و ۱۷۴ میلیون 
تومان عرضه شد. از این تعداد ۲۰۰ دستگاه سفید 
و ۳۰۰ دســتگاه مشــکی بودند. پیش پرداخت 
این خودرو هــم ۵۰ درصد بــود و تاریخ تحویل 
آن ۲۰ اردیبهشت ســال آینده است. هر دو رنگ 
این خودرو طــی معامالت روز گذشــته با همان 
 قیمت پایه یــک میلیــارد و ۱۷۴ میلیون تومان 

به فروش رفت.
 ۵ T در نوبت نخســت عرضــه، برای خــودروی
اتوماتیک مشکی، ۳۰۰ دســتگاه عرضه شد که 
تعداد ۳۱ دستگاه تقاضا برای آن شکل گرفت و در 
پایان همان تعداد تقاضا به قیمت پایه یک میلیارد 
و ۱۷۴ میلیون تومان به فروش رفت. در نوبت دوم 
عرضه، برای خودروی T ۵ اتوماتیک سفید، ۲۰۰ 
دستگاه عرضه شــد که تعداد ۱۹ دستگاه تقاضا 
برای آن شکل گرفت و در پایان همان تعداد تقاضا 
به قیمت پایه یک میلیــارد و ۱۷۴ میلیون تومان 

به فروش رفت.
قیمت تمام شده خودروی T ۵ اتوماتیک )مشکی 
و سفید( برای خریدار، قیمت کشف شده به عالوه 
۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۲۷ میلیون تومان 
هزینه های مربوط به شماره گذاری، پالک و بیمه و 

هزینه های مربوط به کارمزد معامالت است.

بانک مرکزی اعــالم کرد که متقاضیــان خرید و 
فروش ارز از روز چهارشنبه، ۵ بهمن ماه بدون نیاز 
به ثبت نام می توانند ارز مورد نیاز خود را با مراجعه 

به صرافی ها دریافت کنند.
به گزارش بانک مرکزی، بر اساس اعالم ریس کل 
بانک مرکزی از روز چهارم بهمن ماه ۱۴۰۱، افراد 
می توانند تا ســقف پنج هزار یورو یا معادل آن از 
صرافی ها، ارز خریداری کنند. امکان اســتفاده از 
این سهمیه در هر ســال یک بار امکان پذیر است 
و کســانی که پیش از این ســهمیه ۲ هزار دالری 
را دریافت کرده اند امکان دریافت ســهمیه ۵ هزار 

یورویی را ندارند.
رئیس کل بانک مرکزی از حذف نرخ دالر توافقی 
و خرید دالر از صرافی با نرخ تابلوی صرافی ها خبر 
داد. این تصمیم با هدف حذف رانت به وجود آمده 

در این نرخ، گرفته شده است.
»نبی زاده« مشــاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی 
درباره حذف نرخ دالر توافقی، گفت: بانک مرکزی با 
هدف سامان دادن به بازار ارز، دو اقدام را انجام داده 

است. به صرافان در سراسر کشور اجازه داده شده 
است، بتوانند در بازار ارز نسبت به خرید و فروش 

ارز اقدام کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه هدف اصلی رئیس کل 
بانک مرکزی و سیاست جدید بانک مرکزی، ایجاد 
بازار مبادله ارز و طال اســت. برای برطرف شــدن 
نیازهای ارزی مردم تا زمان راه انــدازی این بازار، 
با اختیار دادن به صرافی ها و آزادســازی خرید و 
فروش ارز سعی شده تا بخشــی از نیازهای ارزی 

مردم جبران شود.
مشــاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به 
وجود نرخ توافقی در بازار متشکل تا پیش از این، 
تصریح کرد: این نــرخ نه تنها با بازار غیررســمی 
کشــور بلکه با واقعیت های اقتصــادی نیز تطابق 
نداشــت. از طرفی وجود فاصله بین نرخ توافقی و 
بازار غیررسمی موجب شکل گیری رانت شده بود 
و امکان دسترســی افرادی که نیازمند واقعی ارز 

بودند، محدود شده بود.
نبــی زاده در رابطــه با سیاســت جدیــد بانک 

مرکزی تصریح کــرد: بانک مرکــزی در تصمیم 
جدید خــود، ضمن از بیــن بردن بــازار توافقی، 
نرخــی را تعیین می کند که رانــت را از بین ببرد. 
البته سیاســت بانک مرکزی پذیرش این نرخ به 
عنوان نرخ رســمی ارز کشور نیســت و از این به 
بعد بانک مرکــزی در این بازار با قــدرت حضور 
پیدا خواهد کــرد. بانک مرکزی قطعاً بــا ورود با 
قدرت بیش تر در بازار ارز، اجازه شــکل گیری این 
 نرخ ها که از نظر بنیان هــای اقتصادی نیز صحیح 

نیست را نمی دهد.
وی افزود: با تســهیلگری که انجام شده، صرافان 
می توانند در بازار ورود داشته باشند و بانک مرکزی 
نیز در کنار صرافی ها، نرخ سازی خواهد کرد و به این 
صورت نخواهد بود که بانک مرکزی هر نرخی که 

در بازار شکل بگیرد را بپذیرد.
مشــاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به 
اینکه به ثبات رســاندن بازار ارز بایــد گام به گام 
انجــام شــود، اظهــار کــرد: گام اول احیــای 
ثبــات بــازار ارز از دیــروز کلید خورده اســت و 

با شــکل گیری زیرســاخت های موردنیاز، بانک 
 مرکــزی در گام های بعــدی بــازار ارز را به ثبات

 می رساند.
وی تصریح کرد که ســقف خرید ۵ هزار یورویی و 
معادل آن تا زمان راه اندازی بازار مبادله ارز و طال 
ادامه دارد و پس از راه انــدازی این بازار به نیازها با 
کیفیت بهتری پاســخ داده خواهد شد؛ بنابراین از 
امروز هر فرد می تواند با ارائه کد ملی تا ســقف ۵ 
هزار یورو و معادل آن را از صرافی و با نرخ تابلو که 
از بازار متشکل و بر اســاس بازار غیررسمی شکل 

گرفته است، بخرد.
وی در پایان تاکید کرد: مردم از این پس فروشنده 
نیز خواهند بود و می تواننــد ارز خود را با این نرخ 
به صرافی ها به صورت رســمی و با رعایت ضوابط 
بانک مرکزی بفروشــند؛ بنابرایــن از این به بعد 
برای دریافت ارز نیــازی به ثبت نام در ســایت و 
ایستادن در صف نیست و مردم به راحتی می توانند 
 با مراجعه به صرافی ها نســبت به خرید و فروش

 ارز اقدام کنند.

هایما، ۲۱۴ میلیون تومان ارزان تر از بازار

جزئیات جدید شیوه مبادالت ارزی در شبکه صرافی

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com



3 بازار

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: دو ماهی می شود 
که با کاهش قیمت مرغ، مرغداران در ضرر و زیان بسیاری هستند.

