
با احتســاب بعد خانوار 3.4 نفر در یک خانواده، 
بیش از 20 میلیــون نفر در کشــور از تخفیف 
100 درصدی برق بهره مند شدند.بر اساس آمار 
استخراج شــده توسط شــرکت توانیر از ابتدای 
آبان ماه 99 به عنوان آغاز اجرای طرح برق امید 
تا 14 بهمن ماه ســال جاری تعداد 48 میلیون 
و 974 هزار 677 قبــض در بخش خانگی صادر 

گردیده است.
بر اســاس آمار بدســت آمده از قبــوض صادر 
شــده تا نیمه بهمــن 99 و با توجه بــه مبنای 
پله هــای مصرفــی تعییــن شــده در طــرح 
برق امیــد، 22.4 درصد از قبوض صادر شــده 
متعلــق به مشــترکان کــم مصــرف، 48.29 

درصد از قبــوض متعلق به مشــترکان خوش 
مصــرف و 29.26 درصــد از ســایر قبــوض 
 صادر شــده نیز به دست مشــترکان پر مصرف 

رسیده است.
به اســتناد مصوبه هیئت وزیران در رابطه با برق 
امید، هزینه برق مشترکان کم مصرف به استثنای 
واحدهای مسکونی خالی و سکونت گاه های غیر 
رسمی مشمول تخفیف 100 درصدی هزینه برق 
می شوند. در همین راستا 5 میلیون و 957 هزار 
592 مشــترک کم صرف مشمول تخفیف 100 
درصدی شده اند که در مقایســه با پایان آذرماه 
نزدیک به 1 میلیون مشترک افزایش پیدا کرده 

است.

به عبارت دیگر با احتساب بعد خانوار 3.4 نفر در 
یک خانواده، بیش از 20 میلیون نفر در کشور از 
تخفیف 100 درصدی برق بهره مند شدند.مقایسه 
قبوض صادر شده برق بهمن ماه 99 با مدت مشابه 
سال گذشته بیانگر آن اســت که مشترکان کم 
مصرف 4.2 درصد نسبت به سال گذشته اضافه 

شده اند.
همچنین بر اســاس همین آمــار، تعداد قبوض 
صادر شــده برای مشــترکان خــوش مصرف 
نیز 1.7 درصــد افزایــش  پیداکرده اســت. از 
ســوی دیگر شــاهد کاهش 6 درصدی قبوض 
 صــادر شــده بــرای مشــترکان کــم مصرف 

هستیم.

به دنبال انتشار برخی خبرها در رابطه با ورود محموله 
واکسن "فایزر" به کشور، معاون فنی گمرک ایران اعالم 
کرد که هر دو محموله وارداتی واکسن در مدت اخیر 
"اسپوتنیک وی" روسی بوده و هیچ واکسن فایزری در 

این مدت وارد و از گمرک ترخیص نشده است.
چندی پیش بود که مقام معظم رهبری  در رابطه با 
ورود واکسن بیماری کووید-19 تاکید کردند که ورود 
واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است. در 
مدت اخیر دو محموله واکسن کرونا وارد شد که بعد از 
ورود دومین محموله، شایعاتی مطرح شده مبنی بر 
اینکه محموله قابل توجهی از واکسن فایزر وارد کشور 
شده است. این در حالی است که پرس و جوی ماجرا 
از گمرک ایران به عنوان ترخیص کننده محموله های 

واکسن وارداتی با رد این شایعات از سوی مهرداد جمال 
ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - همراه بود.

این مقام مســئول در گمرک ایران اعــالم کرد که 
تشریفات گمرکی هر دو محموله با نظارت مستقیم 
مقامات گمرک ایران و مسئوالن مراجع ذیربط ، پای 
پرواز انجام ، ترخیص و به مقامات ذیربط و ذیصالح در  
وزارت بهداشت تحویل شده است.وی تاکید کرد که هر 
دو محموله وارداتی، واکسن اسپوتنیک روسی بوده و 

هیچ واکسن فایزری در آن وجود نداشته است.
ارونقی یادآور شــد که اولین محموله ساعت 16 روز 
پنجشنبه )16 بهمن ماه( به فرودگاه امام خمینی )ره( 
رسید که حاوی چهار پالت واکسن اسپوتنیک روسی 
به وزن حدود 640 کیلوگرم و ساخت کشور روسیه بود.

وی افزود: دومین محموله نیز ساعت دو بامداد شنبه 
)25 بهمن( ماه، وارد فرودگاه امام خمینی )ره( شــد 
که این محموله 3242 کیلویی  نیز  واکسن اسپوتنیک 

ساخت کشور روسیه بوده است.
به گفته معاون گمــرک ایران، اکنــون تقریباً همه 
می دانند که واکســن فایزر باید در دمای  منفی 70 
درجه سانتیگراد)منفی 94 درجه فارنهایت( نگهداری 
شود و دارای شرایط خاص بسته بندی و حمل است. در 
حالی که واکسن های روسی وارده با هواپیمایی ماهان، 
در یخ خشک مخصوص و با بســته بندی مربوطه به 
کشور رسیده و از تمامی مراحل تخلیه، انجام تشریفات 
گمرکی و ترخیص، بارگیری و حمل کاال، تصویر و فیلم 

تهیه شده و در اختیار رسانه ها قرار گرفته است.

بیتکوین نتوانســت جایگاه خود را در کانال 47 
هزار دالری حفظ کند.

به گزارش سی ان بی ســی، نخستین صندوق 
ETF مبتنی بر بیتکوین برای نخســتین بار در 
جهان مجوز حضور در بــورس کانادا را دریافت 
کرد. در واکنش به این مســاله یکی از مقامات 
کمیســیون بورس و اوراق بهــادار آمریکا تایید 
کرد که تقاضاهای مشــابهی بــرای راه اندازی 
چنین صندوق هایی در آمریکا نیز وجود دارد و 
افزود این کمیسیون در حال بررسی درخواست 
هاست. از سوی دیگر یکی از نامزدهای شهرداری 
نیویورک وعده داده است در صورت پیروزی در 
انتخابات، این شهر را به قطب ارزهای دیجیتالی 

در دنیا تبدیل کند.

غول پرداختی پی پال اعالم کرد برنامه ای برای 
سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی ندارد. جان 
رینی- مدیر مالی این شرکت با تاکید بر این که 
فرصت های خوبی در حــوزه ارزهای دیجیتالی 
وجود دارد افزود: ما از توســعه خدمات مالی با 
استفاده از فناوری بالک چین استبال می کنیم 
اما فعال تمایلی به خرید ارزهای دیجیتالی موجود 
در بــازار نداریم. نمی خواهیم پــول نقد خود را 
در دارایی هایی نظیر ارزهــای دیجیتالی فعلی 

سرمایه گذاری کنیم.  
ند سگال- مدیر مالی توییتر از احتمال سرمایه 
گذاری توییتر در بیت کوین و افزوده شدن این 
ارز دیجیتالی به ترازنامه مالی این شــرکت خبر 
داده است. به گفته سگال، توییتر در حال امکان 

سنجی این مساله است که حقوق کارکنان خود 
را بر حسب بیتکوین پرداخت کند. پیش از این 
نیز اخباری از احتمال سرمایه گذاری اپل روی 
بیتکوین منتشر شــده بود. تسال نیز اعالم کرده 
1.5 میلیارد دالر روی بیتکوین سرمایه گذاری 
کرده است.    مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضــر 1434 میلیارد دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 2.2 
درصد بیشتر شده است. در حال حاضر 69 درصد 
کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین و 
13 درصد در اختیار اتریوم است.  بیت کوین 12 
سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران 
بر بستر بالک چین ایجاد شــد و از سال 2009 

معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره 
به اینکه ساز و کار معاینه  فنی برای موتورسیکلت ها 
مشخص است اما متاسفانه این موضوع هنوز در کشور 
اجرایی نشده است، گفت: ازجمله موانع معاینه  فنی 
موتورسیکلت ها می توان به ناخوانا بودن پالک آن ها 
اشاره کرد همچنین سند بسیاری از موتورسیکلت ها 
به  نام مالک نیست که این موضوع نیز انجام معاینه  فنی 
موتورسیکلت ها را سخت کرده است.فرشید باباخانی 
ضمن اشاره به سهم پررنگ موتورسیکلت ها در آلودگی 
هوا اظهارکرد: هر موتورسیکلت کاربراتوری هشت برابر 
خودروی یورو4 آلودگی تولید می کند. از سوی دیگر 
موتورسیکلت هایی که درحال  حاضر در تهران تردد 
می کنند، تکنولوژی بســیار پایینی دارند که سبب 

می شود آالیندگی بیشتری را موجب شوند.

وی در ادامــه با بیــان اینکه بهتریــن راه  حل برای 
معضل آلودگی موتورســیکلت ها در کشــور، تولید 
موتورســیکلت های برقــی و جایگزینــی آن ها با 
موتورســیکلت های کاربراتوری و انژکتوری اســت، 
تصریح کرد: به هرحال ممکن است که در شرایط فعلی 
کشور، امکان تولید و یا واردات موتورسیکلت های برقی 
وجود نداشته باشد. در این شــرایط باید برنامه های 
مشخصی برای کنترل آالیندگی موتورسیکلت های 
موجود در کشور داشته باشیم البته در قانون هوای پاک 
تاکید شده است که موتورسیکلت سازان 10 درصد 
تولید ساالنه خود را به تولید موتورسیکلت های برقی 

اختصاص دهند.
باباخانی تاکید کرد: الزم اســت کــه وزارت صمت و 
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر اجرای 

قانون هوای پاک توضیح دهند که آیا طی سال های 
اخیر این اتفاق رخ داده اســت یا خیر؟ از سوی دیگر 
بر اســاس قانون هوای پاک اگر موتوسیکلت سازان 
اقدام به تولید موتور برقی نکردند، موظف  هســتند 
 که به ازای تولید یک موتور، ســه موتور فرســوده را

 اسقاط کنند.
بــه گفتــه وی از ایــن رو موضــوع معاینــه  فنی 
موتورسیکلت ها مطرح و ساز و کار معاینه  فنی برای 
آن ها مشخص شد اما متاسفانه این موضوع هنوز در 
کشور اجرایی نشده است. ازجمله موانع معاینه  فنی 
موتورسیکلت ها می توان به ناخوانا بودن پالک آن ها 
اشاره کرد همچنین سند بسیاری از موتورسیکلت ها 
به نام مالک نیست که این موضوع نیز انجام معاینه  فنی 

موتورسیکلت ها را سخت کرده است.

رئیس ســازمان توســعه تجارت می گوید امروز 
می توان با قاطعیت اعالم کرد کــه دیگر در ایران 

واردات بی رویه ای صورت نمی گیرد.
حمید زادبوم با اشاره به محدودیت های اعمال شده 
بر مسیر واردات در سال های گذشته، اظهار کرد: 
با توجه به محدودیت های اعمال شده در سال های 
گذشــته، می توان اعالم کرد که در ســال 1399 
عمال دیگر واردات بی رویه ای صورت نمی گیرد و 
وقتی جزییات کاالهای ورودی به ایران را بررسی 
می کنیم، می بینیم که یا واســطه ای و سرمایه ای 
هستند یا کاالهای مصرفی که نیاز قطعی مردم به 

شمار می روند.
وی ادامه داد: کاالهای واســطه ای و ســرمایه ای 
حدود 87 درصد از کل واردات ایران را تشــکیل 
می دهند. این کاالها به عنوان مــواد اولیه یا مورد 

نیاز به واحدهای تولیدی تحویل می شوند و یعنی 
نه تنها برای اقتصاد ایران زیان ده نیستند که حتی 
نرسیدنشــان می تواند به تولید آسیب بزند. از این 
رو نه تنها نگرانی در رابطه با این کاالها نیست که 
می توان با ارائه تسهیالتی به وارداتشان نیز کمک 
کرد تا خطوط تولیدی برای تامیــن مواد اولیه با 

مشکل مواجه نشوند.
رییس سازمان توســعه تجارت با بیان اینکه 13 
درصد باقی مانده از واردات ایــران را نیز کاالهای 
مصرفی کــه نیاز جدی مردم هســتند تشــکیل 
می دهند، توضیح داد: بعضــی از این کاالها برای 
تامین کامل نیاز جامعه به ایران وارد می شــوند، 
مثال برنــج وارداتــی یکــی از این کاالهاســت 
که بــرای تنظیم بــازار و تامین نیاز مــردم وارد 
می شــود. یکی دیگر از این کاالها را گوشی تلفن 

همراه تشــکیل می دهــد که باز هم نیــاز جامعه 
 اســت و نمی توان توقع داشــت کــه واردات آن 

