
افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشســتگان در شرایطی در مجلس 
مصوب شد که دریافتی های باالی ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد 
نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق دارند.

مژگان خانلو- سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ و همچنین رئیس امور پایش تعهدات 
دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه- در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با 
تغییرات حقوقی اعمال شده برای کارکنان و بازنشستگان در جریان بررسی 

الیحه بودجه در مجلس توضیحاتی ارائه کرده است.
وی با اشاره به آنچه در تبصره ۱۲ الیحه بودجه سال آینده از سوی دولت برای 
افزایش حقوق کارکنان پیش بینی شده بود گفت که پیشنهاد دولت افزایش 

ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دســتگاههای اجرایی با ۲۵ 
درصد بود و  حداقل پرداختی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شد که 

این موضوع برای بازنشستگان نیز عمومیت داشت.
خانلو با اشــاره به تغییراتی که در جریان بررسی الیحه بودجه در کمیسیون 
تلفیق برای افزایش حقوق اعمال و مصوب شده است افزود: در نهایت آنچه که 
مصوب شده به نحوی است که افزایش حقوق کارکنان  و بازنشستگان بیش از 
۲۵ درصد نیست و نسبت به آخرین حکم کارگزینی آنها درسال ۱۳۹۹ اعمال 
می شود، اما این ۲۵ درصد مشمول تمامی کارکنان و بازنشستگان نمی شود.

ســخنگوی ســتاد بودجه با اشــاره به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه میزان 

افزایش حقوق هیچ فردی نســبت به ســال جاری نباید بیش از دو میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومان باشــد توضیح داد: در این شــرایط حقــوق های باالی 
۱۰ میلیون تومان بــه هیچ عنوان مشــمول افزایــش ۲۵ درصدی حقوق 
 نشــده و فقط رقم ثابــت دو میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان بــه آنها اختصاص

 پیدا می کند.
به گفته خانلو با مصوبه مجلس نیز در هر صورت حداقل دریافتی در سال آینده  

سه میلیون و ۵۰۰  خواهد بود.
وی درباره پاداش پایان خدمت کارکنان نیز گفت که با مصوبه مجلس در ازای 
هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۴۷۲ میلیون تومان تعیین شده 

است.این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه یادآور شد که در هر حال آنچه 
که توسط شورای نگهبان تائید و به عنوان قانون ابالغ شود الزم االجرا خواهد 
بود.این تغییرات درحالی اعمال می شــود که پیش از این در سال ۱۳۹۸ هم 
افزایش حقوقی که مجلس مصوب کرد بدون ضریب و با رقم ثابت ۴۰۰ هزار 

تومان بود که مدت ها مورد بحث قرار داشت.
از ســویی اکنون این موضوع مطرح اســت که با حذف درصد افزایش حقوق 
برای دریافتی باالی ۱۰ میلیون تومان تا چه حد پرداختی متناسب  با سوابق، 
تحصیالت جایگاه کاری و وضعیت کارکنان  و بازنشستگان اعمال شده و مبنای 

تعیین این رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان چیست؟

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
ایران، گفت: حــذف کاربرد دفترچــه کاغذی بیمه 
ســالمت با شــیب مالیم دنبال شــده و به مرور تا 
اردیبهشــت ۱۴۰۰ به این ســمت حرکت خواهیم 
کرد کــه نیازی بــه اســتفاده از دفترچــه کاغذی 
نباشــد.مهدی رضایی با اشــاره به اینکــه در زمینه 
رســیدگی الکترونیک به اسناد بســتری، ۹۵ درصد 
بیمارستان های کشور به این طرح پیوسته اند، گفت: 
۱۰۰ درصــد بیمارســتان های دولتی دانشــگاهی، 
۸۵ درصد بیمارســتان های خصوصی، دولتی و غیر 
دانشگاهی و خیریه به طرح رسیدگی الکترونیک به 
اسناد بستری پیوسته اند و اســناد خود را به صورت 
الکترونیکی ارســال می کنند.وی افــزود: این طرح 
منجر به تســریع روند ارائه خدمات درمانی، کاهش 
هزینه ها و مدیریت منابع، شــفافیت در رسیدگی و 
بررسی خدمات ارائه شــده به بیمه شدگان سازمان 
بیمه سالمت و همچنین صرفه جویی در مصرف کاغذ 
و تنظیم هوشمند اسناد رســیدگی بر اساس قوانین 
بیمه گری می شود.رضایی با بیان اینکه روند کاهش 
کاربرد دفترچه های کاغذی بیمه سالمت و همچنین 
اجرای طرح های موثر و قانونی نسخه نویسی و نسخه 
پیچی الکترونیک در ســال های اخیر ادامه داشته و 
همچنان نیز ادامه دارد، گفت: در این زمینه باید توجه 
کرد که حذف دفترچه های کاغذی باید به مرور و در 
واقع با کاهش کاربرد دفترچه انجام شود؛ زیرا برخی 

از ارائه دهندگان خدمات سالمت هنوز آموزش های 
الزم را در زمینه نسخه نویســی الکترونیک ندیده اند 
و باید هر دو ســمت موضوع، یعنی گیرندگان و ارائه 
دهندگان خدمات ســالمت با مزایای این طرح آشنا 
شوند و ترجیح عمومی به ســمت کاهش حداکثری 
استفاده از دفترچه باشد و منجر به نارضایتی نشود.وی 
ادامه داد: هر طرحی در ابتدای اجرا با مشکالتی همراه 
است و باید این مشکالت با تعامل و همکاری به مرور 
برطرف شود. در نتیجه تصمیم بر این شد که  کاهش 
کاربرد دفترچه کاغذی بیمه ســالمت با شیب مالیم 
دنبال شده و به مرور تا اردیبهشت ۱۴۰۰ به این سمت 
حرکت کنیم که نیازی به استفاده از دفترچه کاغذی 
نباشد. از طرفی بیش از ۹۶ درصد مراکز طرف قرارداد 
و مطب ها به سامانه نسخه نویسی الکترونیک متصل 
شده اند و برای نسخه پیچی الکترونیک نیز تعامل الزم 
با داروخانه ها و انجمن داروســازان انجام شده است.
رضایی گفت: در این زمینه مشــوق هایی نیز در نظر 
گرفته شده تا ارائه دهندگان خدمت به ارائه خدمات 
الکترونیک تشــویق شــوند و در عین حال مشکلی 
برای بیمه شدگان ایجاد نشود.معاون بیمه و خدمات 
سالمت سازمان بیمه سالمت ایران تاکید کرد: ارجاع 
الکترونیکی خدمات نیز گام دوم طرح نظام ارجاع در 
صندوق بیمه همگانی ســالمت خواهد بود که زمینه 
اجرای برنامه پزشکی خانواده توسط وزارت بهداشت 

را فراهم می کند. 