حبیب اسداهلل نژاد با بیان اینکه بعد از توافق با وزارت جهادکشاورزی 
جمع آوری مرغ مازاد به اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی واگذار 
شد، گفت: با جمع آوری مرغ مازاد از مرغداری ها خوشبختانه قیمت 
مرغ سیر صعودی به خود گرفته و قیمت مرغ زنده نسبت به دو روز 

گذشته حدود ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان افزایش یافته و از هر کیلو ۳۲ 
هزار تومان به ۳۸ هزار تومان رسیده است. وی ادامه داد: قیمت تمام 
شده هر کیلو مرغ زنده برای مرغداران ۴۴ هزار تومان است و هنوز 
حتی قیمت بازار به قیمت تمام شده برای مرغداران نیز نرسیده است. 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور اضافه کرد: در روزهای 
آینده در صورت ابالغ دســتورالعمل مورد توافق با شتاب بیشتری 

اقدام به جمع آوری مرغ مازاد خواهیم کــرد تا مرغ زنده به ۴۴ هزار 
تومان برسد. وی تصریح کرد: دو ماه است که مرغداران در ضرر و زیان 
هستند و قصد داریم این ضرر و زیان ها بررسی و عدد کلی را منتشر 
کنیم. اسداهلل نژاد در ادامه گفت: جمع آوری مرغ مازاد، مدیریت تولید 
و تامین به اتحادیه مرغداران گوشتی واگذار شده است. قرار  بوده که 

صفر تا صد بازار به ما واگذار شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براســاس پیگیری های صورت 
گرفته، نرخ خرید تضمینی گندم طی ۱۰ تــا ۱۵ روز آینده اصالح 

می شود.
عطااله هاشــمی گفت: بنابر بررســی های صورت گرفته، وضعیت 
سبزینگی مزارع دیم در اســتان های جنوبی و جنوب غرب مناسب 
است و تنها در برخی استان های شمال غرب و غرب کشور به سبب 
شرایط بارندگی مطلوب نیســت. به گفته او، با توجه به ورود ستاد 

فرمان امام به توسعه کشــت دیم زارها، در سال زراعی جدید سطح 
زیر کشت دیم ۳۰۰ هزارهکتار افزایش یافته  و برآوردها حاکی از آن 

است که مجموع سطح زیرکشت به ۶ میلیون هکتار رسیده است.
هاشمی می گوید: با استمرار بارش های نرمال در فصل زمستان و بهار 
پیش بینی می شود که ســال آینده برای تامین نان کشور نیازی به 

واردات نداشته باشیم.
رئیس بنیاد ملــی گندمکاران گفت: بــا توجه به تــورم و افزایش 

هزینه هــای تولید، ضروری اســت که نرخ خریــد تضمینی گندم 
برای ســال زراعی آینده تجدید نظر شــود تا کمبــودی در تامین 
وجه گندم در بودجــه اتفاق نیفتد. او گفت: براســاس آنالیز هزینه 
تمام شده تولید، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده باید 
۱۴ هزارتومان باشــد که بنابر پیگیری های صــورت گرفته انتظار 
 می رود کــه حداکثر ظرف ۱۰ تــا ۱۵ روز آینده نــرخ خرید گندم 

اصالح شود.

یک کارشناس حوزه آب گفت: اکنون به نقطه ای می رسیم که پرتگاه است تا جایی 
که بزرگترین نگرانی بحران تامین آب شهر تهران است چراکه به جایی می رسیم 
که حدود ۴ میلیون نفر از جمعیت در کم آبی قرار می گیرند، امکان جیره بندی 
هم وجود ندارد و ذخیره سدها هم پاسخگو نیست. داریوش مختاری درباره تاثیر 
بارندگی های اخیر بر کاهش تبعات خشکسالی ها اظهار داشت: دامنه خشکی 
هر ساله اضافه می شود و بارش ها نیز لزوما ما را به وضعیت بهتر نمی رسانند، ما 
در طبیعت دســت برده ایم و در پیرامون نقاط تهدیدی مثل تهران و اصفهان و 
شهرهایی که به منابع آب سطحی وابسته شده اند شهرک سازی ادامه دارد و هر 
سال دامنه مخاطرات افزایش پیدا می کند.  وی افزود: به طور معمول بارندگی ها 
۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال قبل و ۵۰ درصد نسبت به میانگین چند سال اخیر 
کاهش پیدا کرده است، از یک ســو بارگذاری افزایش و از سوی دیگر همچنان 
کاهش بارندگی را داریم،  بنابراین مسئله این است که بارش در مقطع کوتاه مالک 
نیست بلکه باید بتواند کسری مخزن ذخیره سدها را پر و جبران کند. مخازنی 
که که کماکان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کسری دارند، در نتیجه ما تصویر مثبتی 
از دیدگاه منابع آبی کشور نداریم، چون شیوه ای که مدیریت کردیم و بارگذاری 

اضافه انجام دادیم ما را دائم در تنگنا قرار می دهد.
این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: بنده زمستان پارسال پیش بینی کردم که 
ذخایر آبی تهران به پاییز هم نمی رسد و جیره بندی مشکل را حل نمی کند، اگر 
حتی از امسال هم عبور کنیم باز هم برای سال آینده مشکل خواهیم داشت هر 
سال حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش بارش داریم و این کاهش بارندگی ها می تواند 

برای سال بعدتر مخاطره آمیز باشد. اگر تهران پایین ۱۴۰۱ را هم با دشواری عبور 
کرد این کاهش حجم مخزن را برای ســال بعد نمی تواند تحمل کند، بنابراین 

همواره در حال کم کردن فاصله کم آبی ها هستیم.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی گفت: منابع آب زیرزمینی 
و سطحی دشت به دشت متفاوت است، مثال در شیراز  7۰ درصد وابستگی به 
منابع آب زیرزمینی داریم در تهران بر عکس 7۰ درصد به ســدها وابسته ایم. 
همین امسال تهران با حدود یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب شهری 
در حوزه آبفا و ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب فضای سبز شهری در حوزه اختیار 
شهرداری را داراست، به تناسب اینکه ما کاهش مخازن سدها را داریم باید ۳۰ 
درصد مصرف را کاهش دهیم تا پاییز سال آینده به بن بست نخوریم، اما تاکنون 
هیچ کاهش مصرفی در کار نبوده ولی در مقابل بارگذاری و انشــعاب جدید در 
شهرهای جدید اطراف تهران اتفاق می افتد، در تهران تفکیک آب شرب و فضای 
سبز انجام شده و ظرفیت بازچرخانی آب را داریم ولی هنوز عملیاتی نشده است، 
 ۳۰ درصد کاهش مصرف نیاز به فرهنگسازی و ابزارهای کاهنده و آموزش دارد. 
تفکیک آب شرب و بهداشتی هزینه بر است و کاهش هدررفت هم هزینه های 
سرسام آور چند هزار میلیارد تومانی نیاز دارد و ناممکن است اما در هر صورت 
با فرهنگســازی و آموزش ۲۰ تا ۳۰ درصد می توان مصرف را کاهش داد که به 
دالیل حقوقی انجام نمی شود فرهنگسازی ارزان است اما موضوع این است که 
شرکت های آب و فاضالب تراز ســود و زیان دارند و نمی توانند کاهش مصرف 
بدهند زیرا به پول فروش آب نیاز دارند. مختاری خاطرنشان کرد: مثال در شیراز 

از حدود ۱۳۵ میلیون متر مکعب 7۰ درصد آب چاه ها استفاده می شود، اکنون 
فاز دوم آبرسانی از سد درودزن انجام شده که ۶۰ میلیون متر مکعب آب را منتقل 
می کند با این پروژه باید چاه ها پلمپ شــوند که دچار فرونشست که آثار آن تا 
فرودگاه هم رسیده؛ نشویم، اما این اتفاق نمی افتد، شهرداری از ۶۰ میلیون متر 
مکعبی که باید جایگزین آب زیرزمینی و چاه ها شود انتفاع دارد، شرکت آب و 
فاضالب هم از توسعه اراضی و انشعاب آب استقبال می کند زیرا پول می گیرد و 
در نتیجه یک گرداب بوجود می آید که بسیار نگران کننده و نتیجه یک توسعه 

خطرناک شهری است.
وی بیان داشت: در تهران ۲۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز و مجاز داریم که باید برای 
آنها راه حل پیدا کنیم، اما عمال این راه حل ها متوقف است، پس در یک گردابی 
هستیم که برآیند آنها ما را به گلوگاه خطرناک بحران آب ایران می رساند. این 
کارشــناس حوزه آب گفت: ما اکنون تقریبا در تمام کالنشهرها شاهد انتقال 
آب حوضه به حوضه هستیم مثال در مشهد از ۶۰ کیلومتری انتقال آب صورت 
می گیرد و کار به جایی رسیده که از دوردست تر آب را به شهرها می رسانیم و به 
دلیل انتفاعی که از مسیر توسعه شهرها وجود دارد ممانعتی صورت نمی گیرد. 
شیراز و تهران هم از حوضه های دیگر انتقال آب داشته اند، در تهران از ظرفیت های 
مازندران هم استفاده کرده و نتیجه اینکه اکنون به نقطه ای می رسیم که پرتگاه 
بوده و تا جایی که بزرگترین نگرانی بحران تامین آب شهر تهران است چراکه به 
جایی می رسیم که حدود ۴ میلیون نفر از جمعیت در کم آبی قرار می گیرند، امکان 

جیره بندی هم وجود ندارد و ذخیره سدها هم پاسخگو نیست.