متوقف شود.
زادبوم اضافه کرد: با وجــود اینکه واردات بی رویه 
کنار رفته اما آمار واردات ما سال گذشته در مرز 43 
میلیارد دالر قرار داشــت و امسال نیز همین روند 
ادامه دارد. با توجه به اینکه اصلی ترین محل تامین 
ارز موردنیاز واردات، صادرات غیرنفتی کشور است، 
افزایش فعالیت ها در این حوزه نیز اهمیت فراونی 
خواهد داشــت و ما باید تالش کنیم تراز تجاری 

کشور را بار دیگر مثبت کنیم.
به گفته وی، در 9 ماهه ســال 1399 ،تراز تجاری 
ایــران حدودا منفــی 1.2 میلیــارد دالر بوده که 
سازمان توســعه تجارت امیدوار است این عدد تا 

پایان سال قابل جبران باشد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار 
کرد: جلســه ای با محوریت خودرو برگزار و قرار شد 
که تا سه شنبه موضوع طرح ســاماندهی خودرو در 
کمیسیون نهایی شود. بند اول طرح ساماندهی بازار 
خودرو که به عرضه خودرو در بورس کاال می پردازد 
در جلسه کمیسیون تصویب شد.علی جدی در مورد 
آخرین وضعیت طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهار 
داشت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکشنبه 
هفته گذشته جلســه ای با محوریت خودرو برگزار و 
قرار شد که تا سه شنبه این هفته طرح ساماندهی بازار 
خودرو در کمیسیون نهایی شــود. البته بند اول این 
طرح  که به عرضه خودرو در بورس کاال می پردازد در 

جلسه کمیسیون تصویب شد.
وی افزود: کمیسیون صنایع مجلس با آزادسازی قیمت  
خودرو موافق نیست، خیلی سخت است که آزادسازی 

قیمت خودرو اتفاق بیافتد. چــون با وجود تقاضای 
کاذب احتمال افزایش تنش با آزادســازی قیمت ها 
وجود دارد که باعث می شود قیمت ها از آنچه امروز 
در حاشیه بازار شاهد هستیم نیز فراتر رود. همچنین 
ممکن است بین خودروسازان رقابت کاذب ایجاد شده 
و قیمت ها افزایش یابد. بنابراین آزادسازی قیمت ها به 

جای حل مشکل تنش ایجاد خواهد کرد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
باید به سمتی حرکت کرد که خودروساز ضرر نکرده و 
سود جزیی داشته باشد. در ادامه به سراغ ایجاد رقابت 
برویم، بعد از انجام این کارها آزادسازی قیمت خودرو 
مشکل زیادی ایجاد نمی کند.وی در مورد ادامه فعالیت 
شــورای رقابت گفت: در صورت آزادسازی قیمت ها 
شورای رقابت نمی تواند در قیمت گذاری ورود کند و 
وزارت صمت به عنوان متولی بازار را مدیریت می کند. 

تا جایی که اطالع دارم، شورای رقابت قیمت برخی از 
خودروها تغییر می داد تا ســود حاصل شود، و برای 

برخی خودروها تغییرات زیادی ایجاد نمی کردند.
جدی در ادامه افزود: اگر قرار اســت قیمت گذاری 
انجام شود، نظر برخی از اعضای کمیسیون صنایع 
بر این است که قیمت گذاری در شورای رقابت باشد 
و نظر عده دیگــری نیز قیمت گــذاری در وزارت 
صمت و سازمان حمایت اســت که باید دید کدام 
یک تصویب خواهد شد.وی همچنین تصریح کرد: 
برای ایجاد رقابت باید بخش خصوصی تقویت شده 
و برنامه های عملیاتی برای آنها داده شود. دست کم 
واحدهایی که قبال فعالیت داشتند و تعطیل شده اند 
باید احیا شوند. اینکه صرفا گفته شود باید رقابت 
ایجاد شود کمکی نمی کند بلکه باید در عمل اینها 

صورت بگیرند.

موتورسیکلت ها معاینه فنی نمی شوندبیت کوین برای دومین روز متوالی ریزشی ماند
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صفحه 4

بیگ دیتای محرمانه کشور 
در اینترنت خرید و فروش می شود

امنیت فضای مجازی 
کشور در خطر است

اتخاذ تمهیدات 
الزم جهت 
تنظیم
 بازار عید 

رزم حسینی تاکید کرد

دولت تا روز آخر 
خدمت، حراست از 

معیشت مردم را وظیفه 
نخست خود می داند
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

نسخه های بی نتیجه 
ساماندهی  بازارها 

تاثیر آنی قیمت ارز 
بر  بازار سکه و طال 

در رابطه با کمبــود کاال و 
نبود بســیاری از کاالها در 
بازارها بارها صحبت شده و 
این واقعیت وجود دارد که 
بسیاری از مردم به دلیل کمبود کاال و به دنبال آن 
گرانفروشی ناشــی از نبود یا کمبود برخی کاالها 
دچار مشکالت بسیاری شــده اند. اینکه دولت و 
مسئوالن بارها در ســخنان خود دم از وجود کاال 
 به اندازه کافی و نبود صف و عدم گرانی در بازارها 

می زنند بسیار...

  مسعود دانشمند، اقتصاددان

  ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران
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میانگین  هزینه  سبد  معیشت 
کارگران در تهران 

۱۱ میلیون تومان

روز پرنوسان
 برای بورس

سمت و سوی بازار طال و سکه در روزهای پایانی سال چگونه خواهد بود؟

سردرگمی در بازار سکه و طال
صفحه3

صفحه3

کاالهای  اساسی روی موج گرانی 
آرامش   و   ارزانی   به   بازار  کاالهای   اساسی   باز  می گردد؟

رئیس اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی با اشاره به 
پیش بینی هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری 
گفت: هرگونه اعالم یا پیشنهاد در خصوص افزایش 
درصد حقوق کارگران باید پس از جمع بندی نهایی 
ســبد هزینه زندگی کارگران در کمیته دستمزد 
شورای عالی کار صورت گیرد.فتح اله بیات با اشاره 
به پیشنهاد کمیســیون اجتماعی مجلس برای 
افزایش 35 درصدی حداقل مزد کارگران و توافق 
با وزارت کار برای دستمزد 1400 گفت: از کسانی 
 که در مجلس به فکر کارگران هستند، دلسوزی 
 می کنند و با دولت جلســه می گذارند تشــکر 

می کنیم ولی توجه داشته...

بازار سرمایه روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت به 
طوری که شاخص کل بورس روز گذشته در حالی 
که تا یک میلیون و 264 هزار واحد کاهش یافته بود 
در ساعات میانی معامالت به یک میلیون و 272 هزار 
واحد رسید و در نهایت در پایان معامالت در رقم یک 
میلیون و 264 هزار واحد ایستاد.به گزارش ایسنا، 
شاخص کل بورس روز گذشته با 286 واحد افزایش 
در رقم یک میلیون و 264 هزار واحد ایستاد. شاخص 
کل با معیار هم وزن هم 1460 واحد صعود کرد و به 
رقم 437 هزار و 85 واحد رســید.معامله گران روز 
گذشته یک میلیون معامله به ارزش 122 هزار و 964 
میلیارد ریال انجام دادند.ملی صنایع مس ایران، فوالد 
مبارکه اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس و پاالیش 

نفت اصفهان نسبت به سایر...

کاهش 6 درصدی مشترکان پرمصرف پس از اجرای طرح برق امید

برق 20 میلیون نفر رایگان شد
به دنبال انتشار برخی خبرها در رابطه با ورود واکسن فایزر  به کشور:

هیچ واکسن فایزری وارد و ترخیص نشده است

طرح ساماندهی بازار خودرو نهایی می شوداصلی ترین کاالی وارداتی ایران چیست؟

با آمدن اینترنت ماهواره ای، 
شبکه ملی اطالعات 
زیر سوال خواهد رفت



اقتصاد2
ایران وجهان

همتی مطرح کرد؛
۵ نکته رمز پول بانک  مرکزی

رییــس کل بانک مرکــزی اظهار داشــت: 
از همکارانــم در ادارات ذی ربــط بانــک 
مرکزی خواسته ام بر اســاس اقدامات انجام 
گرفتــه، مقــررات انتشــار رمز پــول بانک 
مرکزی را بررســی کرده و جهــت تصمیم 
گیــری ارائــه نمایند تــا امکان اســتفاده 
 از نتایــج آن در سیاســت گــذاری پولــی 

فراهم آید.
عبدالناصر همتی، رییــس کل بانک  مرکزی 
در یادداشــتی در دربــاره رمزپــول بانــک 
مرکزی نوشت: درســال های اخیر مباحث 
متعددی درباره نســبت بانک های مرکزی 
و رمز ارزهــا و رمز پول هــا در جهان مطرح 
شــده اســت . خصوصا نحــوه تنظیم گری 
رمز ارزها ، و نســبت آنها با سیاست گذاری 
 پولی و ارزی از مباحــث پرچالش این حوزه

 است.
طی دو سال گذشته، تشکیل جلسات بررسی 
و قاعده گذاری در باالترین ســطوح سیاست 
گذاری های اقتصادی جهان در باره رمز ارزها 
بارها تکرار شده است و الگوی مواجهه با این 
پدیده، با اهداف متفاوت مورد بررســی قرار 

گرفته است.
ازجمله اهداف بانک هــای مرکزی مختلف، 
افزایش کنترل درخصوص انتقال اعتبار، بین 
المللی کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری 

سیستم پولی است.
بانــک مرکزی جمهوری اســامی ایران هم 
با بررســی این روند جدید جهانی و متمرکز 
شــدن بر الگوهای مختلف در پــی انتخاب 
بهترین راهبرد ممکن در این حوزه اســت و 
 ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده

 است.
از همکارانــم در ادارات ذیربط بانک مرکزی 
خواسته ام بر اســاس اقدامات انجام گرفته، 
مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی 
کرده وجهت تصمیم گیری ارائــه نمایند تا 
امکان استفاده از نتایج آن در سیاست گذاری 

پولی فراهم آید.

اتخاذ تمهیــدات الزم جهت 
تنظیم بازار عید 

وزیر صمت در تماس تلفنی با رئیس سازمان 
صمت استان ایام، رئیس اداره صمت مهران 
و فرماندار دهلران، دســتور ویژه برای اتخاذ 
تمهیدات الزم جهت تنظیم بازار شــب عید 

صادر کرد.
علیرضا رزم حســینی در تماس های تلفنی 
جداگانه با رضا محمدرحیمی رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان ایام، مجید 
عســگری فرماندار دهلران و فــرزاد مرادی 
رئیس اداره صمت مهــران، بر ضرورت اتخاذ 
تمهیدات الزم و پیگیری دقیق موارد مرتبط با 
تنظیم بازار و فعال سازی ظرفیت های صنعتی، 
معدنی و تجاری اســتان ایام و شهرســتان 

مهران تاکید نمود.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت در این تماس 
تلفنی با یادآوری تدابیر اتخاذ شــده از سوی 
وزارت صمت بــرای تنظیم بازار شــب عید 
در سراسر کشــور و تأمین مناسب کاالهای 
اساسی مورد نیاز مردم، رفع موانع پیش روی 
واحدهای صنعتی و معدنی فعال و همچنین 
پروژه های صنعتی در حال اجرای کشور و به 
ویژه اســتان ایام را اولویت نخســت وزارت 

صمت دانست.
رزم حســینی تصریــح کــرد: در شــرایط 
حاضر، تــاش و جدیــت مدیران اســتانی 
بــرای هماهنگی بــا سیاســت های جامع 
دولــت و وزارت صمــت و عملیاتــی کردن 
تصمیمات کان در مناطق مختلف کشــور 
 دارای اهمیت فراوانی بــوده و کامًا ضروری 

است.
محمدرحیمــی، مدیرکل صنعــت، معدن 
و تجارت اســتان ایام هــم در گفت وگوی 
تلفنی با وزیر صمت، با ارائه گزارشی از میزان 
پیشــرفت ۴۵۰ طرح صنعتــی و معدنی در 
حال اجرا در این اســتان، برخی از مشکات 
موجود در مســیر اجرای پروژه ها را مطرح و 
خواستار رفع آن ها شد.فرزاد مرادی، رئیس 
اداره صمت مهران نیز با اشاره به برنامه ریزی 
های انجام گرفته برای تأمین کاالهای اساسی 
مــورد نیاز مــردم در ایام تعطیــات نوروز، 
 خواستار توجه ویژه به این شهرستان مرزی

 شد.