مدیرعامــل بــورس کاال در آییــن راه اندازی 
معامالت آتــی نقره و تــاالر حراج بــاز بورس 
کاال گفت: شــرکت های تولیدی امســال ۱۲۰ 
 هــزار میلیــارد تومــان از بــورس کاال تامین 

کردند.
حامد ســلطانی نژاد مدیرعامــل بورس کاالی 
ایران در ابتدای این مراســم ضمن خیرمقدم از 
حضور و تالش های مسووالن حاضر در راستای 
توســعه بورس کاال گفت: در ســال جاری رقم 
بی ســابقه ۳۲ میلیــون تــن کاال در معامالت 
بورس ثبت شــده و این رقم بیانگر آن است که 
زیرســاخت های بورس کاال پاســخگوی نیاز 
صنایع و تولید کشــور بوده است. همچنین در 
حوزه تامیــن مالی تولیدکننــدگان ۴۰ درصد 
معامالت بازار فیزیکی به صورت ســلف بوده و 
به این ترتیب از ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی 
بازار حدود ۱۲۰ هزار میلیــارد تومان به تامین 
 مالی شــرکت های تولیدکننده کمک شــده

 است.
مدیرعامل بــورس کاالی ایران بــه معامالت 
حراج بــاز ســنگ آهن اشــاره کــرد و گفت: 
معامالت مدل حــراج باز یکی از زیرســاخت 
 هــای اصلــی بــورس هــای کاالیی اســت

 و در این روش فرصت بیشــتری برای کشــف 
نــرخ داده می شــود تــا معامله گــران برای 

تامین مواد خــود بتواننــد در حیــن معامله 
 تفکــر بیشــتری در حــوزه قیمــت داشــته 

باشند.
ســلطانی نژاد در مورد معامالت آتی مقره نیز 
گفت: نقــره در بازارهای جهانــی اهمیتش به 
لحاظ وزنی از طال بیشــتر اســت و این فلز در 
صنایــع الکترونیک، صنایع تولیــدی و صنایع 
پایین دستی کاربرد باالیی دارد که با راه اندازی 
قرارداد آتــی نقره در بورس کاال شــرایط برای 
پوشش ریسک قیمتی برای صنایع پایین دستی 
فراهم شده اســت. در همین راستا ساچمه نقره 
به دلیــل آنکه در ایــران به صورت اســتاندارد 
 وجود دارد بــه عنوان دارایی پایــه قرارداد آتی

 در نظر گرفته شد.
وی در خاتمه گفــت: برنامه بــورس کاال برای 
راه اندازی بــازار آتی، راه اندازی قــرارداد آتی 
واحدهــای صندوق طــال اســت. همچنین با 
همکاری وزارت صمت، گواهی ســپرده کاالیی 
بر روی محصوالت پتروشــیمی و در ابتدای کار 
بر روی قیر راه اندازی می شــود و همچنین این 
موضوع در مس و آلومینیوم هم در دســتورکار 
است؛ خاطرنشان می شــود با راه اندازی اوراق 
خرید دیــن در کنار توســعه معامالت مناقصه 
 و گواهی ســپرده شاهد تکمیل ســبد کاالیی

 بورس کاال خواهیم بود.

بانک مرکزی ارتبــاط بانکی حدود ۲.۵ میلیون 
کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال را 
قطع و اطالعات ۴.۷ میلیون دستگاه دیگر را به 
سازمان امور مالیاتی ارائه کرد.این نهاد بر اساس 
ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی نسبت به 
ساماندهی دستگاه های کارتخوان و درگاه های 
پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و 
روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی 
ادامه دارد.بنا بر اعالم معاونت فناوری های نوین 
بانک مرکزی تاکنون اطالعات ۴ میلیون و ۷۰۰ 
هزار کارت خوان و درگاه پرداخت که پیش از این 
در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود پس از 
تکمیل و صحت سنجی اطالعات برای تشکیل 
پرونده مالیاتی به ســازمان امــور مالیاتی ارائه 

شده است.
همچنین زیرســاخت های فنی و مقرراتی الزم 
نیز به گونه ای فراهم شــده که از بیستم دی ماه 
گذشــته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت 
ابتدا ملزم به تشــکیل پرونده مالیاتی اســت و 
روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها 
پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری 
ادامه خواهــد یافت.عالوه بر ایــن دو میلیون و 
۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی 
غیرفعال یــا کم تراکنش نیز که فاقــد پرونده 
مالیاتی بودند، قطع شــدند. این تعداد عالوه بر 

۳۶۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی 
اســت که در مرحله قبل به علت نامعتبر بودن 
کد ملی و شناسه ملی نامعتبر یا پرونده مالیاتی 

غیرفعال قطع شده بودند.
طی ماههای اخیر در چند گزارش از تعلل بانک 
مرکزی در اجرای قانون منتشــر شد؛ از جمله 
در گزارشــی که با عنوان ۳میلیون و۸۰۰ هزار 
کارتخوان؛ همچنان بی هویت / مهلت ساماندهی 
به سر رسید در ۴ آذرماه منتشر شده بود، با بیان 
اینکه »بانک مرکزی تا آخــر آبان ماه موظف به 
احراز هویت ۳.۸ میلیون کارتخوان بوده است؛ 
این کارتخوان ها مســیری برای فــرار مالیاتی، 
پولشــویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای 
مختلف است«، از کوتاهی بانک مرکزی در این 
زمینه انتقاد کرده بود. که این گزارش با واکنش 
معاون بانک مرکزی همراه شد؛ مهران محرمیان 
همــان روز )۴ اذر ۱۳۹۹( در صفحه شــخصی 
خود در فضای مجازی نوشــت: ماده ۱۱ قانون 
پایانه های فروشگاهی پس از ماه ها برنامه ریزی 
با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای 
کلیه صاحبــان کارتخوان که مــودی مالیاتی 
نیســتند با تکمیل و صحت ســنجی اطالعات، 
پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی 
و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی 

هماهنگی کامل دارند.