نائب رئیس اتحادیه لــوازم خانگی گفت: 
یکی از مولفه های اصلــی و تأثیرگذار بر 
قیمت لــوازم خانگی، مواد اولیه اســت. 
محمدحســین اســالمیان نائب رئیس 
اتحادیه لــوازم خانگی درمــورد قیمت 
لوازم خانگی جهیزیــه اظهارکرد: یکی از 
مولفه های اصلی و تأثیرگذار بر قیمت لوازم 
خانگی، مواد اولیه است. او افزود: وقتی مواد 
اولیه با قیمت باالتری در اختیار کارخانه 
داران قرار می گیرد مشــخص اســت که 
کاال هم با قیمت باالتری تولید می شود و 
نوسان آن در بازار خیلی چشمگیر خواهد 

بود.
نائب رئیس اتحادیه لــوازم خانگی گفت: 
مــا در حال حاضــر در ســطح عرضه دو 
نوع کاال داریم؛ نوع اول کاالیی اســت که 
غیرقانونی وارد کشور می شود و مستقیماً 
با نرخ ارز مرتبط است و بیش از ۳۰ درصد 
هم افزایش قیمت داشتند و نوع دوم هم 
کاال های ســاخت ایران است که فعاًل ۱۵ 

درصد افزایش قیمت داشتند. او افزایش 
قیمت کاالی لــوازم خانگی را ناشــی از 
افزایش قیمت مواد اولیه بــه ویژه فوالد 
عنوان کرد و افزود: فوالد که مســتقیماً با 
صنعت لوازم خانگی در ارتباط است طی 
یک مــاه اخیر ۲۵ تــا ۳۰ درصد افزایش 

قیمت پیدا کرده است.
اسالمیان تصریح کرد: در حال حاضر یک 
جهیزیه معمولی کمتــر از ۳۰۰ میلیون 
تومان نیســت یخچــال فریــزر ایرانی 
مطلوب ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان، ماشین 
لباسشــویی مطلوب ۱۵ میلیون تومان و 
قیمت ماشین ظرفشــویی بین ۲۰ تا ۲۵ 
میلیون تومان است. نائب رئیس اتحادیه 
لوازم خانگی گفت: دولت هم از بابت نرخ 
ارز و هم از بابت مواد اولیه باید کمک کند 
و یک ثباتی را ایجاد کند تا تولیدکنندگان 
با اطمینان خاطر برای یک ســال برنامه 
ریزی کنند و قیمت ها هم روند افزایشــی 

طی نکنند.

شورای رقابت اعالم کرد: به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات 
خودرو تسهیل خواهد شد. به گزارش شورای رقابت؛ پیرو روند معمول اطالع 
رسانی روابط عمومی مرکز ملی رقابت، موارد ذیل ماحصل جلسه ۵۴۰ شورای 

رقابت در خصوص بازار خودرو به اطالع افکار عموم می رسد:
۱- ساختار بازار خودرو کشــور به دلیل محدودیت های طرف عرضه )تولید، 
واردات(، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در 
اقتصاد ایران،نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازار ها از جمله بازار خودرو 

و مؤلفه های دیگر مرتبــط با این بازار، در حال حاضــر هیچ راه حل بهینه ای 
نداشته و لذا شورای رقابت تالش می کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار 
خودرو، در شــرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت برنامه ریزی و 
عملیاتی کند. در این راستا برنامه کوتاه مدت شورای رقابت به دنبال برطرف 
کردن التهابات و ایجــاد آرامش در بازار خودرو با در نظــر گرفتن منافع تمام 
ذینفعان و واقعیت های موجود در بازار و برنامه بلند مدت در پی انجام اصالحات 

اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار می باشد.

۲-طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی و 
مطالعات انجام شــده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری 
بوده و مشمول بند ۵ این ماده می باشد. ۳- مبنای قیمت گذاری خودرو مدل 
هزینه تمام شده به اضافه ســود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای 
تخصصی ذیربط استفاده خواهد شد. ۴- شناســایی مصرف کنندگان واقعی 
به منظور تسهیل و دسترســی به بازار از طریق اعمال محدودیت های فنی و 
اعتباری امکانپذیر، صورت پذیرد. ۵- به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت 

بازار، واردات خودرو تســهیل خواهد شد. ۶- پیشــنهادات الزم برای اصالح 
قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شــورای رقابت ارائه می گردد. 
7- پایش بازار خودرو به صورت مســتمر انجام و تعدیالت الزم به صورت پویا 
در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود. در 
خاتمه یادآور می شود، گمانه زنی ها و اظهارات بعضا جهت دار کمکی به بهبود 
شرایط و منافع مصرف کننده نداشته و نظرات کارشناسی و نص صریح قانون 

مبنای عمل خواهد بود.

مرغداران دو ماه است که ضرر می کنند

نرخ خرید تضمینی گندم به زودی اصالح می شود

یک جهیزیه معمولی کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان نیستتهران تحمل کاهش حجم آب سدها را ندارد

شورای رقابت: واردات خودرو تسهیل می شود
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رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقواي تهران 
گفت فرآیند واردات، توزیع و فروش کاغذ در بازار، 
یک فرآیند کنترل شده است، بنابراین انتساب اتهام 
احتکار و قاچاق به تجار کاغذ، جز آشفته کردن بازار، 

نتیجه اي نداشته است.
حمیدرضا نیکدل، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ 
و مقواي تهران درباره افزایش اخیر قیمت و وضعیت 
بازار کاغذ بیان کرد: به دلیل تحریم ها و نوسانات 
قیمت ارز، امکان پیش بیني آینده بازار کاغذ وجود 
ندارد. البته این وضعیت در سایر بازارها نیز مشابه 
است. افزایش قیمت ها تابع همین شرایط است. 
در نظر داشته باشید که حدودا 7۰ درصد از اقالم 
کاغذ و مقوایي که در بازار خرید و فروش مي شود، 
وارادتي هستند؛ بنابراین مستقیما از افزایش نرخ ارز 
و البته افزایش قیمت هاي جهاني تاثیر مي پذیرند.