خبر

بررســی قیمت کاالهای 
اساسی مانند برنج، گوشت 
قرمز، شکر و مرغ نشان می 
دهد که قیمت این کاالها 
در دی ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه پارسال بین ۳۱ تا ۱۲۹ درصد افزایش 

یافته است.
آمار ارائه شــده از ســوی وزارت صمت از قیمت 
کاالهای اساسی در دی ماه نشان می دهد که قیمت 
هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با 
۱۲۳ درصد افزایش از ۱۰ هــزار و ۹۱۶ تومان در 
دی ماه ۱۳۹۸ به ۲۴ هزار و ۳۹۶ تومان در دی ماه 

۱۳۹۹ افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در دی ۱۳۹۹ 
نســبت به دی ۱۳۹۸ با ۱۲۹ درصد افزایش از ۷ 
هزار و ۶۵۶ تومان به ۱۷ هزار و ۵۶۲ تومان افزایش 

یافته است.
همچنین قیمت هر کیلوگــرم برنج طارم اعا دی 

۱۳۹۹ نســبت به دی ۱۳۹۸، ۴۷ درصد افزایش 
داشته و از ۲۲ هزار و ۸۹۳ تومان در دی ۹۸ به ۳۳ 

هزار و ۷۰۳ تومان در دی ۱۳۹۹ رسید.
قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی 

مدت یاد شده ۴۵ درصد افزایش یافته و از ۲۲ هزار و 
۷۰۹ تومان به ۳۳ هزار تومان رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم شــکر ســفید نیز ۴۷ درصد 
افزایش یافته و از ۵ هزار و ۲۱۳ تومان در دی ۱۳۹۸ 

به ۸ هزار و ۷۶۲ در دی ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
قیمت هر بسته شــکر ۹۰۰ گرمی نیز در مدت یاد 
شــده ۵۴ درصد افزایش یافته و از ۵ هزار و ۵۸۲ 

تومان به ۸ هزار و ۶۲۴ تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم گوشــت گوساله نیز در دی ماه 
۱۳۹۹ نسبت به دی ماه ۱۳۹۸ به میزان ۳۱ درصد 
افزایش و از هر کیلوگرم ۷۴ هزار تومان به ۹۷ هزار 

و ۲۹۵ تومان ریال رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم گوشــت گوسفندی ۲۷ درصد 
افزایش یافتــه و از ۸۷ هــزار و ۲۵۸ تومان در دی 
۹۸ به ۱۱۰ هــزار تومان در دی مــاه ۹۹ افزایش 

یافته است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در دی ماه 
۱۳۹۹ نسبت به دی ماه ۱۳۹۸ به میزان ۶۲ درصد 
افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۱۲ هزار و ۶۲۳ تومان 

به ۲۰ هزار و ۴۹۰ تومان رسیده است.

قیمت خوراکی ها رکورد شکست

تغییرات نرخ کاالهای اساسی در یک سال گذشته

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت:

دولت تــا روز آخــر خدمت، 
حراست از معیشــت مردم را 

وظیفه نخست خود می داند
رئیس جمهور روز یکشــنبه در دویســت و 
سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
گفت: اصاحیه الیحه بودجه بر اساس شرایط 
و مقتضیات کنونی کشور و با رویکرد همگرایی 
و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناســان و 
متخصصان خبره کشــور تهیه و تدوین شده 
اســت، لذا هرگونه سیاســت زدگی می تواند 
به روند توسعه کشــور و حقوق مردم آسیب 
برساند.در ابتدای این جلسه، اصاحات الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشــور برای ارائه به 
مجلس شورای اسامی مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت.بر اســاس گزارش ارائه شــده از 
ســوی ســازمان برنامه و بودجه اصاحات 
بودجه در منابع و مصارف بــا حفظ منطق و 
شاکله کلی الیحه بودجه انجام شده است. بر 
این اساس تامین کاالهای اساسی و ضروری 
مردم با ارز ترجیحــی و همچنین منابع الزم 
برای حوزه های توسعه ای کشور، مورد توجه 
قرار گرفته اســت.رئیس جمهور پس از ارائه 
این گزارش، با تاکید بــر ضرورت تصویب هر 
چه ســریع تر الیحه بودجه گفــت: موضوع 
مهمی مثل بودجه کشور نباید بگذاریم درگیر 
مناقشات و مباحث بی ثمر شود و با همگرایی 
و اجماع ســازی پیام ثبات و رشد به اقتصاد 
بدهیم.روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت 
اقتصادی امروز کشور و در عین حال انتظارات 
مردم از دولت، ایجاد آرامــش و ریل گذاری 
صحیح مسیر آینده اقتصاد است، اظهار داشت: 
باید همه توجه کنیم که هر وقفه ای در تصویب 
بودجه کشور می تواند به کلیت اقتصاد و از آن 
مهم تر معیشــت و زندگی مردم آسیب وارد 
کند.در این جلســه با توجه به تحوالت بین 
المللی و تغییرات احتمالی در تعامات جهانی 
و تاثیــرات آن بر وضعیت اقتصادی کشــور، 
انتظارات عمومی، به ویژه در بازار سرمایه مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت.رئیس جمهور در 
همین رابطه گفت: جامعه با مشاهده شکست 
دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و در آستانه 
پیروزی ملت، در انتظار بهره گیری از ثمرات 
مقاومت خود قرار دارد.روحانی با بیان اینکه 
تکانه ها و تنش های غیراقتصادی در اقتصاد 
اثرگذار شده است، اظهار داشت: شایسته است 
همه مسئوالن در تمامی قوای کشور، در کنش 
ها و اظهارات خود نهایــت مراقبت و دقت را 
به عمل آورند تا مبادا شرایطی خاف انتظار 
عمومی شکل بگیرد که موجب اثرات منفی در 
جامعه شود.رئیس جمهور تاکید کرد: دولت 
تا روز آخر خدمت خود، حراســت از معیشت 
مردم را وظیفه نخست خود می داند و تامین 
کاالهای اساســی با نرخ ترجیحی، سیاست 

قطعی دولت تا پایان خواهد بود.

روز پرنوسان برای بورس
بازار سرمایه روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت به 
طوری که شاخص کل بورس روز گذشته در حالی 
که تا یک میلیون و ۲۶۴ هزار واحد کاهش یافته بود 
در ســاعات میانی معامات به یک میلیون و ۲۷۲ 
هزار واحد رســید و در نهایــت در پایان معامات 
در رقم یک میلیون و ۲۶۴ هزار واحد ایســتاد.به 
گزارش ایسنا، شــاخص کل بورس روز گذشته با 
۲۸۶ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۲۶۴ هزار 
واحد ایســتاد. شــاخص کل با معیار هم وزن هم 
۱۴۶۰ واحد صعود کرد و به رقــم ۴۳۷ هزار و ۸۵ 
واحد رســید.معامله گران روز گذشته یک میلیون 
معامله به ارزش ۱۲۲ هــزار و ۹۶۴ میلیارد ریال 
انجام دادند.ملی صنایع مــس ایران، فوالد مبارکه 
اصفهان، پاالیش نفــت بندرعباس و پاالیش نفت 
اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
و در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس و سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی نســبت به ســایر نمادها 
بیشــترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در 
آن سوی بازار سرمایه شــاخص کل فرابورس هم 
روندی پرنوســان و رو به کاهش داشت؛ به طوری 
که در نهایت با ۵۶ واحد کاهش رقم ۱۷ هزار و ۸۱۶ 
واحد را ثبت کرد.در این بازار ۵۰۷ هزار معامله به 
ارزش ۸۰ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال انجام شد.بیمه 
پاسارگاد، پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، 
فوالد هرمزگان جنوب و سهامی ذوب آهن اصفهان 
نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی و در 
مقابل شرکت آهن و فوالد ارفع و هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
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مدیر عامل شــرکت فرابورس ایــران گفت: اکنون 
نمی توان به هیــچ عنوان زمان مشــخصی را برای 
عرضه ســهام ســرخابی ها در فرابورس اعام کرد 
اما فرابــورس از همه لحــاظ آمادگــی الزم برای 
پذیــرش ســهام ایــن دو باشــگاه را دارد.»امیر 
هامونی« با اشــاره به آخرین وضعیــت واگذاری و 
عرضه ســهام استقال و پرســپولیس در فرابورس 
افزود: همت و پشــتکار دولت، ســازمان خصوصی 
ســازی و هیات واگذاری در سال ۹۹ برای واگذاری 
سهام استقال و پرسپولیس نســبت به سال های 
گذشــته بی ســابقه بوده و در این زمان تاش های 
گسترده ای از سوی ســازمان های مختلف برای به 
نتیجه رساندن این عرضه و واگذاری صورت گرفته 
اســت.وی اظهار داشت: ســازمان خصوصی سازی 
 مــدارک و مســتندات خوبــی را بــرای ایــن

 واگذاری در اختیار شــرکت فرابــورس قرار داده و 
استقال تا حدودی به لحاظ انجام برخی از فرآیندها 
عقب تر از پرســپولیس اســت.هامونی با تاکید بر 
اینکه مدارک باشگاه پرسپولیس در اختیار شرکت 
فرابــورس قرار گرفته اســت، گفت: جلســه پیش 
پذیرش سهام این باشگاه برگزار شده است و در این 
میان برخی از پیگیری ها از سوی سازمان خصوصی 
ســازی برای زودتر به نتیجه رســاندن این عرضه 
در حال انجام است.مدیر عامل شــرکت فرابورس 
ایران اظهار داشــت: اکنون بحــث مهمی که برای 
نهایی شدن ورود سرخابی ها به فرابورس وجود دارد 
این است که زمانی باشــگاه ها وارد بورس می شوند 

مردم شــریک آینده این شــرکت ها خواهند بود و 
قرار است سالیان سال سهامدار این شرکت ها باقی 
بمانند؛ بنابراین باید این باشگاه ها برنامه ای را برای 
تداوم فعالیت، ســودآوری مستمر و تکرار شونده به 
فرابورس ارائه دهند.وی اظهار داشت: مسووالن این 
دو باشگاه در این زمینه شاید الزم باشد قراردادهایی 
را با اسپانسرها و شــرکت ها امضا کنند تا از طریق 
آنها نقدینگی به صورت مستمر وارد این باشگاه ها 
شود و به صورت ساالنه پولی را از طریق اسپانسرها 
دریافت کنند.هامونی با بیــان اینکه در صورتی که 
برنامه مســتمری برای درآمدزایی این دو باشــگاه 
وجود نداشته باشد، اقدام مربوط به پذیرش آنها در 
فرابورس سخت خواهد شد و مسیر سخت و طاقت 
فرسایی را برای حضور آنها در فرابورس پیش بینی 
می کنیم، گفت: این دو باشگاه باید همه تاش خود 
را برای ایجاد درآمدزایی باثبات و پایدار به کار گیرند 
تا بتوانند همیشه نفعی را به این دو مجموعه ورزشی 
برسانند.مدیر عامل شرکت فرابورس ایران با اشاره 
به اینکه در مورد دو باشــگاه استقال و پرسپولیس 
با برخی از مسایل غیرمترقبه روبرو هستیم، افزود: 
برای مثال  پرسپولیس امســال به مرحله قهرمانی 
جام باشگاه های آسیا رسیده است و در صورت های 
مالی خود درآمدی را از محل نایب قهرمانی این جام 
دریافت کرده است، این موضوع چه میزان احتمال 
دارد که ســال آینده برای پرســپولیس رخ دهد و 
در این زمینه رقم وارد شــده به صــورت های مالی 
بسیار قابل توجه است که نتیجه به دست آوردن یا 

نیاوردن آن می تواند بسیار با یکدیگر متقاوت باشد.
وی خاطرنشــان کرد: فروش بازیکــن نیز از جمله 
مسایلی است که می تواند تاثیر متفاوتی را در صورت 
های مالی باشگاه ها داشته باشــد، به عنوان مثال 
سال گذشته بازیکنی به یکی از باشگاه های معتبر 
اروپایی فروخته شد که درآمد قابل توجهی را برای 
 پرسپولیس ایجاد کرد.هامونی اشاره کرد: هر سال 
می توان چند بازیکن را آموزش داد تا به دیگر باشگاه 
ها فروخته شــود که باشــگاه می تواند از این محل 
درآمد قابل توجهی را کسب کند و این مسایل، نکات 
بسیار مهمی هستند که باشگاه ها باید به طور حتم به 
آن توجه داشته باشند.مدیر عامل شرکت فرابورس 
ایران به زمان عرضه سهام سرخابی ها در فرابورس 
اشاره کرد و گفت: این موضوع بسته به برنامه های 
مســووالن در هیات پذیرش دارد که این دو باشگاه 
به چه صورت در هیات پذیرش ظاهر شوند و حرف 

نهایی از سوی این هیات مطرح می شود.
وی تاکید کرد: با توجه به مسایل مطرح شده اکنون 
نمی توان به هیچ عنوان زمان مشخصی را برای عرضه 
سهام سرخابی ها در فرابورس اعام کرد اما فرابورس 
از همه لحاظ آمادگی الزم برای پذیرش ســهام این 

دو باشگاه را دارد.
موضوع واگذاری و  عرضه ســهام ســرخابی ها به 
فرابورس موضوع تازه ای نیست و بارها در خصوص 
جزییات عرضه سهام این دو باشگاه و زمان واگذاری 
آن موضوعات مختلفی مطرح شده است که تاکنون 

هیچ یک از آن  اجرا نشده است.