از محل منابع صندوق توسعه ملی تا کنون بالغ بر 
۷.۲ میلیارد دالر در بانک های عامل سپرده گذاری 
ارزی انجام شده اســت.به گزارش ایسنا، بخشی از 
منابع صندوق توســعه ملی )سهم ساالنه صندوق 
از ارز حاصــل از فروش نفت و فــرآورده های آن ( 
در قالب قراردادهای ســپرده گذاری ارزی به طرح 
های مشــمول اختصاص پیدا می کند. به عبارتی 
قرارداد ســپرده گذاری ارزی بین صندوق توسعه 
ملی و بانک های ســپرده پذیر منعقد می شود که 

طی آن بنا به درخواســت بانک و تا ســقف مبلغ 
سپرده گذاری شــده اجازه تامین مالی ارزی طرح 
هــای دارای اهلیت متقاضی و توجیــه فنی، مالی 
و اقتصادی را پــس از طی مرحلــه تصویب طرح 
خواهد داد.بر این اســاس بخشــی از منابع ارزی 
 در راســتای اجرای تکالیف بودجه های ســنواتی

 و همچنیــن مــاده ۵۷ قانــون الحــاق برخــی 
مواد بــه قانون تنظیم بخشــی از مقــررات مالی 
دولت، به ســپرده گذاری در بانک های ســپرده 

پذیــر اختصــاص یافتــه اســت تــا از طریــق 
اعطــای تســهیالت در چهارچــوب قــرارداد به 
 فعالیت های مرتبــط از جمله بخــش نفت، گاز،

 پتروشــیمی، صنعت و معدن اختصــاص دهند. 
بررسی وضعیت سپرده گذاری صندوق توسعه ملی 
بر اساس آخرین گزارش عملکرد این صندوق نشان 
می دهد که مبلغ سپرده گذاری ارزی انجام شده در 
بانک های سپرده پذیر از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال 

۱۳۹۶ بالغ بر ۷.۲ میلیارد دالر بوده است.

ســخنگوی صنعت برق از تعیین جریمه سنگین 
برای استخراج کنندگان رمز ارز در منازل مسکونی 
عالوه بر ضبط این دســتگاه ها و تحویل به مراجع 

قضایی خبرداد.
به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی در گفت 
و گویی تلویزیونی با اشاره به اینکه افزایش نرخ رمز 
ارز سبب ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در این 
بخش شده است اظهار کرد: با توجه به این موضوع 
صاحبان ســرمایه های خرد، بصــورت غیرمجاز 

اقدام به خرید دســتگاه های کم بازده می کنند که 
این موضوع ســبب افزایش قابل توجه مصرف برق 
خواهد شــد.وی با بیان اینکه نصب این دستگاه ها 
در منازل ســبب بروز خسارت به وســایل داخل 
واحد مســکونی و همچنین همســایگان و شبکه 
برق می شــود گفت: درصورت شناسایی این گروه 
از اســتخراج کنندگان رمز ارز، برق واحد متخلف 
 به نرخ برق صادراتی که رقم بســیار باالیی است،

 محاسبه می شود.

ســخنگوی صنعت برق افزود: طبــق برنامه ریزی 
وزارت نیرو، متقاضیان استخراج رمز ارز می توانند در 
سطح گسترده این مزارع را در شهرک های صنعتی 
مشخص شده نصب کنند و البته برق آن ها نیز با نرخ 
مشخص و بدون دریافت یارانه محاسبه خواهد شد.

بــا  امیدواریــم  رجبــی مشــهدی گفــت: 
همکاری مــردم و شناســایی مراکــز غیرمجاز، 
 تابســتان امســال را نیز بدون بــروز محدودیت 

سپری کنیم.

جزئیات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و دریافتی باالی ۱۰ میلیون                           

ارتباط بانکی ۲.۵ میلیون کارتخوان بی هویت قطع شدتامین مالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی شرکت های تولیدی از بورس کاالحذف دفترچه بیمه کاغذی تا اردیبهشت ۱۴۰۰

هشدار به استخراج کنندگان رمز ارز در منازل!چقدر ارز نفتی در بانک ها سپرده شده است؟

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2154| دوشنبه 18 اسفند ماه  1399 | 24  رجب  1442 | 8 مارس  2021 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه2

صفحه3

بورس صعودی شد

 رکورد معامالت
 بورس کاال شکست

رشد نقدینگی
 با تکالیف
 بودجه ۱۴۰۰ 
به بانک مرکزی

همتی مطرح کرد

به جای رمزارزها 
در بورس 

سرمایه گذاری
 کنید

صفحه2صفحه 2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

رئیس سازمان بورس:

سرمقاله

 تولید انبوه، 
نیاز بازار مسکن

در سایر کشورهای جهان 
مســکن کاالیی مصرفی 
است و نه ســرمایه ای. در 
ایران بنا بــه دالیل زیادی 
مســکن از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای 
تبدیل شده است. کاهش ارزش پول ملی مهم 
ترین عاملی است که مسکن را به کاالیی سرمایه 
ای تبدیل کرده است. متاســفانه در حالی که 
این آگاهی وجود دارد که پرداخت تســهیالت 
به سمت تقاضا موجب نابســامانی بازار مسکن 
خواهد شد، باز هم انواع و اقسام وام ها به سمت 
تقاضا سرازیر شده اســت. به عبارت دیگر نوع 
پرداخت تسهیالت در ایران به سمت تقاضاست 
در حالی که در سایر کشــور تسهیالت ویژه به 
تامین کنندگان و عرضه کنندگان مسکن است 

و تا زمانی...