نیکدل توضیح داد: شــاید کاغذ و مقوا، از معدود 
کاالهایي باشد که امکان واردات آن به شکل قاچاق 
وجود ندارد و مي توانم بگویم تقریبا ۱۰۰ درصد 
موجودي بازار از مسیر قانوني و با پرداخت هزینه 
هاي گمرک و… به دست بنگاه هاي فروش مي 
رســد. بنابراین بازار کاغذ و مقوا، یک بازار کنترل 
شده است و عوامل داخلي با توجه به حجم باالي 
مصرف و تناژهاي سنگیني که وارد بازار مي شود، 
نمي توانند چندان نقشــي در باال بردن قیمت ها 

داشته باشند.
وي با دفاع از کارنامه تجار قدیمي کاغذ، گفت: شاید 
در برخي موارد، تاجري بعــد از وارد کردن کاغذ و 
محاسبه هزینه هاي مختلف، متوجه شود به دلیل 
نوسان نرخ ارز، قیمت بازار کمي پایین تر از قیمتي 

اســت که او به عنوان مال التجاره، سرمایه گذاري 
کرده است؛ بنابراین طبیعي است که محموله خود 
را تا زماني که قیمت بازار به ســطح مقبول برسد، 
انبار کند. به نظر من این احتکار نیست؛ خصوصا 
در شــرایطي که همه چیز در مسیر قانوني پیش 
رفته و اطالعات کامل از تاجر، نوع و میزان محموله 
وارداتي و حتي انباري کــه محموله در آن تخلیه 
شده، مشخص است. رئیس اتحادیه فروشندگان 
کاغذ و مقواي تهران اضافه کرد: متاسفانه در سال 
هاي قبل شــاهد برخوردهاي ناصحیحي در این 
زمینه بودیم و اخباري مبني بر دستگیري سالطین 
کاغذ شنیده مي شد که صدمات جدي به واردات 
کاغذ وارد کرد. مثال از کشف انباري خبر مي دادند 
که در آن ۵۰ یا ۱۰۰ تن کاغذ احتکار« شده بوده 
و… که به نظر من این اقدامات، غیرکارشناسانه بود. 
دست اندرکاران حتي متوجه نبودند میزان محموله 
هاي مذکور در مقابل مصرف کاغذ ساالنه کشور، 
اصال به چشــم نمي آیند و مصرف روزانه برخي از 
چاپخانه ها به تنهایي، بیشتر از حجم محموله هایي 

است که اعالم مي کردند.
وي با اشاره به برخي پیگردهاي قضایي در سال هاي 
گذشته گفت: در واقع سلطان کاغذي وجود ندارد و 
این رفتارها باعث شد برخي تجار باسابقه و خوشنام 
با مشکل روبه رو بشــوند و عمدتا دیگر تمایلي به 
واردات کاغذ و مقوا نشــان ندهند؛ چون احساس 
مي کنند با آبروي آنها بازي شده است. آزرده خاطر 
شدن آنها صدمات زیادي را به این بازار وارد کرده و 
به نظر من بخشي از بي ثباتي قیمت ها و آشفتگي 
بازار نیز به عدم حضور تاجران سرشناس برمیگردد.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران از انحصار 
در تولید برخي از پارچه هــاي مصرفي در مبلمان 
خبر داد و گفت: دستگاه هاي نظارتي، نظارتي روي 
مسئله تامین مواد اولیه ندارد، به همین دلیل قیمت 
مبل راحتي از ۱۰ به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. 
علیرضا عباسي، رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان 
تهران با بیان اینکه ۶۰ هزار واحد صنفي و ۲ هزار واحد 
صنعتي در هنر - صنعت مبلمان کشور فعالیت دارند، 
گفت: صادرات ۱۰۰ میلیون دالري درشان این صنعت 
نیســت و معتقدیم قابلیت صادرات دســتکم ۵۰۰ 

میلیون دالري در این صنعت وجود دارد.
او در بخش دیگري از سخنان خود درباره تامین مواد 
اولیه مورد نیاز این صنعت گفت: در حال حاضر پارچه 
هاي مصرفي در صنعت مبلمان به دو بخش تار و پودي 
و حلقوي دسته بندي مي شود. در زمینه تولید پارچه 
هاي تار و پودي هیچ مشکلي وجود نداشته و بیش از 
۱۵۰ کارخانه تولید کننده در این بخش وجود دارد که 
تمام نیاز کشور در آنها تولید مي شود. اما تولید پارچه 
هاي حلقوي به تجهیــزات و تکنولوژي خاصي نیاز 
داشته و تنها ۲ الي ۳ کارخانه تولیدي در این بخش 

فعال هستند.
رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران ادامه داد: 
حدود دو سال پیش به بهانه حمایت از تولید داخل 
واردات ایــن نوع پارچه ها را ممنــوع کردند. این در 
حالي است که تولیدات داخلي پارچه هاي حلقوي 
کافي نبوده و در بهترین حالت ۶۰ درصد نیاز بازار را 

تامین مي کنند.
وي از رشد قیمت این نوع پارچه به دلیل کمبود در 
بازار خبر داد و گفت: هر متر از پارچه هاي حلقوي در 

سال گذشته به قیمت ۵۰ الي ۶۰ هزار تومان فروخته 
مي شد؛ اما حاال قیمت کارخانه اي این محصوالت به 
۱۰۰ الي ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. البته 
مشکل اینجاست که به دلیل کمبود قیمت آنها در 

بازار به متري ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر رسیده است.
به گفته عباسي، متاسفانه در این بخش شاهد انحصار 
شرکت هاي تولید کننده بوده و داللي به شدت رواج 
پیدا کرده و پارچه با قیمت کارخانه به دست مصرف 
کننده واقعي نمي رسد. رئیس اتحادیه درودگران و 
مبلسازان تهران اظهار داشــت: نیاز به نوع پارچه ها 
در شــرایط رکودي بازار چیزي حدود ۱۰۰ میلیون 
مترمربع تخمین زده مي شود اما بر اساس آمار ثبت 
شده در سامانه بهین یاب تولیدات ما بین ۴۰ الي ۵۰ 

میلیون مترمربع است.
عباسي ادامه داد: متاسفانه دســتگاه هاي نظارتي، 
نظارتي روي مســاله تامین مواد اولیه نداشته و این 
باعث شده که مبل راحتي که سال گذشته با قیمت 
۱۰ الي ۱۵ تومان فروخته مي شد، امسال به قیمت 
۳۵ الي ۴۰ میلیون تومان رسیده است. وي همچنین 
در بخش دیگري از ســخنان خود با اشاره به قانون 
ممنوعیت برداشت از جنگل ها، گفت: در حال حاضر 
بیش از 7۰ درصد نیاز چوبي ایــن صنعت، خارج از 
کشور تامین مي شود به همین دلیل هر گونه تغییر 
قیمت در بهاي دالر، به طور مستقیم قیمت تمام شده 
محصوالت در صنعت مبلمان را تحت تاثیر قرار مي 
دهد. رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران 
افزود: به عنوان مثال بهاي چوب راشــي که پارسال 
متري ۴ میلیون تومان خریداري مــي کردیم، روز 

گذشته به حدود ۳7 میلیون تومان رسید.

اتحادیــه  رئیــس 
صادرکنندگان خشــکبار 
خاطر نشــان کرد: امسال 
حدود ۱۳۰ هزار تن پسته 
تولیــد کردیم کــه از این 
عدد حدود ۱۰ درصد آن در داخل کشــور مصرف 
می شود؛ به نظر می رسد در سال جاری مازاد تولید 
پسته خواهیم داشت چرا که میزان مصرف و تقاضا 
برای خرید به شکل چشم گیری کاهش پیدا کرده 
است و می توان گفت که خشکبار از سبد خانوارها 
حذف شده است. محمدحسن شمس فرد از کاهش 
7۰ درصدی صادرات خشکبار در سال جاری خبر 
داد و افزود: افزایش نرخ ارز در کشور و متعاقب آن 
افزایش نرخ خشــکبار باعث شــد حجم صادرات 
خشــکبار از ایران افت کند و دیگر صادرات برای 