هفته گذشــته معاون ســازمان خصوصی سازی از 
احتمال عرضه سهام پرسپولیس به فرابورس تا چند 
روز آینده خبر داد و گفت: همه سعی ما این است تا 
هر چه زودتر سهام پرسپولیس در فرابورس پذیرش 
شود، زیرا کارهای اصلی آن انجام شده و باقی کارها 
کار سختی نیست که بخواهد عرضه را با تاخیر زیادی 

مواجه کند.
وی خاطرنشــان کرد:  عرضه سهام ســرخابی ها در 
فرابورس پس از اخذ مصوبه هیات پذیرش فرابورس 
عملیاتی خواهد شد، بدین صورت که پس از پذیرش 
باید درج نماد انجام شود و سپس شاهد عرضه اولیه 
خواهیم بود.شمس اظهار داشت: فعالیت های باشگاه 
پرسپولیس به خوبی در حال انجام است، اما باشگاه 
اســتقال تا حدودی با تاخیر فعالیت همراه است و 
با یک یا ۲ هفته تاخیر اطاعاتش به فرابورس ارائه 

داده شده است. 
معاون سازمان خصوصی ســازی خاطرنشان کرد: 
یکی از دالیــل اصلی تاخیــر در فعالیت باشــگاه 
استقال و پرسپولیس ســال مالی آنها است، سال 
مالی پرسپولیس ۳۱ خرداد ماه و برای استقال ۳۱ 
تیر ماه است؛ بنابراین صورت های مالی ۶ ماهه برای 
پرسپولیس ۳۰ آذر ماه و برای استقال ۳۰ دی ماه 
است و به همین دلیل آماده سازی صورت های مالی 
توسط باشگاه استقال کمی زمان بر است.وی گفت:  
براساس هماهنگی با فرابورس، وزارت ورزش و وزارت 
اقتصاد، ممکن اســت عرضه ســهام این دو باشگاه 

به صورت همزمان در فرابورس انجام شود.

رئیس اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی با اشاره 
به پیش بینی هزینه ســبد معیشــت خانوارهای 
کارگری گفت: هرگونه اعام یا پیشنهاد در خصوص 
افزایش درصد حقوق کارگــران باید پس از جمع 
بندی نهایی سبد هزینه زندگی کارگران در کمیته 
دستمزد شــورای عالی کار صورت گیرد.فتح اله 
بیات در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به پیشنهاد 
کمیســیون اجتماعی مجلس بــرای افزایش ۳۵ 
درصدی حداقل مزد کارگــران و توافق با وزارت 
کار برای دســتمزد ۱۴۰۰ گفت: از کسانی که در 
مجلس به فکر کارگران هستند، دلسوزی می کنند 
و با دولت جلســه می گذارند تشکر می کنیم ولی 
توجه داشته باشیم که حقوق و دستمزد کارگران 
توسط شورای عالی کار و طبق ماده ۴۱ قانون کار 
تعیین می شود و نماینده کارگر، کارفرما و دولت 
سه ضلع اصلی و شرکای اجتماعی هستند که باید 
در خصوص سبد معیشت به جمع بندی برسند.وی 
افزود: بدون تردید در بحث تعیین حداقل مزد باید 
بند یک و دو ماده ۴۱ که به نرخ تورم و هزینه سبد 
معیشت اشاره دارد، مورد توجه قرار گیرد لذا اینکه 

برخی افزایش ۴۰ درصدی یا ۳۵ درصدی را برای 
دستمزد سال آینده کارگران متصور می شوند قابل 
اتکا نیست و باید دید ســبد معیشت کارگران چه 

زمانی نهایی می شود.

افزایش حقوق کارگران منــوط به نهایی 
شدن رقم سبد معیشت 

به گفته این مقام مســئول کارگری وقتی هزینه 
ماهانه معیشــت کارگران نهایی شــد و اعضای 
کمیته مزد به جمع بندی رسیدند باز هم درصد 
افزایش حقوق توســط اعضای شورای عالی کار 
صورت می گیرد ولــی چنانچه بخش خصوصی 
و دولتی متفــاوت از نظر و دیــدگاه نمایندگان 
کارگری عمــل کردند از مجلس و کمیســیون 
اجتماعی استمداد می طلبیم که کمک حال ما 
باشند و ما از تدبیر و پیشــنهاد آنها استقبال می 
کنیم.بیات با تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار 
در مذاکرات دستمزد اظهار کرد: امروز در پیشگاه 
قانون مســئولیم و نباید فراتر از قانون یا خارج از 
چارچوب قانون حرفی بزنیم که نتوانیم جوابگوی 

آن باشیم لذا معتقدیم که قانون کار در ماده ۴۱ 
ماک تعیین حداقل مزد را مشــخص کرده و بر 
مبنای آن باید در خصوص مزد کارگران تصمیم 

گیری کرد.

میانگین هزینه ســبد معیشت کارگران 
حدود ۱۰ میلیون تومان 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در عین 
حال درباره آخرین رقم هزینه معیشت خانوارهای 
کارگری، گفت: بر اساس اعام نمایندگان کارگری 
پیش بینی اولیه در خصوص رقم معیشت حدود 
۹ میلیون تومان بود که اگر کان شهرهایی مثل 
تهران را حساب کنیم هزینه معیشت خانوار ۱۱ 
میلیون تومان تخمین زده می شود ولی چنانچه 
میانگین بگیریم، هزینه ماهانه ســبد معیشــت 
کارگران حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد شد.بیات 
ادامــه داد: تاکید جامعه کارگری این اســت که 
کارگران قدرت خرید داشــته باشــند و هرگز به 
دنبال افزایش درصدی دســتمزد نبوده اند.اگر 
افزایشی که در اقام اساسی و مورد مصرف جامعه 

کارگری دیده می شود در سبد معیشت کارگران 
تثبیت شــود، قدرت خرید آنها حفظ می شود.

وی گفت: بحث ما بحث حداقل ها است و دنبال 
رفاهیات نیســتیم.انتظار داریم که حداقل های 
زندگی یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری را حســاب 
کنند و بر مبنای آن به کارگــر حقوق بدهند.اگر 
بخواهیم ســطح رفاه کارگران را در نظر بگیریم 
به ۱۱ میلیون تومان می رسد که همین رقم هم 
هزینه های زندگی یک خانــوار را به طور کامل 
پوشش نمی دهد بنابر این از اعضای شورای عالی 
کار تقاضا داریم که با دیدی بازتر و سخاوتمندانه 
تر نسبت به موضوع دســتمزد نگاه کنند.رئیس 
اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی افزود: در 
حال حاضر بیش از ۵۲ درصد جمعیت کشــور را 
کارگران تشکیل می دهند که تولیدات داخلی را 
مصرف می کنند و قدرت خرید کاالی خارجی و 
لوکس را ندارند.آنها با خرید محصوالت ایرانی به 
رونق تولید و توسعه اقتصاد کمک می کنند بنابر 
این باید کاری کنیم که قــدرت خرید کارگران و 

بازنشستگان هم افزایش یابد.

نماینــده وزارت اقتصاد گفــت: متقاضیان برای 
دریافت تســهیات بانکی و کارت اعتباری سهام 

عدالت نیاز به ضامن ندارند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، موسوی، نماینده 
وزارت اقتصاد گفت: شــبکه بانکــی تاش کرد 
خدماتی برای دارندگان سهام عدالت طراحی کند 
تا بتوانند نیاز های اساسی  و خردشان را مبتنی بر 

دارایی شان برطرف کنند.
وی در ادامه افــزود: از این رو همه کســانی که 
سهام عدالت دارند، می توانند درخواست خود را 
برای دریافت تسهیات به صورت غیرحضوری از 

درگاه ها ی تعیین شده ارسال کند.

موسوی با بیان اینکه برای دریافت کارت اعتباری 
و استفاده از این تسهیات، نیاز به مراجعه حضوری 
به شعب بانک ها نیست، تصریح کرد: متقاضیان در 
بانک ملی از طریق سامانه ایوا و در بانک تجارت از 

طریق سامانه زمرد اقدام کنند.
نماینده وزارت اقتصاد یادآور شد: مدارک مورد نیاز 
مدارک هویت سنجی است و بر اساس هماهنگی ها 
با سازمان بورس، این کارت ها حداکثر ظرف یک 

هفته قابل استفاده خواهد بود.
وی تأکید کرد: فعًا دو بانک آماده ارائه این خدمات 
هســتند و در روز های آتی برای ســایر بانک ها 
اطاع رسانی خواهد شد ضمن اینکه کسانی هم 

که در این دو بانک حســاب ندارند، می توانند با 
افتتاح حساب از این تسهیات استفاده کنند.

موسوی ادامه داد: تمهیداتی در نظر گرفته شده 
اســت که از کارت فیزیکی هم اســتفاده نشود و 

خرید از طریق کیوآرکد انجام شود.
وی با اعــام اینکه "بازپرداخت این تســهیات 
سه ساله اســت"، گفت: نرخی که در نظر گرفته 
شده ۱۸ درصد اســت، اما اگر مصرف کننده آخر 
هر ماه تسویه کند، هیچ ســودی از او هم گرفته 

نمی شود.
موســوی با اشــاره به متغیر بودن میزان اقساط 
تصریح کــرد: ارزش کارت های اعتبــاری ۵۰ یا 

۶۰ درصد میزان دارایی سهام عدالت افراد است 
و ســازمان بورس می تواند آن را به عنوان وثیقه 
بگذارد، از این رو پرداخت این تســهیات نیاز به 

ضامن ندارد.
پیش از این معاون امــور بانکی وزیر اقتصاد گفته 
بود: صاحبان ســهام عدالت از روز ۲۵ بهمن ۹۹ 

کارت اعتباری دریافت می کنند.
عباس معمارنژاد تصریح کرده بود: بانک های ملی 
و تجارت به صاحبان سهام عدالت کارت اعتباری 
می دهنــد، این خدمات به صــورت غیرحضوری 
ارائه می شــود و معادل ۵۰ درصد ارزش ســهام 

عدالت است.

سرانجام عرضه سهام سرخابی ها در فرابورس

میانگین هزینه سبد معیشت کارگران در تهران ۱۱ میلیون تومان

جزئیات پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت بدون ضامن

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، روز گذشته شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۱۱ میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.هر اونس طال در بازارهای 

جهانی ۱۸۲۵ دالر و ۱۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار به ۱ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۸۷۱ تومان رسید.
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تاثیر آنی قیمت ارز بر بازار سکه و طال 
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران

طی یکی دو روز گذشته با مرور اخبار متوجه خواهیم شد که افزایش کمی در قیمت طال در بازارهای جهانی داشته ایم. اخبار اقتصادی و سیاسی که روزانه منتشر می شود نیز موجب شده تا بازار روند افزایشی داشته و بازار داخل تخت 
تاثیر این اخبار روند رو به رشد قیمت ها را شاهد باشد. در قیمت ارز هم شاهد افزایش قیمت هستی. وقتی قیمت ارز به باالی 26 هزار تومان رسیده است همین امر موجب افزایش قیمت سکه و طال در بازار شده و اتفاقی که شاهد آن 

هستیم امری طبیعی و قابل پیش بینی است. همچنین با افزایش قیمت ها حجم تقاضا نیز افزایش پیدا می کند و همین امر و جو روانی انتظار برای افزایش بیشتر قیمت ها به رشد قیمت ها بیش از پیش دامن خواهد زد. 
به طور کلی بازار سکه تحت تاثیر دو عامل افزایش نرخ ارز در بازار داخل و همچنین رشد بهای قیمت جهانی طال است. با توجه به اینکه قیمت طال تابعی از بهای ارز و قیمت جهانی طال است، تا زمانی که قیمت هر اونس طال گارد صعودی 
داشته باشد، به تبع در بازار داخل نیز قیمت سکه و طال نیز صعودی خواهد بود، همچنین نرخ ارز نیز اثرگذاری بسیار زیادی بر روی قیمت ها در بازار داخل دارد و رشد مجدد آن نیز ۱۰۰ درصد بر روی قیمت طال و سکه تاثیر می گذارد. 

اما تا پایان سال بازار سکه و طال همین روند را طی خواهد کرد و انتظار داریم طال و سکه با افزایش قیمت بسیار کمی روبرو باشند. 