  محمـــود فاطمی عقدا، 
کارشناس مسکن

متن کامل  د ر صفحه 3
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 انحراف شدید
 در توزیع مرغ

نابودی صنعت رمزارز با 
تصمیمات خلق الساعه

گرانی و گران فروشی مصالح ساختمانی روند  افزایش  قیمت مسکن را تشدید کرد

ابر  رکود   در بازار مسکن
صفحه3

صفحه۲

رونمایی   از  اولین
 شبکه حرفه ای کسب و کار مکان محور

با حضور   معاون   علمی   و  فناوری ریاست   جمهوری ،  
شهردار   تهران   و   جمعی   از  مسئوالن   و   نخبگان   دانشگاهی    انجام     شد

»کسبینو«   شبکه   حرفه ای  کسب   و کار   افتتاح   شد

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
گفت:مشکلی از بابت تولید مرغ وجود ندارد، اما روشن 
است که در توزیع مرغ بعد از کشتار انحرافات شدیدی 
وجــود دارد و هیچ گونه نظارتی هم بر آن نیســت. 
حبیب اسداهلل نژاد با بیان اینکه واحدهای مرغداری 
هر چه جوجه تولید شده را پرورش و در پایان دوره 
تحویل کشــتارگاه می دهند، اظهار کرد: بر اساس 
سیاست گذاری ســتاد تنظیم بازار بایستی ماهیانه 
تعداد مشخصی جوجه ریزی صورت گیرد و پس از 
آن این جوجه ها در واحدهای مرغداری تخلیه و پس 
از تولید بدون انحراف توزیع شود.وی ادامه داد: آمار 
دقیقی از میزان تولید در اختیار نیست ولی هرچه 
جوجه تولید شده در سالن های پرورش تبدیل به 

مرغ گوشتی ...

خبر غیرقانونی بــودن صرافی های ارز دیجیتال و 
احتمال مسدود شــدن درگاه های پرداخت آن ها 
در حالی داغ شــده که در بحبوحه واکنش ها به 
این خبر، عده ای دســت به کار شده اند تا یک بازار 
غیررســمی راه بیندازند و »از آب گل آلود ماهی 
بگیرنــد.« این فرصت طلبــان در روزهای کش و 
قوس قانونگذاران و متولیان حوزه رمزارزها مانند 
بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی با فعاالن 
بخش خصوصی، مــی توانند مثــل آب خوردن، 
سرمایه های چند هزار دالری کاربران ایرانی را باال 

بکشند بدون اینکه دست  مردم به جایی بند باشد.
در این میان تنها باید منتظر ماند و دعا کرد عاقبت 

این تصمیم ها به یک جای ...



اقتصاد2
ایران وجهان

»کسبینو«،شبکه حرفه ای 
کســب و کار و اولین شبکه  
اجتماعی مکان محور ویژه 
کســب و کارها افتتاح شد. 
مراســم رونمایی از شبکه 
حرفه ای کســب و کار با حضور سورنا ستاری، معاون 
علم و فناوری ریاست جمهوری، پیروز حناچی، شهردار 
تهران و جمعی از مدیران دولتی، دانشگاهی و فعاالن 
حوزه کســب و کار در مراســمی در دانشگاه تربیت 

مدرس برگزار شد. 
در این مراسم مینا مهرنوش، ایده پرداز و بنیانگذار کسبینو 
با اشــاره به مزیت این شــبکه اجتماعی نسبت به سایر 
شبکه ها برای کسب و کارها، اصناف و کلیه افراد حقیقی 
و حقوقی گفــت: مهم ترین مزیت رقابتی کســبینو که 
در دنیا منحصر به فرد اســت و تاکنون اجرا نشده است، 
تبلیغات مکان محور است که می تواند اطالعات مربوط به 
محصول و خدمات را برای افراد در هر جایی که هستند و 
براساس موقعیت مکانی برساند.  مهرنوش ادامه داد: یکی 
از قابلیت های بسیار مهم کسبینو عالوه بر بارگذاری پست 
مربوط به فروش کاال و خدمت، ویژگی پرداخت روی پست 
مربوطه است؛ این در حالی است که در سایر شبکه های 
اجتماعی که در ایران فعال هستند، به دلیل موضوع تحریم 

امکان دسترسی به این ویژگی وجود ندارد. 
بنیانگذار کسبینو افزود: یکی دیگر از ویژگی های جذاب 
کسبینو قیمت پایین تبلیعات است. در حال حاضر برای 
هر پیامک معرفی محصول و خدمت که ویژگی و مزیت 
مکان محور را هم شامل نمی شود، باید بین 10 تا 20 تومن 
هزینه کرد؛ این در حالی است که در کسبینو هزینه ارسال 
هر پیام تبلیغاتی و تصویری تنها 5 تومان است و در واقع 
ارسال یک پیام تبلیغاتی هوشمندانه و مبتنی بر داده های 
مکان محور به 1000 نفر تنها 5 هزار تومان در کسبینو 
برای کسب و کارها هزینه در بردارد. وی افزود: این قابلیت 
خصوصا به مشاغل خانگی و روستایی کمک زیادی خواهد 
کرد و فرصت حضور آنها در یک پاســاژ مجازی بزرگ را 

فراهم می کند و براساس بازار هدف می توانند به مخاطب 
پیام تبلیغاتی با کمترین هزینه ارسال کنند.