صادرکنندگان صرفه اقتصادی ندارد.
وی با بیان اینکــه صادرکنندگان بــا دالر آزاد از 

باغــداران خشــکبار خریداری می کننــد، گفت: 
باغداران ساعتی نرخ دالر را رصد می کنند و با نرخ 
روز جنس را به تجار می فروشــند؛ صادرکنندگان 
بعد از اینکه محموله را به مقصد رســانند حداقل 
۴ ماه زمان می برد که پول محمولــه ای که صادر 
کردند به دست آنها برسد. این در حالیست که بعد 
از دریافت ارز حاصل از صادرات، باید مطابق با قانون 
پیمان سپاری ارزی آن را در سامانه نیما ثبت کنند 
و اینگونه در هر دالر ۲۰ هزار تومان ضرر می کنند 
و همین عامل انگیزه صادرکننــدگان را می گیرد؛ 
چراکه صادرکننده باید بــا دالر آزاد خرید و خرج 
کنند اما از سوی دیگر در سامانه نیما باید ارز خود 

را بفروشند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار آمار گمرک 
در زمینه صادرات خشــکبار را غیرواقعی دانست و 
افزود: صادرکنندگانی که از ســال های پیش تعهد 
داده اند ناچاراند که به روند صادرات ادامه بدهند تا 
اینگونه اعتبار خود را در بازارهای جهانی از دست 
ندهند. بهترین راهکار برای رونق صادرات این است 

که قانون پیمان سپاری ارزی برداشته شود و تجار با 
ارز آزاد به صادرات ادامه بدهند؛ به صادرکنندگان 
تهمت می زنند که می خواهند ارز را از کشور خارج 

کنند اما این سخن با واقعیت مطابقت ندارد.
شمس فرد با اشاره به کاهش تولید پسته در سال 
گذشته، افزود: امســال حدود ۱۳۰ هزار تن پسته 
تولید کردیم که از این عدد حدود ۱۰ درصد آن در 
داخل کشور مصرف می شود؛ به نظر می رسد در سال 
جاری مازاد تولید پسته خواهیم داشت چراکه میزان 
مصرف و تقاضا برای خرید به شــکل چشم گیری 
کاهش پیدا کرده و می توان گفت که خشــکبار از 

سبد خانوارها حذف شده است.
به گفته این فعال اقتصادی؛ قیمت پسته صادراتی 
کیلویی 7۰۰ هزار تومان اســت و صادرکنندگان 
کیلویــی ۶۰۰ هزار تومــان پســته را از باغداران 
خریداری می کنند؛ اما نرخ پسته های ریز و موجود 

در بازار کیلویی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است.
وی در پاسخ به این پرسش که همواره خشکبار ایران 
با چالش سم آفالتوکسین مواجه است آیا راهکاری 

برای مهار این سم در خشکبار ما وجود دارد؟ گفت: 
یک دانه پســته آلوده به سم باعث می شود که یک 
محموله ۲۰ تنی پســته از مقصد به کشور مرجوع 
شود؛ این احتمال وجود دارد که در یک محموله یک 
دانه پسته آلوده باشد و در آزمایشگاه های مختلف 
در ایران از فرآیند آزمایش جا بماند  اما همان پسته 
آلوده در آزمایشگاه های کشور مقصد مورد آزمایش 
قرار بگیرد و باعث مرجوع شدن محموله خواهد شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشــکبار در پایان 
بیان کرد: برخی ســرمایه داران و صادرکنندگان 
ترجیح می دهند در این شرایط اقتصادی و باوجود 
مصوبات قانونی که در نظر گرفته اند صادرات متوقف 

و در بانک  سرمایه های خود را سپرده گذاری کنند.
زیــن العابدین هاشــمی، دبیر اجرایــی اتحادیه 
صادرکنندگان خشــکبار نیز با اشــاره به حاشیه 
سود ۲ درصدی محصوالت عنوان کرد: در تعیین 
تعرفه محصوالت کشاورزی تخصصی نگاه نشده و 
با وجود آب بری پایین خشکبار این محصوالت هم 
مشمول پرداخت تعرفه نیم درصدی شده اند که این 
امر مزیت رقابتی آنها را نســبت به رقبا از بین برده 
است. به طوری که امسال خشکبار از ۳ میلیارد دالر 
صادرات سال گذشته به کمتر از یک میلیارد دالر 

رسیده است.
هاشــمی در ادامه ســخنان خود با بیــان اینکه 
ســازمان ها و نهادهای گوناگون عملکرد جزیره ای 
دارند عنوان کرد: افزایش هزینه لجستیک و حمل 
و نقل، چالش های سیاستگذاری ارزی و… عواملی 
است که تولید و صادرات محصوالت باغی و خشکبار 
را با مشــکالت عدیده ای رو به رو کرده است. این 
کارشناس حوزه کشاورزی یادآور شد: محصوالت 
کشــاورزی از کمترین یارانه برخوردار هستند اما 
در سیاســتگذاری ارزی بین محصوالتی که یارانه 
دریافت می کنند و کاالهایی که یارانه کمتری دارند 

تفاوتی گذاشته نمی شود.
هاشمی با بیان اینکه تمام محصوالت همگن نبوده 
و نباید یک قانون برای تمام محصوالت وضع شود 
تاکید کرد: در تمام دنیا برای محصوالت استراتژیک، 
سیاستگذاری ویژه انجام می شــود تا توسعه مورد 
انتظار محقق شود امری که در اقتصاد کشور نادیده 
گرفته شــده اســت. به عنوان مثال در حالی که 
اشتغالزایی در بخش کشاورزی است اما پتروشیمی 
بیشــترین یارانه را دریافت می کند که اشتغالزایی 

پایینی دارد.

News kasbokar@gmail.com

باغدارانساعتینرخدالررارصدمیکنند

کاهش ۷۰ درصدی صادرات خشکبار
وارداتي بودن ۷۰ درصد از اقالم کاغذ و مقوا

دستگاه هاي نظارتي به تامین مواد اولیه نظارتي ندارند
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كارت زرد برای اجرای قانونی در حوزه اختيارات 
وزارت ارتباطات نيست

در پی ابالغ اصل 44 قانون اساسی، شرکت مخابرات ایران از سال 1388 از 
مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات منفک و به بخش خصوصی 
واگذار شد که در پی این اتفاق شرکت مخابرات شرکتی زیرمجموعه دولت 
و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نبوده و طبق قانون تجارت، شرکتی 
خصوصی محسوب شده که با تصمیمات هیات مدیره مستقل خود اداره 
می شود و از اینرو مجلس به خاطر موضوعی که اجرای آن قانونا در حوزه 

اختیارات وزارت ارتباطات نیست، به وزیر ارتباطات کارت زرد داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، دولت سیزدهم حفظ کرامت ایثارگران گرانقدر و تبدیل وضعیت 
آنان را بر اساس قانون بودجه 1400 و 1401 وظیفه اخالقی و قانونی خود 
می داند و اجرای آن در بخش های مختلف دولت نیز این فرآیند علی رغم 
تمام مشکالت ناشی از اجرای آن مانند محدودیت های ساختاری، سازمانی 
و اعتباری و... در جریان است. صبح امروز )سه شنبه( و طبق برنامه ریزی 
انجام شــده وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برای پاسخگویی به سوال 
یکی از نمایندگان محترم در خصوص »عدم اجرای قانون تبدیل وضعیت 
ایثارگران توسط شرکت مخابرات« در صحن مجلس شورای اسالمی حاضر 

شد و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. 
بر همین اساس از زمان استقرار دولت سیزدهم تا کنون، در این وزارتخانه 
برای 2373 نفر از ایثارگران واجد شرایط، شناسه استخدامی جدید دریافت 
شــده و احکام آنان نیز صادر شده اســت و در ادامه مراحل اداری تبدیل 