روند صعودی قیمت سکه در 
بازار کماکان ادامه دارد که 
مهمترین دلیل آن افزایش 
قیمت ارز در بازار آزاد است. 
بر اســاس پیش بینی های 
صورت گرفته افزایــش قیمت انواع ســکه در بازار 
همچنان در مدار صعودی خواهد ماند. این در حالی 
اســت که با ادامه روند صعودی قیمت سکه حباب 

سکه به 62۰ هزار تومان افزایش یافته است. 

نایب رئیس اتحادیه طــال و جواهر در این رابطه می 
گوید: مردم دیگر برای هدیه  طال و سکه نمی خرند 
و کارت های هدیه جایگزین طال شــده است. تقاضا 
برای خرید ســکه در روزهای اخیر افزایش یافته و 
همین امر موجب حباب 62۰ هزار تومانی سکه شده 
است. کشــتی آرای درباره وضعیت بازار طال و سکه 
در روزجاری اظهار داشت:  نوسانات اخیر قیمت ارز 
موجب افزایش قیمت طال و سکه شده تا جایی که 
دیروز قیمت سکه تا ۱2 میلیون و 3۰۰ هزار تومان 
هم باال رفت. وی با بیان اینکــه تعدیل قیمت ارز و 
کاهش تقاضا در روز جاری موجب کاهش نســبی 
قیمت ها در بازار شده است، تصریح کرد: اما قیمت ها 

نسبت به روزهای گذشته همچنان افزایشی است؛ 
درحالی کــه قیمت جهانی طال کاهش داشــته اما 
قیمت دالر مجدداً به کانال 26 هزار تومان افزایش 

یافته است.
کشتی آرای قیمت های طال و سکه را با توجه به چند 
نوبت رفت و برگشت اینطور اعالم کرد: قیمت سکه 
طرح جدید ۱2 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ســکه 
طرح قدیم ۱۱ میلیون و 7۰۰ هزار تومان، نیم سکه 6 
میلیون و 7۰۰ هزار تومان،  ربع سکه 4 میلیون و 5۰۰ 
هزار تومان، سکه گرمی 3 میلیون و 5۰۰ هزار تومان 
است. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه 
افزایش تقاضا برای خرید سکه موجب افزایش حباب 

سکه به 62۰ هزار تومان شده است، افزود: نیم سکه 
و ربع سکه و سکه گرمی نیز با توجه به پایان سال و 

افزایش تقاضا دارای حباب شده اند.
وی ادامه داد: انتظارمان این بود که با شروع ماه رجب 
تقاضا برای خرید طال و جواهر نیز افزایش داشته باشد 
ولی بازار همچنان با رکود همراه است و اگر خریدی 
روی طال و سکه انجام می شود بیشتر جنبه سرمایه 
گذاری دارد. در سال های گذشته مردم برای هدیه 
بخصوص در ایام عید از سکه های طال استفاده می 
کردند ولی امسال با توجه به گران شدن طال و سکه 
بیشــتر مردم ترجیح می دهند از کارت های هدیه 

بانکی استفاده کنند.

سمت و سوی بازار طال و سکه در روزهای پایانی سال چگونه خواهد بود؟

سردرگمی در بازار سکه و طال 
حباب سکه ۶2۰ هزار تومان شد                                                                                                                                                                     مردم دیگر طال نمی خرند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

التهاب در بازارها در چند ماه 
اخیر به اوج خود رسیده و در 
بسیاری از موارد شاهد نبود و 
یا کمبود کاالهای اساسی در 
بازارها هستیم. حال که یک 
ماه مانده به آغاز سال جدید مردم به دنبال تامین نیاز شب 
عید خود هستند اما کمبود و گرانی کاالها این اجازه را به 
آنها نمی دهد تا بتوانند به سهولت به مایحتاج روزانه خود 
دسترسی داشته باشند. بارها مسئوالن از عدم کمبود 
در بازارها ســخن گفته اند و از صف نبستن مردم برای 
تهیه کاالیی ابراز خشنودی کرده اند اما واقعیت امر چیز 
دیگری است. هر از گاهی از استان ها و شهرهای دیگر 
کشور اخباری مبنی بر تجمع مردم برای دریافت کاالها 
به نرخ دولتی در ایام کرونا منتشــر می شود که عکس 

ادعاهای دولتی ها را آشکار می کند. 
در چند ماه گذشته موارد متعددی از التهاب بازارهای 
داخلی در زمینه کاالهای اساســی در کشور مشاهده 
شد که هر یک از کارشناسان و دست اندرکاران نظرات 
مختلفی درباره دالیل آن ارائــه کردند. اما آنچه در این 
میان مشخص است این است که درحال حاضر کاالهایی 
با ارز ترجیحی وارد کشور می شوند که تاثیر یارانه آنها در 

بیشتر موارد حس نمی شود. 

وزیر صمت: کاالهای اساسی  ارزان تر به دست 
مردم می رسد

چندی پیش وزیــر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به 
موجودی زیاد کاال در بنادر و لزوم ترخیص سریع کاالها، 
گفت: از نظر کاالهای اساسی مشکلی نداریم و تنها باید در 
ترخیص کاال سرعت می دادیم تا سریع به دست مردم یا 
واحدهای تولیدی برسد. رزم حسینی بیان کرد: در مجموع 
تاکنون در بندر عباس و بندر امام خمینی)ره( ۸۰۰ هزار 
تن کاالی اساسی ترخیص شده است. با توجه به موجودی 

خوب بنادر و وضعیت ذخایر کاال، از نظر کاالهای اساسی 
مشکلی نداریم و تنها باید در ترخیص کاال سرعت می دادیم 

تا سریع به دست مردم یا واحدهای تولیدی برسد.

 مردم از بابت کاالهای اساسی نگران نباشند
رئیس اتاق اصناف تهران نیز ضمن اشاره به نوسانات نرخ 
ارز و تبعات آن به مردم اطمینان دادند که از بابت تامین 
کاالهای اساسی نگرانی نداشته باشند. قاسم نوده فراهانی 
با اعالم تامین ارز دولتی برای کاالهای اساسی و وجود 4 

میلیون تن کاال در بنادر و گمرکها، مردم اطمینان داشته 
باشند کمبودی در زمینه تامین کاالهای اساسی در بازار 

وجود ندارد.

کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حجم تولید بسیاری 
از کاالهای اساسی 

اما علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران در خصوص واقعی بودن یا ساختگی بودن اخبار 
کمبود کاالهای اساسی و نگرانی جامعه از شیوع تجربه 
قطحی در بازار می گوید: متاسفانه در خصوص کاالهایی 
که ارز 42۰۰ تومانی می گیرند، کسی منکر وجود مشکل 
واردات، ترخیــص و زحمات زیاد بــرای واردکنندگان 
نیســت، اما از حق نیز نباید گذشت که درصد فساد در 

گردونه این بازار خیلی زیاد است.
وی با بیان اینکه عمده کسانی که امروز به گرانی و کمبود 
شدید در بازار هشدار می دهند خودشان بیش از سایرین 
ارز 42۰۰ تومانــی را گرفته اند، می افزاید: با کمی تامل 
می توان دریافت که جنس یکســری هشدارها در واقع 
خلط مبحث در واقعیت است و در واقع تضاد منافع رخ 
داده است. شریعتی با بیان اینکه در این خصوص چند 
تحلیل می توان داشــت اظهار مــی دارد: یک نکته در 
اینجاست که حجم تولید خیلی از کاالهای اساسی بین 
۱۰ تا ۱5 درصد کاهش یافته و طبعا این کاهش تولید 
روی حلقه های زنجیره تولید و توزیع اثر می گذارد و فشار 

تامین کاالها در قفسه فروش را پایین می آورد.

آرامش و ارزانی به بازار كاالهای اساسی بازمی گردد؟

کاالهای  اساسی  روی  موج  گرانی 

نسخه های بی نتیجه ساماندهی  بازارها 
مسعود دانشمند، اقتصاددان

در رابطه با کمبود کاال و نبود بسیاری از کاالها در بازارها بارها صحبت شده و این واقعیت وجود دارد که بسیاری از مردم به دلیل کمبود کاال و به دنبال آن گرانفروشی ناشی از نبود یا کمبود برخی کاالها دچار مشکالت بسیاری شده 
اند. اینکه دولت و مسئوالن بارها در سخنان خود دم از وجود کاال به اندازه کافی و نبود صف و عدم گرانی در بازارها می زنند بسیار جای تعجب دارد. از سال گذشته تاکنون بحران بیماری کرونا، تحریم ها و نوسانات بسیار شدید نرخ 
ارز موجب شد تا بسیاری از کاالها به کشور وارد نشوند و در موارد تولید داخل نیز نبود مواد اولیه وارداتی موجب نایاب شدن بسیاری از کاالها در تمام بازارها شده است.  بنابراین یکی از چالش ها امروز تولیدکنندگان نوسانات نرخ 
ارز است که به تولید ضربه می  زند زیرا تولیدکننده نمی داند برای خرید مواد اولیه خود اقدام کند یا نه. به دلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت  مواد اولیه تولید متفاوت و در قیمت تمام شده تولید اثر گذار است و باعث کاهش میزان تولید 
می شود. زیرا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نمی تواند پاسخگوی افزایش قیمت ها باشد. اگر قدرت خرید مصرف کننده هم کاهش یابد و جواب ندهد که در این شرایط نمی دهد، کاالی تولید شده، روی دست تولیدکننده 
می ماند و از سوی دیگر افزایش قیمت هم باعث می شود تولیدکننده دست نگه دارد و کمتر تولید کند. نوسانات نرخ ارز باغث عامل تورمی و رکود اقتصادی می شود و با کاهش یا توقف تولید، نرخ بیکاری بیشتر خواهد شد. از سوی 
دیگر کاهش واردات به دلیل نبود ارز و عدم تخصیص ارز برای ترخیص کاالها موجب ایجاد انگیزه های احتکار و گرانفروشی برای برخی سودجویان می شود و بازار را از تعادل خارج می کند. اما اگر امکان این سودجویی از ابتدا برای 
عرضه کنندگان وجود نداشته باشد، تمام مشکالت در این زمینه نیز برطرف خواهد شد. اما دولت در جایگاهی قرار دارد که می تواند قبل از وقوع کمیاب شدن و گرانی کاال در بازار، با افزایش واردات نظام عرضه و تقاضا را متعادل 

نگه دارد تا افزایش قیمت بی دلیل در این زمینه به وجود نیاید. البته این برنامه ریزی دولت می تواند در صادرات هم وجود داشته باشد و دولت برای مازاد تولید در مقاطع زمانی راهکارهای موثر در نظر بگیرد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دبیر انجمــن صنفی صنایــع روغــن نباتی گفت: 
مشکالتی در بخش روغن نیمه جامد در حوزه ارزی 
و تأمین حلب ها مطرح بود که تــا حدود 7۰ درصد 
برطرف و در روزهای آینده کمبود این بخش جبران 
خواهد شد.»امیرهوشنگ بیرشک« با اشاره به اینکه 
نیاز کشور در بخش روغن حدود ۱4۰ هزار تن است 
و در دی ماه امسال حدود ۱77 هزار تن و در 2۰ روزه 
بهمن ماه ۱2۰ هزار تن روغن تولید و روانه بازار شده 
است.وی ضمن اعالم اینکه تولیدکنندگان در بخش 
روغن مایع مشــکلی ندارند و با افزایش حجم تولید 
التهابات بازار را تا حــد قابل توجهی کاهش داده اند، 
خاطرنشــان کرد: این اطمینان را به مردم می دهیم 
در شب عید و فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده 
تولیدکنندگان با تمام توان روند تولید را انجام و نگرانی 

در این رابطه وجود نخواهد داشت.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی تصریح کرد: 
امروز در بخش روغن نیمه جامد هم مشکالتی درحوزه 
ارزی و تأمین حلب ها مطرح بود که تا حدود 7۰ درصد 
این مشکالت برطرف و طی روزهای آینده در بخش 

روغن نیمه جامد هم مشکلی نخواهیم داشت.
به گزارش ایرنا، پیش از این اعالم شده بود که 4۰۰ هزار 
تن روغن خام موجودی بازرگانی دولتی است و بخش 

خصوصی نیز دارای موجودی مطلوبی از این محصول 
است.مصرف روغن خام کشور ماهانه ۱۰۰ هزار تن 
است و برای تعادل بخشــی به بازار، واردات و تولید 
افزایش یافته و روند توزیع این محصول نیز سرعت 