مجید فخری، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان جغرافیایی 
کشور نیز با اشاره به نقش خدمات مکان محور در توسعه 
فضای کسب و کار کشور گفت: شروع به کار »کسبینو« 
به عنوان شبکه حرفه ای کسب و کار که براساس داده های 
مکانی راه اندازی شده است، اتفاق بسیار بزرگی است که 
می تواند به نیاز مخاطب و کسب وکارها براساس تحلیل 

داده های مکانی پاسخ دهد. 
وی افزود: نقطه قوت کســبینو به عنوان شبکه  حرفه ای 
کســب و کار ویژگی مکان محور بودن آن است و کسب 
و کارهای ایرانی می توانند در بستر این شبکه اجتماعی 
براساس داده هایی که در داخل کشور تولید شده و توسعه 
پیدا کرده و براساس نرم افزار مکان محوری که دانشمندان 
و شرکت های ایرانی دانش بنیان تولید کردند، فعالیت و 
از خدمات آن استفاده کنند.  وی ادامه داد: در بستر این 
شبکه اجتماعی مکان محور کســب و کارها و مخاطبان 
می تواننــد کاال و خدمات مــورد نیاز خود را براســاس 
موقعیت مکانی پیدا کنند و به نیاز کاربر براساس داده های 
 مکان محور پاسخ داده می شود که بسیار هوشمندانه است. 
کسب و کارها هم فرصت و امکان این را دارند که تبلیغات 

مکانی هوشمند به صورت حرفه ای داشته باشند.
رئیس ســازمان جغرافیایی ادامه داد: ما در عصر انفجار 
اطالعات هستیم. 80 درصد اطالعاتی که در دنیا منتشر 
می شود در رابطه با اطالعات مکانی است. در حال حاضر 
گردش مالی کســب و کار اطالعات مکانی در دنیا 435 
میلیارد دالر است که از این میزان سهم آسیا و به ویژه غرب 
آسیا 2/5 درصد اســت. همچنین با ارزیابی های صورت 
گرفته جایگاه ایران در رابطه با اطالعات مکانی در دنیا رتبه 

47 ام و در غرب آسیا رتبه هفتم است.
فخری افزود: شبکه حرفه ای کسب و کار کسبینو بر پایه 
اطالعات مکان محور تشکیل شــده و می تواند به رونق 

اقتصادی کشور کمک شایانی کند.
»کسبینو« به عنوان شبکه حرفه ای کسب و کار، شبکه 
اجتماعی مکان محور تخصصی ویژه کلیه کسب و کارهای 
حقیقی، حقوقی، مشاغل خانگی، اصناف و کسب و کارهای 

محلی است که قصد دارند با استفاده از روش های نوین 
راهی نو در توسعه کسب و کار خود را تجربه کنند.

به گفته بنیانگذاران این شــبکه اجتماعی، کســبینو 
این امکان را به کســب و کارها می دهد کــه به صورت 
رایگان صفحه تخصصی و حرفــه ای تجاری ایجاد کنند 

و محصوالت و خدمات خود را به دیگران معرفی کنند.
همچنین این امکان برای مشــتریان فراهم اســت که 
 کســب و کار مورد نظر خود را براساس موقعیت مکانی 

جست و جو کنند و از خدمات آن استفاده کنند.
تبلیغات مکان محور از مجله مزیت های کسبینو نسبت به 
سایر شبکه های اجتماعی است. در کسبینو انواع محتوی 
متنی، تصویری و ویدیویی به کمک فناوری مکان محور و 
براساس موقعیت کسب و کارها به صورت ارسال پست های 
تبلیغاتی، بیلبوردهای مجازی، ارسال تبلیغات منطقه ای و 
... برای مشتریان و  مخاطبان ارسال می شود. در این شبکه 
اجتماعی کسب و کارها همچنین این امکان را دارند که 
کلیه تخفیف ها، حراج ها، کاال  هــا و خدمات، آگهی های 

جذب و استخدام یا شرایط تجاری خاص کسب و کار خود 
را به مشتریان و مخاطبان خود در لحظه و با سرعت باال 
اعالم کنند. گفتنی است کسبینو از ابتدا با رویکرد خلق 
ارزش مشترک )CSV ( ایجاد شده و اهداف اقتصادی 
اجتماعی متعددی را دنبال می کند و در این راستا برای 
انجام مسئولیت های اجتماعی خود طرح اشتغال کسبینو 

را در دستور کار خود قرار داده است.
به گفته موسسان کسبینو این طرح کامال رایگان و در فاز 
اول به ایجاد شغل در فضای مجازی کمک می کند و پس 
از شناسایی استعدادها، آموزش دانشی، آموزش مهارتی 
و نظارت منتورها، نیــروی کار آموزش دیده با مهارت را 
روانه بازار کار می کند. شبکه کسبینو همچنین با رویکرد 
ارزش آفرینی اجتماعی در تعامل و همکاری مشــترک 
با ذی نفعان، مخاطبان و مشــتریان کلیدی خود، طرح 

کسبینویاری را به اجرا گذاشته است.
 به موجب این طــرح هر یک از ذی نفعــان و مخاطبان 
حقیقی و حقوقی عضو کسبینو که تمایل به انجام امور 

خیرخواهانه از طریق به اشــتراک گذاری دارائی، کاال و 
خدمات، دانش، مهارت، کســب و حرفه خود به صورت 
رایگان )بالعوض( در حوزه کسب و کار را داشته باشند، 
می توانند آی دی مجازی ویژه کسبینویاری دریافت کرده 
و در شبکه کســبینو خود و خدمات خیرخواهانه شان را 
معرفی و ارائه کنند تا متقاضیان چنین خدماتی نسبت به 
درخواست و دریافت آن از طریق شبکه کسبینو مبادرت 
کنند. گفتنی است این سامانه در حال حاضر از طریق کافه 
 KASBINOAPP.COM بازار و گوگل پلی و سایت

در دسترس است. 
خدمات حرفه ای پرداخت، کیف پول، باشگاه مشتریان، 
بازی وارســازی)Gamification(، ســامانه آموزش 
مجازی، نظرســنجی، قرعه کشــی، تیک آبی، واقعیت 
افزوده)AR( و بســیاری از خدمات حرفه ای کســب و 
کاری برای این سامانه اجرا شده که به مرور در بازار معرفی 
خواهند شد تا دغدغه های همه کسب و کارها برای فعالیت 

حرفه ای در فضای مجازی را برطرف کند.