وضعیت سایر افراد نیز در حال انجام است. 
اما موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات ایران که از سال 
1388 در پی ابالغ اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده 
است، متفاوت از بخش های دولتی است. چراکه پس از فروش سهام شرکت 
مخابرات، دولت مالک کمتر از 20 درصد ســهام عادی این شرکت بوده و 
بر همین اساس جزو سهامداران عمده این شرکت محسوب نمی شود. لذا 
شرکت مخابرات ایران شــرکتی زیرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات نبوده و طبق قانون تجارت شرکتی خصوصی است که با 

تصمیمات هیات مدیره مستقل خود اداره می شود. 
بنابراین مدیران این شرکت باید راسا پاسخگوی عملکرد خود درباره اجرای 
این قانون باشند. لیکن بدلیل عدم توانایی مجلس در نظارت بر عملکرد این 
شرکت خصوصی و پاسخگو کردن مدیران آن، نمایندگان محترم با استفاده 
از ابزارهای قانونی خود و برای ســوال در مورد عملکرد این شرکت، وزیر 

ارتباطات و فناوری اطالعات را به مجلس فراخواندند. 
با این وجود علیرغم اینکه اجرای قانون فوق در بخش خصوصی در حیطه 
اختیارات دولت نیست، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پیگیر اجرای 
این قانون در شرکت مخابرات بوده و حتی برنامه زمانبندی اجرای قانون 

مذکور نیز به مجلس محترم اعالم شده است.

حکمرانی نخبگانی؛ نقش مهم معاونت علمی برای رفع چالش های اقتصادی
دهقانی: كارآفرينان، ميهن پرست ترين اقشار هستند

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری با تاکید بر نقش مهم 
نهاد علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیــان در حکمرانی نخبگان گفت: دریافت 
راه حل های قابل اجرا از سوی نخبگان کشور در حوزه های اقتصادی می تواند به 

دولت مردان برای حل چالش های اقتصادی کمک کند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در نشستی صمیمانه با 
کارآفرینان بزرگ کشور، تکرار مداوم برگزاری جلسات با کارآفرینان را امری ضروری 
خواند و بر لزوم ایجاد هماهنگی جهت گفتگوهای مجزا تاکید کرد. روح اهلل دهقانی 
در این نشست براین مهم تاکید کرد که دنیای کنونی دنیای علم و فناوری ای است 
که قادر به تولید ارزش است و  پیشرفت اقتصاد دنیا را در گرو پیشرفت علم دانست 
و گفت: مجموعه هایی موفق هستند که بتوانند از فناوری های نوین و پیشرفته در 
حلقه فعالیت خود استفاده کنند. طبق گفته وی همه کشورهای دنیا به دنبال آن 

هستند که برنامه های اقتصادی خرد و کالن خود را با فناوری محقق کنند.

پیشرفت نخبگان با به کارگیری تجربه کارآفرینان بزرگ کشور
رییس بنیاد ملی نخبگان کارآفرینان را میهن پرست ترین اقشار کشور خواند و افزود: 
پیشرفت نخبگان با به کارگیری تجربه کارآفرینان بزرگ کشور و با همراهی این 
مجموعه های ارزشمند میسر میشود چرا که تجربه کارآفرینان بسیار ارزشمند است 
که اگر در کنار جوانان کشور قرار گیرند به نتایج قابل توجهی دست خواهند یافت.

دهقانی در ادامه این نشست با اشاره به تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان در 
حمایت از تحقیق و توسعه در کشور براین نکته تاکید کرد که: »به جرات می توان 
گفت مشابه این قانون در کمتر از 10 کشور جهان وجود دارد. به واسطه این قانون 
اعتبار مالیاتی مشخصی برای توسعه علم و فناوری صرف خواهد شد که به رقابتی تر 
شدن فضا کمک خواهد کرد. طبق گفته ی دهقانی به واسطه این قانون اعتبار مالیاتی 
مشخصی برای توسعه علم و فناوری صرف خواهد شد و بدون شک به رقابتی تر شدن 
فضا نیز کمک خواهد کرد. وی در ادامه این جلسه بر اهتمام شخصی اش بر توسعه 
بازار تاکید کرد و گفت:  آنچه ارزشمند است، اعتبار مالیاتی است که با استفاده از آن 

می توان بخشی از مالیات را در تحقیق و توسعه محصوالت جدید هزینه کرد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در ادامــه از اهمیت دانش در تولید 
محصول سخن گفت و بر این موضوع تاکید کرد که هرمحصول یا فناوری  که به بازار 
عرضه شده و یا صادر می شود و در فضای رقابتی بازار باقی  می ماند، دانش بنیان 

محسوب می شود. چرا که برای بقا در بازار رقابتی امروز، دانش نیاز است.

جریان اقتصادی و علم و فناوری کشور از حرکت نخواهد ایستاد
دهقانی همچنین شرکت های دانش بنیان را به واگن هایی تشبیه کرد که برای 
حرکت نیازمند لوکوموتیو هســتند. وی شــرکت های بزرگ فناوری را همان 
لوکوموتیوهایی دانست که اگر اتصال بین آنها و دانش بنیان ها به درستی برقرار 
شود جریان اقتصادی و علم و فناوری کشور از حرکت نخواهد ایستاد. وی همچنین 
بر لزوم تحقق اقتصاد دانش بنیان تاکید و خاطرنشان کرد که برای رسیدن به این 
هدف به ۵0 شرکت بزرگ دانش بنیان در کشورنیاز است و تا زمانی که منابع کشور 

به صورت خرد مصرف شود، اقتصاد کشور توسعه الزم را پیدا نخواهد کرد.
وی همچنین از برنامه های این معاونت برای تشکیل کمیته ای با حضور فعاالن 
اقتصادی و از استقبال خود برای گرفتن نظرات متخصصان در این حوزه خبرداد. 
دهقانی در پایان به نقش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 
جمهوری اشاره کرد و افزود: این نهاد نقش مهمی در حکمرانی نخبگانی دارد چرا 
که می تواند با دریافت راه حل های قابل اجرا از سوی نخبگان کشور در حوزه های 

اقتصادی به دولت مردان برای حل چالش های اقتصادی کمک کند.
در این نشست صمیمانه که بیش از سه ســاعت به طول انجامید  کار آفرینان و 
صاحبان گروه های صنعتی بزرگ همچون گلرنگ، انتخاب، فردا، گلستان، کاله، 
شیرین عسل، بهمن، زر ماکارون، ظریف مصور، شیشه کاوه، فوالد یزدو شرکت های 
بزرگ فناوری اطالعات همچون دیجی کاال، هزاردستان و... حضور داشتند و به بیان 
مسائل و نقطه نظرات خود با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست 

جمهوری پرداختند.

اخبار

اعمال تحریــم ها فرصت 
هــای خوبــی در اختیار 
شــرکتهای نوپا و استارت 
آپها برای فعالیــت، ارایه 
خدمات و تولید محصوالت 
ایجاد کرد. در حالی که انتظار مــی رفت با اعمال 
تحریم ها، اقتصاد ایران در انزوا قرار گیرد اما روی 
کار آمدن بســیاری از شــرکتهای دانش بنیان و 
استارت آپها با مدیریت نخبگان و فارغ التحصیالن 
دانشگاهی، درهای توسعه اقتصادی را برای کشور 
باز کرد. اقدامــات خوبی هم در ســالهای اخیر از 
شرکتهای نوپا و استارت آپها انجام شده است. البته 
فعاالن بازار فناوری معتقدند ایــن اقدامات هنوز 
کافی نبوده و جای بســیاری برای حمایت از این 