بیشتری پیدا کرد.
همچنین به دلیل وابسته بودن تولید روغن خوراکی 
به واردات مواد اولیه آن، امسال برنامه اختصاص یک 
میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر ارز برای روغن خام وجود 
دارد که باید ۱.۹ میلیون تن واردات روغن خام انجام 
شود تا بازار این محصول تنظیم شود.بخشی از روغن 
مورد نیاز از محل دانه های روغنی وارداتی و تولید داخل 
تامین می شود و از حدود سه میلیون تن دانه روغنی 
وارداتی، ۱۸ درصد تبدیل به روغن خام شده که می 
تواند بخشی از نیاز کشور را تامین کند.همچنین در 
هفت ماهه امسال میزان تخصیص ارز برای روغن خام 
۹33 میلیون دالر بوده و در این مدت 773 میلیون 
دالر نیز برای دانه های روغنی تخصیص ارز شده است.
74۱ میلیون دالر تامیــن ارز برای روغن خام و 664 
میلیون دالر تامین ارز برای دانه های روغنی در هفت 
ماهه امســال انجام شده اســت و این تامین ارزها با 
یک وقفه یک ماهه تبدیل به کاال می شود و بوسیله 

گمرکات ترخیص و وارد کشور خواهد شد.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با بیان 
اینکه مراکز اســقاط خودرو با کمتر از ۱۰ درصد 
ظرفیت خود فعال هســتند، گفت: ستاد مدیریت 
حمل و نقل ســوخت و همچنین خودروســازان 
توجهی به مصوبات مربوط به اســقاط خودروهای 
فرسوده ندارند.محمود مشــهدی  شریف در مورد 
آخرین وضعیت خروج خودروهای فرسوده از سطح 
شهرها و بررســی منافع اقتصادی ناشی از اسقاط 
این خودروها اظهار کرد: ســتاد مدیریت حمل و 
نقل سوخت کشور در ســال ۱376 زیر نظر نهاد 
ریاست جمهوری فعالیتش را آغاز کرد و به معاونت 
های ریاست جمهوری سپرده شد. اما پس از ورود 
به زیرمجموعه هــای وزارت راه  موقعیت اجرایی 
خود را از دست داد و اکنون مدتی است که زیر نظر 
ســازمان راهداری وزارت راه و شهرسازی فعالیت 

خود را ادامه می دهد.
وی ادامه داد: ســتاد مدیریت حمل و نقل سوخت 
کشــور از جایگاه باالیی برخوردار بــود و زیر نظر 
مســتقیم ریاســت جمهوری فعالیت می کرد اما 
اکنون در حد دبیرخانه ای در ســازمان های زیر 
مجموعه یــک وزارتخانه تقلیل پیدا کرده اســت.
رئیس انجمن مراکــز اســقاط و بازیافت خودرو 
توضیح داد: از ســال ۱356 تا امروز مراکز اسقاط 
و بازیافت خودرو به 22۰ مرکز رسیده است که در 
سراسر کشور پخش هســتند و در استان هایی که 
تراکم بیشتر دارند تعداد بیشتر و در استان هایی با 

تراکم کمتر تعداد آنها نیز کمتر است.
وی ادامه داد: تهران ۱6 مرکز اسقاط و بازیافت دارد 
که هیچ کدام دولتی نیســتند و اکنون در سراسر 
کشور کمتر از ۱۰ مرکز اسقاط خودرو وجود دارد 
که نیمه دولتی هســتند و طبق دستورات باید به 
ســرعت به بخش خصوصی واگذار شود.به گفته 
مشهدی شــریف، حدود 6 هــزار کارگر به صورت 
مستقیم و 3۰ هزار کارگر به صورت غیرمستقیم در 

این مراکز مشغول به کار هستند.
وی با اشــاره به میزان ســرمایه گذاری در مراکز 
اســقاط خودرو گفت: حجم سرمایه گذاری در هر 
مرکز اســقاط حدود 25 میلیارد تومان است که 
در مجموع 22۰ مرکز ســرمایه ای معادل 5 هزار 

میلیارد تومان را به همراه داشــته اســت. به این 
معنی که عمال برای اشتغال و ایجاد فرصت شغلی 
برای هر کارگر در ایــن مراکز حدود ۱3۸ میلیون 
تومان هزینه می شود.رئیس انجمن مراکز اسقاط 
و بازیافت خودرو از تعطیلی بیشــتر مراکز اسقاط 
در کشور خبر داد و اظهار کرد: اکنون از 22۰ مرکز 
اســقاط نزدیک به ۱۰ مرکز غیرفعال هستند و از 
باقی این مراکز نیز حــدود 6۰ مرکز با کمتر از ۱۰ 

درصد ظرفیت خود فعال هستند.
وی از اسقاط تنها ۸ هزار خودرو در سال ۹۸ خبر 
داد و گفت: این در حالی است که تعداد خودروهای 
فرسوده کنونی 3 میلیون دســتگاه بوده و در افق 
۱4۰4 به ۸ میلیون خودرو خواهیم رسید که با این 
روند هزار سال دیگر می توانیم خودروهای فرسوده 
طی 5 ســال آینده را از رده خارج کنیم.مشهدی 
 شریف تشریح کرد: اســقاط خودروهای فرسوده 
منوط به شماره گذاری خودروهای وارداتی است به 
این معنی که به ازا هر خودرو خارجی وارداتی برای 
شماره گذاری باید 3 خودرو فرسوده اسقاط شود. 
در این زمینه یک شماره سریال از اسقاط خودروها 
دریافت می شود که در زمان شماره گذاری خودرو 
خارجی به آن الحاق می شود. اما اکنون که واردات 
خودرو خارجی ممنوع شــده عماٌل دیگر اســقاط 

خودرو برای خودرو خارجی نداریم.
وی درباره اسقاط خودرو در برابر تولید خودرو داخلی 
نیز اظهار کرد: قانونــی در این زمینه وجود دارد که 
به ازای هر ۱۰۰ دســتگاه تولید خودرو داخلی باید 
3۰ خودرو فرسوده از رده خارج شود اما از سال ۸۸ 
تاکنون به دلیل رانت موجود، خودروسازان زیر بار 
اجرای این مصوبه نرفتند و برای شماره گذاری موتور 
نیز قرار بود این قانون اجرایی شــود که این اتفاق تا 

سال گذشته به تاخیر افتاد.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو افزود: 
برای شماره گذاری هر خودروی دیزلی از سال ۹7 
قانونی وجود دارد که تا سال ۹۸ به تاخیر افتاد. بر 
اســاس این قانون به جای هر سه خودرو دیزلی نو 
باید یک خودرو دیزلی اسقاط شود که این قانون در 
حال اجرا است اما چون تولید داخلی این خودروها 

بسیار اندک است خیلی تاثیرگذار نیست.

 معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان گفــت: بیش از 
66 هــزار و 64۸ پرونده به ارزش بیش از ســه هزار و 
53 میلیارد تومان در ۱۰ ماهه امســال تشکیل شده 
است.»جواد احمدی« در زمینه آمار بازرسی های ۱۰ 
ماهه از بازار کاالهای اولویت دار در کشور، افزود: براساس 
آمارها در این مدت، بیش از یک میلیون و 553 هزار و 
4۹6 مورد بازرسی در قالب طرح های مختلف نظارتی 
در سراسر کشــور انجام گرفت که برای 46 هزار واحد 
صنفی، پرونده تخلف به ارزش سه هزار و 53 میلیارد و 

۸۸۱ میلیون تومان تشکیل شده است.
وی با اشــاره به اهمیت عملکرد بازرسان در راستای 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
نظارت جدی بر عملکرد واحدهای صنفی، تولیدی و 
خدماتی و ایجاد ثبات و امنیت در سطح بازار، تصریح 
کرد: براســاس بازرســی های مربوط به واحدهای 
تولیدکننده و عرضه کننده محصوالت و فرآورده های 
لبنی، ۸2 هزار و ۸۱۹ بازرسی انجام و سه هزار و ۱6۰ 
پرونده به ارزش بیش از هفت میلیارد تومان تشکیل 
شده است.احمدی خاطرنشــان کرد: تعداد بازرسی 
های انجام شده در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ  در ۱۰ 
ماهه امسال ۱۹2 هزار و ۹7۰ نوبت بوده و در همین 

ارتباط برای ۱7 هزار و 4۱4 واحد صنفی متخلف برگه 
گزارش بازرسی به ارزش ریالی بالغ بر 72 میلیارد و 
۸62 میلیون تومان تنظیم و به مرجع رسیدگی کننده 

ارسال شده است.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت 
ضمن تأکید بر تداوم اقدام ها و افزایش گشــت های 
نظارتی از سوی دستگاه های مرتبط برای نظارت بر 
بازار و حفظ تعادل در روزهای پایانی سال خاطرنشان 
کرد: براساس شرایط کنونی پایش و نظارت مستمر بر 
تأمین، توزیع و قیمت کاالها و سایر اقالم پرمصرف در 
دستور کار بازرسان این سازمان و سازمانهای صنعت، 
معدن و تجارت اســتان ها قرار دارد و با محتکران و 
گران فروشــان برخورد قانونی می شــود.هفته های 
پیشین، پنج کاال از جمله روغن خوراکی، نهاده های 
دامی، مرغ زنده و گرم، سیمان و تایر سبک و سنگین به 
عنوان کاالهای دارای اولویت بازرسی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای جلوگیری از احتکار، بررســی 

موجودی و قیمت، تعیین شد.
در نیمه نخست امسال نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
ماسک و لوازم بهداشتی مربوط به این بیماری در صدر 
بازرسی ها قرار داشتند و طی هفته های متوالی نظارت 

شدیدی بر آن اعمال می شد.

بی توجهی ستاد مدیریت سوخت به نوسازی خودروها

مراکز اسقاط خودرو با ۱۰ درصد ظرفیت فعالند

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی:

مشکل تولید روغن نیمه جامد تا روزهای آینده حل می شود

سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان اعالم كرد:

تشکیل پرونده تخلف کاال به ارزش سه هزار میلیارد تومان
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مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد
پذيرش 41 شركت دانش بنيان در فرابورس

مدیرعامل فرابورس ایران در آیین رونمایی از بازار مالی جمعی و شاخص 
صکوک فرابورس ایران، اظهار کرد: در این جلسه ما برای تامین مالی جمعی 
و شاخص صکوک دور هم جمع شده ایم. بحث تامین مالی از سال ۹۴ در 

دفتر کل کار آفرینی وزارت کار مطرح شده است.
او گفت: کار گروه ارزیابی از روزی که آغاز به کار کرده ۲۸ جلسه تشکیل 
داده که در این جلســات به حداقل مفاد قرارداد مشخصات عاملین نحوه 
ارزیابی اشاره شده است. او بیان کرد: تا کنون ۴۱ شرکت دانش بنیان در 

فرابورس پذیرفته شده است.

ضرورت تامين هزينه های نســخه پيچی آنالين 
داروخانه ها

دبیر انجمن داروسازان ایران گفت: جبران هزینه های سخت افزاری و نرم 
افزاری داروخانه ها برای حذف دفترچه های درمانی و آنالین شدن نسخه 
ها ضروری است. جلیل سعیدلو در خصوص حذف دفترچه های درمانی و 
نسخه نویسی الکترونیک اظهار داشت: داروسازان از بحث نسخه الکترونیک 
استقبال می کنند و آن را گامی بلند در مسیر توسعه سالمت جامعه و بهینه 

سازی هزینه ها می دانند.
به گقته سعیدلو، نسخه الکترونیک سبب نظم اقتصادی در حوزه سالمت و 
درمان می شود. همچنین موجب می شود که پایش هزینه ها در نظام سالمت 
و درمان آسان تر شود. همچنین تحقق نسخه الکترونیک کمک مؤثری در 
کاهش هزینه های سازمان های بیمه گر کرده و موجب صرفه جویی کالنی 
می شود. وی ادامه داد: نکته اینجا است که این پروژه ملی به موازات اینکه 
موجب صرفه جویی قابل توجهی در پرداخت ها و اقتصاد بیمه ها می کند 
ولی هزینه هایی ایجاد می کند که از محل این صرفه جویی ها باید پرداخت 

شود و خوشبختانه این موضوع در قانون بودجه دیده شده است.
وی افزود: به هرحال اگر ســازمان های بیمه گر نتوانند پزشــکان را برای 
الکترونیکی کردن نسخه های خودشان مجاب کنند و قرار باشد این کار را 
به داروخانه ها محول کنند، یک سری فرآیند جدید به فرآیند نسخه پیچی 
اضافه می شود که بدون تدارک کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در 
داروخانه، موجب کاهش سرعت نسخه پیچی، ازدحام جمعیت در داروخانه 
و نارضایتی مردم می شود. سعیدلو تاکید کرد: برای اجرای درست و منطقی 
و مطابق واقع باید یک سری هزینه ها در داروخانه شود تا داروسازان بتوانند 
فرآیند نسخه پیچی را انجام دهند و طبیعتاً محل تأمین این هزینه ها باید 

مشخص باشد واال راه به جایی نخواهیم برد.
وی اضافه کرد: داروسازان و موسسین داروخانه ها برای اینکه سرعت عمل 
ایجاد شود، نیاز به سرمایه گذاری جدید دارند. باید نیروی انسانی مناسب 
داشته باشند و امکاناتی را تدارک ببیند تا توقف و ازدحام جمعیت خصوصاً 
در این شــرایط کرونایی به حداقل کاهش پیدا کند. سعیدلو تصریح کرد: 
صحبت ما این است که این هزینه ها باید از سوی سازمان های بیمه گر تأمین 

شود تا این پروژه ملی بر اساس هدفگذاری ها به ثمر بنشیند.