با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، شهردار تهران و جمعی از مسئوالن و نخبگان دانشگاهی  برگزار  شد

رونمایی  از  اولین شبکه حرفه ای کسب و کار مکان محور
»کسبینو« شبکه حرفه ای کسب و کار ویژه کسب و کارها افتتاح شد

بورس صعودی شد
شــاخص کل بورس امروز برخــالف روزهای 
گذشته روندی صعودی داشت و بیش از 5000 

واحد افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، شــاخص کل بورس امروز با 
58۶0 واحد افزایش رقم یــک میلیون و 175 
هزار واحد را ثبت کرد. این در حالی اســت که 
شــاخص کل با معیار هم وزن رونــدی نزولی 
داشت و با ۹2 واحد کاهش در رقم 430 هزار و 

851 واحد ایستاد.
معامله گران این بازار ۹28 هزار معامله به ارزش 

72 هزار و ۹08 میلیارد ریال انجام دادند.
فوالد مبارکه اصفهان، ســرمایه گذاری غدیر، 
فوالد خوزســتان، پاالیش نفــت بندرعباس و 
پاالیــش نفت تهران نســبت به ســایر نمادها 
بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل ملی صنایع 
مس ایران و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را 

روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم امروز روندی صعودی 
داشت و با 40 واحد افزایش رقم 1۶ هزار و ۹45 

واحد را ثبت کرد.
در این بازار 281 هزار معامله به ارزش 145 هزار 

و 84 میلیارد ریال انجام شد.
پتروشــیمی زاگــرس، پلیمر آریاساســول، 
ســرمایه گذاری صبــا تامیــن، پاالیش نفت 
شــیراز و پاالیش نفت الوان نســبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل بیمه 
پاسارگاد و سهامی ذوب آهن اصفهان نسبت 
 به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی 

فرابورس گذاشتند.

رکورد معامالت بورس کاال شکست
مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان اینکه در 
سال جاری در یک رکودشکنی 32 میلیون تن 
کاال در معامالت بورس ثبت شده است، اظهار 
کرد: زیرساخت های بورس کاال پاسخگوی نیاز 

صنایع و تولید کشور بوده است.
به گزارش ایسنا، حامد سلطانی نژاد در آیین راه 
اندازی معامالت آتی نقره و تاالر حراج باز بورس 
کاال که با حضور محمدرضا پورابراهیمی رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدعلی دهقان 
دهنوی رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
و ســعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت برگزار شــد، گفت: 
بورس کاال محمل انجام معامالت ساختاریافته 

است.
وی اظهارکــرد: در حــوزه تامیــن مالــی 
تولیدکننــدگان 40 درصــد معامــالت بازار 
فیزیکی به صورت ســلف بوده و به این ترتیب 
از ارزش 300 هزار میلیارد تومانی بازار حدود 
 120 هــزار میلیــارد تومان بــه تامین مالی 

شرکت های تولیدکننده کمک شده است.

افتتاح تاالر حراج باز و آتی نقره
وی به معامالت حراج باز ســنگ آهن اشــاره 
کرد و گفت: معامالت مدل حــراج باز یکی از 
زیرساخت های اصلی بورس های کاالیی است 
و در این روش فرصت بیشتری برای کشف نرخ 
داده می شود تا معامله گران برای تامین مواد 
خود بتوانند در حین معامله تفکر بیشتری در 

حوزه قیمت داشته باشند.
ســلطانی نژاد در خصوص معامالت آتی مقره 
نیز گفت: نقره در بازارهــای جهانی اهمیتش 
به لحاظ وزنی از طال بیشتر است و این فلز در 
صنایع الکترونیک، صنایــع تولیدی و صنایع 
پایین دستی کاربرد باالیی دارد که با راه اندازی 
قرارداد آتی نقره در بورس کاال شــرایط برای 
پوشــش ریســک قیمتی برای صنایع پایین 
دستی فراهم شــده اســت. در همین راستا 
ســاچمه نقره به دلیل آنکه در ایران به صورت 
اســتاندارد وجود دارد به عنــوان دارایی پایه 

قرارداد آتی در نظر گرفته شد.

خرید دین، سبد کاالیی بورس کاال را 
تکمیل می کند

وی با بیان اینکه برنامه بــورس کاال برای راه 
اندازی بــازار آتــی، راه اندازی قــرارداد آتی 
واحدهای صندوق طال اســت، اظهــار کرد: 
همچنین با همــکاری وزارت صمت، گواهی 
سپرده کاالیی بر روی محصوالت پتروشیمی و 
در ابتدای کار بر روی قیر راه اندازی می شود و 
همچنین این موضوع در مس و آلومینیوم هم 
در دستورکار اســت. با راه اندازی اوراق خرید 
دین در کنار توسعه معامالت مناقصه و گواهی 
سپرده شاهد تکمیل سبد کاالیی بورس کاال 

خواهیم بود.