فعالیت ها وجود دارد. 
با توجه به شــدت گرفتن تحریم ها و فشــارهای 

اقتصادی فراوان بر دولت، توســعه استارتاپ های 
جدید در ایران راهکار بسیار خوبی، برای تولید ملی و 
کاهش بیکاری به شمار می آیند. شاید بعضی ها فشار 
تحمیل شده از طرف قدرت های خارجی و سقوط 
ارزش ریال را مانع پیشرفت خود بدانند اما با توجه 
به سرمایه کم موردنیاز برای شروع یک استارتاپ، 
گمان می رود، شرایط اقتصادی، تأثیر چندانی براین 
شیوه کار ندارد چه بسا که بیشــتر استارتاپ های 
جدید ایران در همین 10 سال گذشته که کشور در 

شرایط بد اقتصادی را تجربه کرده شکل گرفته اند.
به هر ترتیب اســتارت آپ ها با مشــکالت و مسائل 
مختلفی روبرو هستند. جذب و تعامل عوامل خارج 
از تیم برای همکاری و پیشــبرد شــرکت را باید از 
مشکالت مهم استارت آپ ها دانست. به نظر می رسد، 
شرکت های استارت آپی به روش های مختلف مثل 
آگهی یا عضوگیــری میدانی می تواننــد عده ای را 
مجذوب طرح خود کنند. شــرکت ها در این مرحله 
به دلیــل عدم اعتماد به اســتارت آپ ها با مشــکل 
روبرو هستند.    اســتارت آپ ها با چالش هایی روبرو 

هســتند که پیش بینی آینــده را دشــوار می کند. 
ماهیت اســتارت آپ با چالش همراه اســت؛ یعنی 
نمی توان شکست یا پیروزی را پیش بینی کرد. همین 
مسائل سبب می شود تا بسیاری، وارد عرصه فعالیت 

اســتارت آپی نشــوند. همچنین گروهی به واسطه 
شکست های چندین باره خود در تأسیس یک شرکت 
اســتارت آپی، دیگر تمایلی برای ارائه ایده جدید و 

تبدیل آن به یک استارت آپ نداشته باشند.

استارت آپها و دانش بنيان ها در ده مجموعه اول رديف بودجه قرار بگيرند 

تخصیص درآمدهای نفتی به استارت آپ ها 
كاهش واردات غذا و غالت با توسعه استارت آپها

راهکارهای حمایت از استارت آپ ها 
کیوان نقره کار، کارشناس فناوری اطالعات

حمایت از استارت آپها، شرکتهای دانش بنیان و نوپا صرفا پرداخت بودجه مستقیم به آنها نیست. حمایت از این نوع کسب و کارها می بایســت در قالب توسعه بازار، بازار سازی، حضور مشاوران باتجربه، بهره گیری 
از دیگر صنایع پیشرو، حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و... باشد. اختصاص بودجه و سرمایه برای شرکتهای استارت آپی و نوپا به صورت مستقیم حتی ممکن است در فعالیت و روند توسعه آنها تاثیر منفی 
داشته باشد. اگر این سرمایه به صورت غیرمستقیم با استفاده از روش هایی که ذکر شد، انجام شود کارایی بسیار بیشتری خواهد داشت. حضور شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها در نمایشگاه های داخلی و خارجی 

به حضور در بازارهای هدف کمک زیادی خواهد کرد. 
بسیاری از این شرکتها هنوز دانش استفاده از وام های مستقیم را ندارند و به دلیل ناآشنایی با معیارهای کسب و کار نمی توانند پرداخت مستقیم پول را به درستی بهره برداری کنند. اکثر افراد مشغول به کار در استارت 
آپها نخبگان و فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند و تجربه فعالیت های کسب و کاری را ندارند. بنابراین دولت با حمایت مالی غیرمستقیم می تواند زمینه فعالیت آنها را فراهم کند. به نظر می رسد دولت باید با در نظر 

گرفتن میزان پیشرفت استارت آپها وام دهی به آنها را در دستور کار داشته باشد. به عبارتی متناسب با توسعه کار فرآیندهای وام دهی و تامین مالی انجام شود. 
معافیت هاي مالیاتي هم از جمله دیگر موارد حمایتی است که رویکرد خوبي تلقي مي شود. امید است که در مرحله عمل نیز فرصت اجرایي شدن پیدا کند و بسیار مطلوب است حمایت هاي مالي وزارت ارتباطات و یا 
دیگر نهادهاي ذیربط از کسب و کارهاي مجازي با تعیین دستورالعمل هاي شفاف و بسته هاي ویژه حمایتي مجال اجرایي و عیني شدن یابد. در این زمینه اصناف و اتحادیه ها نیز با آمدن به میدان می توانند تحولی 

در فعالیت کسب و کارها ایجاد کنند. از سوی دیگر اگر بتوانیم بودجه نفتی را در حوزه فناوری وارد کنیم به طور قطع درآمد مضاعفی خواهیم داشت و حتی می توان روند واردات در عرصه غذا و غالت را کاهش داد.  
استارت آپ ها و دانش بنیان ها باید در ده مجموعه اول ردیف بودجه قرار گیرند. با این اقدام می توان بازخورد سریع تری از فعالیت ها در این حوزه داشت. حتی بهره وری در حوزه استارت آپها و دانش بنیان ها از صنایع 

دیگر هم می تواند بیشتر شود. اگر حمایت در مسیر درست قرار بگیرد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس )بوشهر( از 
حضور 170 شرکت توانمند داخلی در چهاردهمین 
نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی پارس 
جنوبی )عســلویه( خبر داد. به گزارش پارک علم 
و فناوری خلیج فارس )بوشهر(، ابوالحسن رزمی 
نیا گفت: آخرین فناوری ها و دستاوردهای فنی و 
تخصصی شرکت های سازنده و دانش بنیان داخلی 
کشور و همچنین نمایندگان شرکت های خارجی 
و تامین کنندگان قطعــات و  تجهیزات مورد نیاز 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در نمایشگاه نفت، 

گاز، پاالیش و پتروشیمی پارس جنوبی )عسلویه( 
عرضه می شود.

وی بیــان کــرد: حضــور 170 شــرکت بزرگ 
تولیدکننــده و تامین کننده از سراســر کشــور 
در محــل دائمی نمایشــگاه های پــارس گامی 
ارزشمند در راستای تحقق شــعار تولید، دانش 
بنیــان و اشــتغال آفرینی رهبر معظــم انقالب 
اســت. رزمی نیــا ادامــه داد: این شــرکت ها با 
داخلــی ســازی بســیاری از نیازهــای صنعت 
عالوه بر خنثــی کردن تحریم هــا مانع از خروج 

میلیاردها دالر ارز به خارج از کشــور شــدند که 
 چنین دســتاوردی در اوج تحریــم های ظالمانه 

ستودنی است.
وی گفت: حضور 170 شــرکت در چهاردهمین 
نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی پارس 
جنوبی )عســلویه( فرصتی است تا فعاالن صنایع 
بویژه منطقه نسبت به شناسایی و تامین نیازهای 
خود از تولیدکننــدگان داخلی اقدام کنند. رزمی 
نیا اظهار کرد: حضور پررنگ شــرکت های دانش 
بنیان از دیگر ویژگی های برجسته این نمایشگاه 

اســت تا بار دیگر توانمندی متخصصان داخلی و 
نتایج ارزشمند حاصل از اعتماد به آنها به معرض 
نمایش درآید، این نمایشگاه توسط شرکت آتی ساز 
فناوری از شــرکت های عضو پارک علم و فناوری 

خلیج فارس برپا می شود.
وی یادآور شد: چهاردهمین نمایشگاه نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی پارس جنوبی)عسلویه( از ۹ 
بهمن ماه در آستانه دهه شکوهمند به مدت چهار 
روز از ســاعت ۹ تا 17 پذیــرای بازدیدکنندگان 

خواهد شد.