تحول در پرداخت های بانكی
شبکه پرداخت کشور باید همپا با توسعه پُرسرعت و تغییرات حوزه کسب وکارها به ویژه در 
تجارت الکترونیک و به وجود آمدن نیازمندی های نوظهور، به روز باشد تا بتواند به خوبی 

پاسخ تمام نیازها را بدهد.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن تشکر از 
زحمات بانک مرکزی در پروژه جدید مبنی بر شیوه جدید پرداخت از طریق تلفن همراه، 
اظهار کرد: این دو مجموعه در سال های اخیر در توسعه و ارتقای زیرساخت های شبکه 

پرداخت کشور تالش بسیاری کردند که جای تشکر دارد.
محمدجواد هادی تصریح کرد: ابتکار در این حوزه به معنی طراحی ســازوکارها و ارائه 
راهکارهای جدید پرداخت متناسب با نیازمندی های توسعه کسب وکار و از طرف دیگر 
کارآمدسازی و بهینه سازی روش های قبلی است که البته یکی از الزامات نظام بانکی و 

پرداخت است.
وی ادامه داد: با توجه توسعه پُرســرعت و تغییرات حوزه کسب وکارها به ویژه در حوزه 
تجارت الکترونیکی، الزم است شبکه پرداخت کشور همپا با این توسعه و به وجود آمدن 
نیازمندی های نوظهور، به  روز باشد تا بتواند به خوبی پاسخگو باشد و به عنوان یکی از 
پیش نیازهای جدی کسب وکار، ارائه خدمت کند که این رونمایی نشان دهنده همین 

چابکی و همراهی است.
معاون تســهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توســعه تجارت الکترونیکی تاکید 
کرد: در واقع تنوع محصوالت در حــوزه پرداخت با توجه به قابلیت هــا و امکانات هر 
کدام، از یک طرف دامنه انتخاب های بیشتری را پیش روی کسب وکارها قرار می دهد 
و از طرف دیگر جهت مدیریت و نظارت بر شــبکه پرداخت توســط حاکمیت و مقام 
ناظر شبکه پرداخت کشور را ساده تر می کند. چرا که اوالً کسب وکاری که به هر دلیل، 
نیازمندی اش از طریق ابزارهای کامل قبلی برآورده نمی شــد، االن به خوبی برآورده 
می شود و هم اینکه اگر محدودیت ها یا کنترل های خاصی الزم است با توجه به سازوکار، 
ســهولت، امنیت و … از طرف مقام ناظر پولی کشور اعمال شــود، به سادگی بر دسته 
خاصی از درگاه ها قبل اعمال است. بنابراین به صورت کلی تنوع بخشی به محصوالت 
 و تخصصی کردن آن ها، به کارآمدســازی و بهینه سازی شبکه پرداخت کشور منتهی 

می شود.
هادی با اشاره به کاربرد محصول جدید یعنی پرداخت از طریق تلفن همراه، گفت: براساس 
آخرین گزارش تجارت الکترونیکی ایران که مربوط به شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ بود و 
به تازگی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر شد، ضریب نفوذ تلفن همراه 
هوشمند نسبت به شــش ماهه اول ۱۳۹۸ حدود ۲۰ درصد در کشور رشد داشته و به 
۶۵ درصد رسیده است. این زیرساخت، ظرفیت بســیار خوبی در استفاده از ابزارهای 
احراز هویت و انجام عملیات پرداخت بدون نیاز به کارت و مبتنی بر تلفن همراه را فراهم 
می کند و می تواند تحولی در زمینه انجام پرداخت با توجه به زندگی پرسرعت مردم در 

عصر فعلی ایجاد کند.
او افزود: در واقع مردم با در دست داشتن تنها تلفن همراه هوشمند که عموماً همراه افراد 
بوده و قبالً هویت و دسترسی ایشان به این تجهیز احراز شده است، می توانند بدون نیاز 
به داشتن تجهیز دیگر مانند کارت بانکی، امکان انجام پرداخت را حتی بدون نیاز به وارد 
کردن رمز )در مورد مبالغ ُخرد طبق سیاست بانک مرکزی( در خریدهای روزانه، مترو، 

اتوبوس و … داشته باشند.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: 
درک این موضوع هم از جهت تسهیل عدم نیاز به همراه داشتن کارت بانکی، هم از جهت 
مالحظات امنیتی وارد کردن رمز جلوی چشم فروشنده یا حتی گفتن رمز و وارد کردن 
توسط خود فروشنده و به ویژه رعایت مسائل بهداشتی در شرایط شیوع ویروس کرونا 
بسیار حائز اهمیت است و اگر به درستی به کسب وکارها معرفی و فرهنگ سازی الزم بین 
مصرف کنندگان انجام شود، می تواند اثرات مثبت بسیاری از جهت بهبود وضع کنونی 

پرداخت داشته باشد.
هادی در پایان گفت: در هر صورت رونمایی از این محصول جدید را به شبکه پرداخت 
کشور و عموم کسب وکار به ویژه در حوزه تجارت الکترونیکی تبریک عرض می کنم و این 
اتفاق را از جهت توسعه بیشتر کسب وکارها و سهولت و امنیت حداکثری مصرف کنندگان 

به فال نیک می گیرم.

اخبار

گشایشنمایشگاهاینترنتیاسباببازی
نمایشگاهوفروشگاهاینترنتیششمینجشنوارهملیاسباببازیکانونپرورشفکریکودکانونوجوانانازروز۲۸بهمن۱۳۹۹گشایشمییابد.دبیرششمینجشنوارهملیاسباببازی

کانونگفت:امسالبیماریکرونابیشتربرنامههاراتحتالشعاعخودقرارداداماجشنوارهاسباببازیازاینتهدید،فرصتیبرایخودساخت.

هک اطالعات مراکز مهم 
کشــور ازجملــه وزارت 
بهداشــت، اپراتورهــای 
همراه اول و ایرانسل، بندر 
شــهید رجایــی، گمرک، 
دولت الکترونیک و ده ها ســازمان و مرکز مهم در 
حالی به راحتی از سوی افراد خاص و حتی اسرائیل 
انجام می شود که حتی اگر هم درز اطالعات برخی از 
این حمالت سایبری تکذیب هم شود، زنگ خطری 
برای دستگاه ها و مســئوالن فضای مجازی کشور 
است؛ زنگ خطر درز اطالعات کاربران و حتی بیگ 
دیتای حساس و حیاتی کشــور! ضعف زیرساخت 
های فناوری حوزه ارتباطات و اطالعات در کشــور 
ما به همین جا محدود نمی شود و در این میان ذکر 
دو نکته بسیار ضروری است: ۱. بحث عقب ماندگی 
توسعه اینترنت ثابت در کشــور که باعث استفاده 
بیش از حد از شبکه همراه شده که برخالف مدل 
کشورهای پیشرفته اســت، ۲. هزینه سنگینی که 
به مردم بابــت این موضوع تحمیل شــده که باید 
مخصوصا در زمان کرونا این موضوع حل شود. نکته 
اصلی در این میان، کیفیت سرویس  ها و خدمات 
داخلی اســت که باید ارتقا پیدا کند تــا اینترنت 

ماهواره ای جایگزین نشود. قطع و وصلی های مکرر 
اینترنت ثابت و پاسخگو نبودن آن برای کاربران در 
حالی آنها را به شبکه موبایل کوچ داده است که این 
شبکه هم زیر بار ســنگین این وظیفه کمر راست 

نکرده و نتوانسته این بار سنگین را به دوش بکشد.

انحصار مخابرات در مقابل شرکت های 
FCP

دبیر شــورای  عالی فضــای مجازی مــی گوید: 
»متأسفانه شبکه ثابت اینترنت در سال های گذشته 
به دلیل نامناسب بودن مدل درآمدی و به دالیلی 
دیگر، توسعه مناسب پیدا نکرده و وزارت ارتباطات 
در این رابطه کوتاهی دارد و مقصر اســت. در این 
حوزه شبه انحصار مخابرات را در مقابل شرکت های 
FCP داریم و در بخشی از قسمت های شبکه، مانند 
کابل، شاهد انحصار هســتیم. در این راستا یا باید 
انحصار شکسته شود و یا مخابرات ایران بپذیرد که 

با سرعت کافی، سرویس های الزم را ارائه دهد.«
ابوالحســن فیروزآبادی با بیان اینکه »با این عدم 
توســعه، امنیت فضای مجازی کشــور را در خطر 
می بینیم«، افــزود: »در حال مذاکره با شــرکت 
مخابرات ایــران، وزارت ارتباطات و ســهامداران 
اصلی مخابرات کــه حتماً این ســرمایه گذاری را 
در حوزه توســعه اینترنت ثابت انجــام دهند. آنها 
هم به صــورت ابتدایی و پایــه ای پذیرفته اند این 

ســرمایه گذاری باید انجام شــود. اما متأسفانه در 
این حوزه با تأخیــر مواجه هســتیم. ما معتقدیم 
که باید در اســرع وقت این سرمایه گذاری صورت 
 گیرد و شــبکه دسترســی کشــور توســعه پیدا

 کند.«
آنچه در روزهای اخیر بسیار مشهود است، نامناسب 
بودن سرعت و کیفیت اینترنت ثابت برای کاربران 
و انتقال بار آن به شبکه موبایل است که در پی این 
بار، شــبکه های موبایل نیز پاسخگو نخواهند بود. 
عدم تحقق شبکه ملی اطالعات، حمالت سایبری 

گســترده، ناامنی فضای مجازی، سرعت و کیفیت 
نامناســب اینترنت و ده ها مورد دیگــر بیانگر این 
است که سازمان های متولی در بحث فضای مجازی 
ازجملــه وزارت ارتباطات و شــورای عالی فضای 
مجازی نتوانسته اند آنگونه که باید و شاید به توسعه 
اینترنت و امنیت فضای مجازی در کشور بپردازند و 
چه بسا به زودی اینترنت ماهواره ای جایگزین شبکه 
های فعلی شود؛ آن هم به صورت گسترده! »کسب 
و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، ناامنی فضای 

مجازی کشور را بررسی می کند. 

بيگ ديتای محرمانه كشور در اينترنت خريد و فروش می شود

امنیت فضای مجازی کشور در خطر است
با آمدن اينترنت ماهواره ای، شبكه ملی اطالعات زير سوال خواهد رفت

کوتاهی وزارت ارتباطات در توسعه اینترنت ثابت 
سید علیرضا آل داود، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه

متاسفانه وزارت ارتباطات در توسعه اینترنت ثابت ارائه خدمات در بستر اینترنت ftth در کشور کوتاهی کرده است. تا زمانی که دید برخی از مدیران به جای تقویت زیرساخت دسترسی به شبکه پرسرعت، امن و ارزان داخلی در 
بستر شبکه ملی اطالعات، تقویت و خرید پهنای باند خارجی برای سرویس ها و خدمات غیربومی باشد، شاهد رشد و توسعه این شبکه نخواهیم بود.