اخبار
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رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با انتقاد از رواج خرید و فروش رمزارز 
در کشور اظهار کرد: مردم به جای این که دارایی خود را در جایی سرمایه 
گذاری کنند که نتیجه آن معلوم نیست و نفع آن به کشورهای دیگر 
می رسد در بازار سرمایه، ســرمایه گذاری کنند تا این سرمایه گذاری 

منجر به رشد اقتصادی در کشور شود.
به گزارش ایسنا، محمدعلی دهقان دهنوی در مراسم افتتاح معامالت 
قرارداد آتی نقره و حراج باز سنگ آهن در بورس کاالی ایران که ظهر 
امروز با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی و نمایندگانی از وزارت 
صنعت، معدن و معدن برگزار شد با تاکید بر این که طراحی ابزارهای 
جدید در بورس کاال شتاب خوب و قابل توجهی دارد، اظهار کرد: همه 
امکانات در ســازمان بورس در جهت حمایت از این طرح ها در بورس 

کاال است.
وی با بیان این که بازار سرمایه بازاری ارزشمند بوده و رشد خواهد کرد، 
گفت: باید از ادبیات سیاسی در مورد بازار سرمایه دوری کنیم و علمی 
و تخصصی صحبت کنیم. حدود ۶2 میلیون سهامدار در بازار سرمایه 

وجود دارد و چشم مردم به این بازار است.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته مقامات سیاسی 
نمی توانند به این بازار توجه داشته باشــند و هر فردی که کاندیدای 
ریاست جمهوری می شــود باید برنامه ای برای این بازار داشته باشد، 
اما بازار ســرمایه جایگاه تخصصی خود را دارد و برخی صحبت ها که 
ممکن است از روی دلسوزی هم زده شود به بازار آسیب می زند. دهقانی 
دهنوی با تاکید بر این که باید اعتماد به بازار سرمایه برگردانده شود، 
تصریح کرد: ســهامداران باید بتوانند از روی تحلیل در بازار سرمایه 

تصمیم گیری کنند.

لزوم ارائه فرمول بلندمدت برای بازار سرمایه
وی در ادامه با بیان این که بورس کاال بیشتر متعلق به وزارت صنعت، 
معدن و معدن است تا وزارت اقتصاد عنوان کرد: هفته گذشته جلسه ای 

با وزیر صنعت، معدن و معدن داشتم و قرار شد توسعه خوبی بین بورس 
کاال و این وزارتخانه برقرار شــود. عملیاتی که در بازار سرمایه انجام 
می شود هر چند که معامله و انتقال دارایی است اما در نهایت تاثیر خود 

را روی رشد اقتصاد، تولید و اشتغال می گذارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که به دلیل محدودیت ها، 
وضعیت سرمایه گذاری در کشور طی 10 تا 12 سال گذشته مطلوب 
نبوده است، اظهار کرد: بازار سرمایه باید به سمت توسعه سرمایه گذاری 
از طریق شفافیت حرکت کند. دولت و مجلس شورای اسالمی باید به 

سرمایه گذاران افق بلندمدت ارائه دهند.
وی ادامه داد: نمی توان به سرمایه گذار گفت امروز قیمت گاز اینقدر 
است اما فردا چون مشکالتی از قبیل بودجه وجود دارد قیمت را افزایش 
داد. سرمایه گذار باید آگاه باشد که تا 10 سال آینده چه مکانیزمی بر 
قیمت ها حاکم است. باید به سرمایه گذار فرمول قیمت گذاری در آینده 
در صنایع مختلف داده شود. دهقانی دهنوی با تاکید بر این که بورس 
کاال نیاز به توسعه دارد به افتتاح معامالت قرارداد آتی نقره اشاره کرد و 
گفت: صدها کاال و محصول دیگر در کشور وجود دارد که می تواند در 

بورس کاال عرضه شوند و به بازار جهانی راه پیدا کنند.

تاکید بر نظارت در سازمان بورس روی تخلف ها
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این که بازار اوراق بهادار 
هم مانند بورس کاال نیاز به توسعه دارد، گفت: نهادهای مالی پیش از این 
به دو تا سه میلیون نفر خدمات ارائه می کردند اما در حال حاضر باید به 
چند ده میلیون نفر خدمات دهد بنابراین نیاز به ارتقاء دارند. در کشوری 
به این عظمت ما فقط 10 شرکت تامین سرمایه داریم باید تعداد این 
شرکت ها بیشتر شود و متناسب با نیاز واقعی شرکت ها خدمات دهند.

وی با اشاره به اینکه در ســازمان بورس بحث نظارت اصل کار است 
توضیح داد: هیچ نهاد نظارتی در دنیا نمی تواند ادعا کند که 100 درصد 
تخلفات را پیدا می کند. در دنیا بخشی از کشــف تخلف ها از طریق 

گزارش های مردمی صورت می گیرد بنابراین ما دیده بان بازار را طراحی 
کردیم و باید توسعه دهیم.

دهقانی دهنوی از ارائه دو برنامه برای افزایش نظارت بر بازار سرمایه 
خبر داد و گفت: برنامه نخست بزرگ تر شدن گروه نیروی انسانی در 
سازمان است و برنامه دوم راه اندازی یک سیستم نظارتی است که بتواند 
به صورت خودکار معامالت را بررسی کرده و تخلفات را پیدا کند. زمانی 
که از تخلف صحبت می کنیم معامله گر باید بداند منظور چیست و 

نمی شود تخلف سلیقه ای باشد.

برنامه سازمان برای حمایت از سهامداران خرد
وی در ادامه از انجام اقداماتی برای تشکیل کانون سهامداران خبر داد 
و گفت: اقدامات مربوط به تشکیل کانون سهامداران حقیقی آغاز شده 
و مطالعات اولیه آن صورت گرفته است. قرار است یک هیات موسس 
بی طرف از افراد صاحب نام انتخابات را برگزار کرده و اعضای هیات مدیره 

این کانون را انتخاب کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با اشاره به مصوبه اخیر 
شورای عالی بورس در مورد حمایت از سهامداران خرد اظهار کرد: این که 
سهامداران پرتفوی خود را نفروشند و سود آنها تضمین شود همان اوراق 
اختیار فروش تبعی است اما ما سعی کردیم آن را طوری توضیح دهیم 

که سهامداران متوجه شوند.
دهقانی دهنوی ادامه داد: تعداد ســهامداران خرد در بازار زیاد است 
هرچند که حجم پرتفوی آنها زیاد نیست. بنابراین ما دنبال طراحی 
ابزاری هستیم که مردم به سمت سرمایه گذاری غیرمستقیم تشویق 

شوند.