»نخستین رویداد کسب وکاری و استارتاپی  م ًنو« 
برای حمایت از ایده هــای نوآورانه دانش آموزان 
و تبدیل آنها به کســب وکارهای واقعــی برگزار 

می شود.
این رویداد که با حمایت و مشارکت معاونت علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری 

و توسط مجتمع آموزشــی مفید برگزار می شود، 
استفاده بهینه از توانمندی ها و ایده های نوآورانه 
استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان و فناور برای 
توسعه فناوری های آموزشــی را هدف قرار داده 
است. محورهای مدنظر برای ارســال آثار »ارائه 
روش های به روز فناوری آموزشــی«، »طراحی و 

تولید نرم افزارهای یکپارچه مدارس)ERP مانند 
پیام رسان، امور اداری، امور حسابداری و غیره(«، 
»توانمندسازی و آموزش دانش آموزان و معلمان«، 
»ارزیابی روانی و شــناختی برای هدایت صحیح 
دانش آموزان و ارزیابی آنهــا«، »ارزیابی روانی و 
شــناختی معلمان و مدیران«، »تولید محتوای 

تعاملی و آموزش ترکیبــی«، »هدایت تحصیلی 
دانش آموزان و استعدایابی« و »تحلیل داده های 

مدارس و دانش آموزان« است.
مجموعه هــای توانمندی که ایــده کاربردی در 
حوزه های یاد شده دارند می توانند آثار خود را تا 20 

بهمن ماه سال 1401 به این آدرس ارسال کنند.

مایکروســافت به عنوان بخشــی از فعالیت خود 
بــرای توقــف پشــتیبانی از وینــدوز 10 هوم و 
پرو، فــروش دانلــود آن را در 31 ژانویه متوقف 
خواهد کرد. ایــن آخرین تاریخ دانلــود ویندوز 
10 و تمام الیســنس های کلیدی آن است. البته 
پشــتیبانی از ویندوز 10 با آپدیــت های امنیتی 
تا زمــان غیرفعال شــدن آن در اکتبــر 202۵ 

میالدی ادامه می یابد. ســخنگوی مایکروسافت 
در این باره گفت: مشــتریان تا 31 ژانویه 2023 
میالدی می توانند وینــدوز 10 هوم و ویندوز 10 
پرو را از ســایت بخرند. او همچنیــن توصیه کرد 
مشــتریان به جای آن، ویندوز 11 را بخرند. البته 
 وینــدوز 10 احتماال در اماکن دیگــر قابل خرید 

خواهد بود.

ویندوز 10 نحســتین بار در 201۵ میالدی ارائه 
شد و اکنون پس از 10 ســال دیگر ارائه نخواهد 
شد. مایکروسافت در ژوئن 2021 میالدی تاریخ 
پایان فعالیت این نســخه از سیستم عامل مذکور 
را اعالم کرد و گفت این بخشی از سیاست مدرن 
چرخه حیات اســت که قبل از عرضه ویندوز 11 
انجام می شود. این سیستم عامل به طور معمول 

با نقدهای خوبی روبرو شد و در زمان عرضه از آن 
استقبال شد.

در این میان ویندوز 11 در حالی عرضه شد که برای 
ویژگی های جدید تقدیر و برخی محدودیت های 
دیگر نکوهش شد البته طبق گزارش های مختلف 
نرخ مهاجرت کاربران از ویندوز 10 به 11 همچنان 

کند است.

دبیر ستاد تقشه جامع علمی کشور گفت: گردش 
مالی که برای آن در ســال 202۹ پیش بینی می 
شود، 1۵3 بیلیون دالر است. منصور کبگانیان در 
درحاشیه یکصدو شصت و نهمین جلسه شورای 
ستاد نقشه جامع علمی کشــور با ارائه گزارشی از 
جلسه افزود: بخش دوم جلسه درباره سند سلول 
های بنیادی بود این رشته، یک زمینه بسیار رشد 
کننده در سطح جهان اســت و در سطح جهانی 

سرمایه گذاری در سال 2021، در این زمینه 7/2 
بیلیون دالر بوده است.

وی افزود: گردش مالی که برای آن در سال 202۹ 
پیش بینی می شــود، 1۵3 بیلیون دالر است که 
در کشور ما خوشبختانه رشد خوبی داشته است. 
دبیر ستاد نقشــه علمی کشــور ادامه داد: چون 
سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی 
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی بوده وضعیت 

پیشرفت آن نیز در ستاد نقشه جامع علمی کشور 
رصد می شــود و پیش بینی اعضای ســتاد این 
است که پزشکی آینده بیشتر بر محوریت سلول 
های بنیادین است و به جای استفاده از داروهای 
مختلف، راه حل خیلی از بیماریها در خلقت سلول 

توسط خداوند باری تعالی است.
دبیرستاد نقشــه جامع علمی کشــور ادامه داد: 
کشــورما در محصوالت تایید شــده سلول های 

بنیادی در سطح جهان رتبه ششــم را دارد و در 
حال حاضر ما دراین زمینه ۶ محصول داریم که از 
سازمان غذا و دارو تایدیه خود را دریافت کرده اند. 
وی افزود: 13 محصول دیگر سلول های بنیادی در 
نوبت تایید هستند و همچین اهداف سند سلول 
های بنیادی بسیار متعدد است که همه رصد می 
شود و در حال حاضر بیش از 200 شرکت دانش 

بنیان دراین زمینه فعال هستند.

شرکت نوکیا یک توافق جدید چند ساله با سامسونگ 
امضا کرده است که بر اساس آن، پرداخت هایی به نوکیا 
انجام خواهد شد. شرکت فنالندی نوکیا در بیانیه ای 
اعالم کرد این توافق پس از انقضای توافق قبلی در پایان 
سال 2022 انجام شــده و ابداعات اساسی در فناوری 
نسل پنجم )۵G( و فناوری های دیگر را پوشش می دهد. 
سامسونگ از اول ژانویه، پرداخت هایی به نوکیا خواهد 

داشت؛ اما جزئیات بیشــتر مربوط به این توافق، فاش 
نشده و مفاد آن محرمانه اعالم شده است.

جنیفر لوکاندر، رئیس بخش فناوری های نوکیا در این 
باره گفت: از این که به توافق دوســتانه دست یافتیم، 
خردســندیم. این توافق به هر دو شرکت آزادی برای 
نوآوری می دهد و منعکس کننــده قدرت مجموعه 
امتیاز های انحصاری نوکیا، چند دهه سرمایه گذاری 

در تحقیقات و توسعه و مشــارکت در استاندارد های 
سلوالری و فناوری های دیگر توسط این شرکت فنالندی 
است. مجوزدهی در نوکیا، در طول یک دهه گذشته از 
زمانی که این شرکت، تولید تلفن های همراه را متوقف 
کرد و به تجهیزات شبکه و مالکیت معنوی معطوف شد، 
اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این شرکت همچنان 
اتکای باالیی بــه دریافت حق امتیــاز نوآوری هایش 

که در بازار تلفن هوشــمند جهانی استفاده می شوند، 
دارد؛ اما در سال های اخیر به سمت منابع دیگر درآمد 
مالکیت معنوی رفته و از خودروسازان برای استفاده از 
نوآوری هایش، حق امتیاز دریافت می کند. نوکیا که قرار 
است گزارش درآمد ساالنه خود را پنجشنبه هفته جاری 
منتشر کند، اعالم کرد این توافق با دورنمایی که پیش از 

این افشا شده بود، هماهنگ است.

حضور ۱۷۰ شرکت دانش بنیان در نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

ایده های استارتاپی توسعه دهنده فناوری های آموزشی حمایت می شود

از سوی مایکروسافت؛ دانلود ویندوز ۱۰ به زودی متوقف می شود

گردش مالی سلول های بنیادی در ۲۰۲۹ به ۱۵۳ بیلیون دالر می رسد

نوکیا و سامسونگ توافقنامه ای محرمانه  امضا کردند