در بستر اینترنت ثابت با ۳ اینترنت adsl, vdsl و ftth روبرو هستیم که بهترین آنها از نظر سرعت، پایداری و پینگ اینترنت ftth است که تنها در چند شهر ارائه می شود. کشوری مانند کره جنوبی با شبکه ملی اطالعاتی که دارد، 
یک شبکه امن، ارزان و سریع را در اختیار شهروندانش قرار داده است. کره جنوبی لقب پرسرعت ترین کشور دنیا در زمینه سرعت دسترسی مردم به شبکه ملی اطالعاتش را دارد که تا ۴,۸ گیگابیت بر ثانیه سرعت این شبکه ذکر 

شده است. 
اینکه دبیر شورای عالی فضای مجازی نسبت به امنیت فضای مجازی کشور احساس خطر می کند، بسیار درست است و این درحالی است که در سال جاری ما شاهد حمالت سنگین سایبری به زیرساخت هایمان در کشور بوده 
ایم و متاسفانه بیگ دیتای بعضا بسیار محرمانه کشور نیز در اینترنت خرید و فروش می شود. متاسفانه کسب و کارهای اینترنتی داخل کشور در بسترهای ناامنی نظیر شبکه های اجتماعی و ارتباطی خارجی قرار دارند و هر لحظه 

امکان مسدود شدن صفحات مردم، قطع سرویس خدمات به کشور از طرف این سرویس ها و خدمات عمدتا آمریکایی، سوءاستفاده از فقر دانش رسانه ای و دیجیتال مردم و کالهبرداری های اقتصادی وجود دارد.
حمایت واقعی از بخش خصوصی در ارائه خدمات اینترنت ثابت و همراه بسیار مهم است و این در حالی است که متاسفانه هنوز فرهنگ حمایت از بخش خصوصی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور نهادینه نشده و جا دارد این 

اصل برای رونق و جهش تولید به ویژه کسب و کارهای اینترنتی و کارآفرینی برای کسب و کارهای جدید توسط دولت ها به طور کامل اجرا شود.
در صورت حمایت از بخش خصوصی برای ارائه اینترنت ثابت شاهد رقابت بسیار خوب در سطح شرکت های fcp و مخابرات خواهیم بود و در نهایت سرویس پایدار، ارزان، امن و پرسرعتی به دست مردم خواهد رسید.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رئیس پلیس فتای استان اردبیل با اشاره به ترفند 
دریافت بیعانه در قبال ارســال کاال در ســایت  و 
اپلیکیشــن دیوار گفت: کاربران این برنامه قبل 
از مشــاهده و تســت ســالمت کاال بیعانه ای را 
پرداخت نکنند.سرهنگ علی قهرمان طالع عنوان 
کرد: کالهبرداران ســایبری بــا زیرکی خاصی 
کاالها و خدماتی را در ســایت دیــوار ثبت کرده 
و با نوشــتن مشــخصات و قرار دادن عکس های 
جعلی و همچنین قیمت های کــف بازار کاربران 

را ترغیب و با فریــب آنان، در قبال نگه داشــتن 
 آن کاال یــا ارائه خدمات درخواســت واریز بیعانه 

می کنند. 
وی افزود: در این روش شــیادان سایبری پس از 
تماس مشتری به گونه ای رفتار می کنند که آن کاال 
یا خدمات دارای مشتریان زیادی است و با زیرکی 
با مطرح کردن و شرط گذاشــتن دریافت بیعانه 
قول می دهند که جنس مورد نظر را برای مشتری 
نگه داشته و پس از اخذ وجه برای مشتری ارسال 

کنند که در این مواقع حتی برخی از کاربران حاضر 
می شوند تا کل مبلغ کاال را نیز پرداخت کنند. 

رئیس پلیس فتای اســتان اردبیــل تاکید کرد: 
به هیچ عنوان قبل از دریافــت کاال، وجهی بابت 
بیعانه برای فروشــنده کاال در سایت های واسط 
واریز نکنید. سرهنگ قهرمان طالع ادامه داد: این 
کالهبرداران سایبری با بهره مندی از کارت های 
عابر بانک اجاره ای، سرقتی و یا کپی، وجوه انتقالی 
به این کارت ها را جابجا کرده و از طرق مختلف مثل 

جایگاه سوخت، مراکز خرید و ... تبدیل به وجه نقد 
و یا کاال می کنند.رئیس پلیس فتا استان اردبیل 
توصیه کرد: کاربران سایت دیوار عالوه بر توجه به 
این نکته که ثبت آگهی در این برنامه کاماًل رایگان 
اســت، به هیچ وجه وجهی را قبل از دریافت کاال 
واریز نکرده و در صورت مشاهده آگهی مشکوک 
آن را هم به مدیر ســایت و هم از طریق وب سایت 
 www.cyberpolice.ir پلیس فتا بــه آدرس

گزارش کنند.

معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری از ارائه 
اوراق صرفه جویــی انرژی در بــورس، در آینده 
نزدیک خبــر داد و گفــت: در حــال حاضر نیز 
شرکت های دانش بنیان ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان 
ســرمایه در تابلوی بورس دارنــد و ۱۳ صندوق 

خصوصی نیز جسورانه در بورس حضور یافته اند.
سورنا ستاری در مراســم آنالین رونمایی از بازار 
تامین مالی جمعی و شــاخص صکوک فرابورس 
ایران، با اشــاره به تالش های صورت گرفته برای 
شکل گیری اکوسیستم نوآوری در ۷ سال گذشته، 
اظهار کرد: در این اکوسیستم دانشگاه ها به عنوان 
تامین کننده منابع نیروی انســانی دیده شــده 
است و امروزه شاهدیم که در اکوسیستم نوآوری 
کشــور عالوه بر مراکز نــوآوری، ۵۰ پارک علم و 
فناوری و ۱۵۰ شتابدهنده بخش خصوصی و ۶هزار 

استارت آپ فعال هستند.
وی با اشاره به تشکیل ۵۷۰۰ شرکت دانش بنیان 

و وجود نیروی انسانی متخصص ایرانی در خارج از 
کشور اظهار کرد: تامین مالی چنین اکوسیستمی 
با سیســتم مالی قدیمی قابل امکان پذیر نیست؛ 
چرا که ابزار مالی مــا در قدیم وام بوده و نمی توان 
این اکوسیستم را صرفا با اعطای وام توسعه داد از 
این رو تامین مالی کشور باید به سمت تامین مالی 
خطر پذیر برود؛ همان گونه که در برخی از کشورها 
بیش از ۵۰ درصد تامین مالی آنها از طریق سرمایه 

گذاری جسورانه صورت می گیرد.
ســتاری بورس را یکی از ابزارهــای تامین مالی 
دانست که می تواند ریسک تامین مالی جسورانه 
را کاهش دهد، خاطر نشــان کرد: بر این اســاس 
مکانیســم های متعددی برای توسعه اکوسیستم 
نواوری در سازمان بورس ارائه دادیم که  به کندی 
پیش رفته اســت اما روال کار در حــوزه نوآوری 
به همین شکل اســت که هر تغییری به سختی 
صورت می گیرد اما امروزه شــاهدیم که در حال 

حاضر نوآوری در بورس توســعه یافته و ابزارهای 
جدیدی در اختیار شــرکت های دانش بنیان قرار 

گرفته است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به 
ایجاد استارت آپ های بزرگی در حوزه هایی چون 
سلول های بنیادی ،ICT و هوا فضا تاکید کرد: ایران 
در حوزه بیوتکنولوژی یکــی از قدرت های بزرگ 
آسیا است  و در کشور شرکت های داروسازی فعال 
هستند که ساالنه ۴۰۰ میلیون تومان هزینه صرف 
تحقیق و توسعه خود می کنند و این همان تفاوت 

بین کارخانه و صنعت است.
وی قیمت گذاری بــر روی شــرکت های دانش 
بنیــان را یکــی از چالش های معاونــت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری دانســت و یادآور شد: 
نمی توان بــر روی این شــرکت ها قیمت گذاری 
کرد. در دنیــا نیز می بینیم شــرکت های بزرگی 
وجود دارند کــه دارایی فیزیکی زیــادی ندارند 

 اما ایــده، فکر و فناوری کــه دارند بــا مبالغ باال
 خرید و فروش می شود.

ستاری با اشاره به پلتفرم های تامین مالی جمعی 
رونمایی شده در این مراسم، گفت: با توجه به اینکه 
یکی از مشکالت شرکت های دانش بنیان  معضل 
قیمتگذاری  در بورس است ، خوشحالیم که چند 
شــرکت وارد حوزه قیمت گذاری و ارزش گذاری 

دارایی نامشهود شده اند.
رییس بنیاد ملــی نخبگان با تاکید بــر اینکه در 
حال حاضر ۴۱ شــرکت دانش بنیــان در بورس 
فعال هســتند، ادامه داد: ۴ شــرکت نیز به تعداد 
این شرکت ها اضافه خواهد شــد، در حال حاضر 
این شــرکت ها ۲۰۰  هزارمیلیارد تومان سرمایه 
در تابلوی بــورس دارند، ۱۳ صندوق جســورانه 
خصوصی نیز در بورس داریم که امروز بزرگترین 
آن پذیره نویسی ۲۴۰ میلیارد تومانی انجام داده 

است.

 دبیر کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای گفت: در 
کشــور ما ۳۲ میلیون کاربر بازی های دیجیتال وجود 
دارد که میانگین بازی کردن این ۳۲ میلیون نفر، روزانه 

۹۳ دقیقه است.
جواد راستی، پیش از ظهر یکشنبه _۲۶ بهمن ماه، در 
نشست خبری ششمین کنفرانس بین المللی بازی های 
رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها که به میزبانی دانشــگاه 
اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: دانشــگاه اصفهان از 
سال ۱۳۹۲ و با تشکیل کارگروه بازی های رایانه ای که 
متشکل از اعضای هیئت علمی عالقه مند به حوزه های 
مختلف این بازی های بود، کار خود را در این حوزه آغاز 
و با تعریف مبحث بازی های رایانه ای به عنوان یک پروژه 

پیشران در این حوزه سرمایه گذاری خوبی کرد.
وی با بیان اینکه این حوزه، رشته های مختلفی را در بر 
می گیرد، افزود: این بازی ها از دید پژوهشی، گزینه بسیار 
جذابی است و حوزه های مختلف از جمله روانشناسی، 

حقوق، مدیریت، کامپیوتر، جامعه شناسی، فقه، علوم 
سیاسی و هنر را شامل می شود و سه شاخه علوم انسانی، 
فنی و هنر را در بر می گیرد که نقش مهمی در ساخت 
بازی های رایانه ای دارند.وی خاطرنشان کرد: کارگروهی 
در سال ۹۲ در دانشگاه اصفهان متشکل از هیئت علمی 
این رشته ها تشکیل شد که نهایتاً بعد از دو سال به این 
نتیجه رسیدند که جای یک رویداد پژوهشی مقاله محور 
در حوزه بازی های رایانه ای در کشــور خالی است و به 
همین دلیل اولین کنفرانس این بازی ها در سال ۱۳۹۴ 
در این دانشگاه برگزار شــد.مدیر مرکز نوآوری صنایع 
سرگرمی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: در سال ۱۳۹۵ 
نیز مرکز تخصصی بازی های رایانه ای با سرمایه گذاری 
مشترک دانشــگاه اصفهان و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری راه اندازی و بر تقویت زیرساخت های 

آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی در اصفهان و استان های 
همجوار متمرکز شد.راستی یادآور شد: در سال ۱۳۹۸ با 
حمایت دوباره معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از اقدامات این مرکز و همچنین سرمایه گذاری دانشگاه 
اصفهان، مرکز تخصصــی بازی های رایانه ای، تبدیل به 
مرکز نوآوری صنایع سرگرمی شد که فعالیت و اقدامات 
خود را در حوزه های آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی و 
در حوزه های مختلف سرگرمی ادامه داد.وی تاکید کرد: 
رشــته »طراحی و تولید بازی های رایانه ای« در مقطع 
کارشناسی در دانشــگاه اصفهان ایجاد و سر فصل آن 
نیز به وزارت علوم ارسال شده است؛ این رشته مراحل 
تصویب نهایی را در دفتر گسترش می گذراند. همچنین 
از سال ۹۷ دانشگاه اصفهان یک دوره کارشناسی ارشد 
مشترک با "دانشگاه کن یانگ" کره جنوبی برگزار کرد و 

دانشجویانی که در این رشته پذیرفته شوند، برای مدت 
یک سال در دانشگاه اصفهان و یک سال در دانشگاه کن 
یانگ کره تحصیل می کنند.راســتی با بیان اینکه این 
کنفرانس بعد از سال ۱۳۹۴ به یک رویداد شناخته شده 
در سطح کشور و دنیا تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: 
این رویداد علمی تنها رویداد جامع پژوهشی در حوزه 
بازی های رایانه ای و به صورت مقاله محور محســوب 

می شود.
وی گفت: در مرکز نوآوری صنایع ســرگرمی دانشگاه 
اصفهان، آزمایشگاه سرگرمی های جدی نیز وجود دارد 
که روی ساخت بازی ها و سرگرمی هایی تمرکز دارد که 
هدف آن سرگرم کردن نیست، بلکه هدف آن کمک به 
آموزش، درمان، تبلیغات و ورزش است؛ حدود ۴۰ عنوان 
پروژه مختلف نیز در این حوزه وجود دارد که می تواند 
مورد استفاده کلینیک های روانشناسی، روان پزشکی و 

کلوپ های ورزشی قرار گیرد.

کالهبرداری با ترفند دریافت بیعانه  در خریدهای اینترنتی

فعاالن دانش بنیان انرژی وارد بورس می شوند

۳۲ میلیون کاربر بازی های رایانه ای در ایران وجود دارد