بازدهی بازار سرمایه از همه بازارهای موازی بیشتر است
وی در ادامه با بیان این که بازدهی بازار سرمایه از همه بازارهای موازی 
بیشتر است، تصریح کرد: بررسی های 10 ساله ای که صورت گرفته 

نشان می دهد به غیر از یک دوره ای که قیمت جهانی طال چند برابر 
شد بازدهی بورس از سایر بازارها بیشتر بوده است. سرمایه با رمزارزها 

از کشور خارج می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با انتقاد از تبلیغ سرمایه 
گذاری در رمزارزها در کشور اظهار کرد: از مجلس شورای اسالمی تقاضا 
داریم به ماجرای تبلیغ رمزارزها وارد شود. رمزارز در کشور غیرقانونی 
است اما عده ای به راحتی از درگاه بانکی خرید و فروش می کنند برخی 
براین باورند رمزارزها بزرگترین حباب تاریخ مالی جهان است و اکنون 

تبدیل به کانالی برای خروج سرمایه از کشور شده است.
وی ادامه داد: به جای این که مردم دارایی خود را در جایی سرمایه گذاری 
کنند که نتیجه آن معلوم نیست و نفع آن به کشورهای دیگر می رسد 
به بازار سرمایه بیایند که سرمایه گذاری در این بازار منجر به توسعه 

اقتصادی کشور می شود.
دهقانی دهنوی با بیان این که در چند ماه گذشته سایر بازارهای مالی 
کشور نیز با نوسان مواجه شدند، اظهار کرد: اما در این میان بازار سرمایه 
هنوز به حالت تعادل برنگشته و برای بازگشت تعادل به این بازار باید این 
اعتماد را به بازار برگردانیم. بازار سرمایه بازاری هوشمند است و به همه 
موضوعات زودتر و بیشتر واکنش نشان می دهد. وی ادامه داد: مردم باید 
بدانند که بازار سرمایه بازدهی بیشتری دارد اما باید الفبای آن را رعایت 
کنند. بدترین روش انتخاب سهم گوش دادن به حرف دیگران در فضای 
مجازی است و ما حتما با افرادی که سیگنال غلط به مردم می دهند 

برخورد خواهیم کرد.
وی با بیان این که کار اجرا باید به سازمان بورس واگذار شود، گفت: سایر 
نهادها باید فقط کمک کنند مجلس شورای اسالمی هر پیشنهادی 
دارد ما گوش شنوا هستیم و دولت هم باید هم نقش توسعه ای و هم 
مسئولیت پذیری ناشربودن خود را بپذیرد. ما انتظار داریم قیمت عرضه 
اولیه ها به مدت یکسال به زیر قیمت عرضه نرسد. همچنین تبصره های 

موجود در بودجه نباید به بازار سرمایه آسیب وارد کند.

به جای سرمایه گذاری در رمزارزها در بورس سرمایه گذاری کنید

مریم بابایی
News kasbokar@gmail.com

رشد نقدینگی با تکالیف بودجه ۱۴۰۰ به بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور وجود دارد، گفت: اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است 
که نتیجه آن می تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد.  به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: از این که بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیین تکلیف و به 
تصویب نهایی رسید جای شکر دارد.   وی افزود: فارغ از محاسن و ایراداتی که می توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد: همه دولت ها و مجالس، علیرغم انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصالح ساختاری 
بودجه، نهایتآ به بودجه ای با توان رشد باالی نقدینگی رضایت می دهند.  همتی ادامه داد: درحالیکه مجلس محترم همزمان در صدد تصویب طرحی، برای اصالح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقالل و نیز پاسخگویی 

بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد.  
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عدم افزایش حق مسکن کارگران پذیرفتنی نیست

روند گرانفروشی مسکن به 
بهای 500 درصد بیشــتر از 
قیمت تمام شــده آن بسیار 
نگران کننده شده است. در 
حال حاضر بــه گفته فعاالن 
بازار، عده ای از سازندگان مسکن سودهای 500 درصدی 
از این بازار به جیب می زنند و این اقدام موجب شده تا 
دست مصرف کننده واقعی از خرید مسکن و خانه دار 

شدن کوتاهتر شود. 
برخی از فعاالن بازار مسکن دلیل گرانتر شدن مسکن را 
گرانی و گرانفروشی مصالح ساختمانی عنوان کرده اند. 
مصالح ساختمانی در کشور به دالیل مختلفی از جمله 
تورم و گرانی افزایش قیمت پیــدا می کنند که هر دو 
موضوع مستقل از یکدیگر هستند. البته هم اکنون مصالح 
ساختمانی به اندازه ی کافی در کشور وجود دارند و دولت 
نیز در این زمینه دخالت های بی مورد و بیش از حد دارد 
و همین موضوع موجب شده تا سطح تورم و قیمت ها در 

یک خط موازی حرکت نکنند. 
در همین زمینه رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور 
می گوید: برخی از سازندگان به دنبال سودهای نجومی از 
بازار مسکن هستند که این امر تنش زا است و ایجاد التهاب 
می کند. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک کشور با انتقاد از جوسازی بعضی سازندگان برای 

القای چشــم انداز افزایش قیمت در بازار مسکن گفت: 
برخی فعاالن حوزه ساخت و ســاز تنها برای ایجاد جو 
روانی در بازار مسکن،  اقدام به افزایش قیمت ملک خود 
می کنند و نمی دانیم واقعا به چه بهانه و چه دلیلی چنین 

جو سازی ها را انجام می دهند.
او با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان اعالم می کنند که 
قیمت سیمان در هفته های گذشته افزایش یافته است 
بنابراین باید قیمت مسکن هم باید افزایش یابد افزود: ما 
به هیچ عنوان اجازه چنین دخالت هایی برای گران کردن 
مسکن را نمی دهیم چراکه سیمان تاثیر بسیار کمی در 
قیمت تمام شده ساخت مســکن دارد. رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک کشور با تاکید بر اینکه سیمان یکی از 
کم اثرترین مولفه ها در قیمت تمام شده مسکن است 

افزود: همه می دانیم که آیتم اصلی در قیمت مسکن، 
زمین اســت و مولفه های دیگر مثل دستمزد، عوارض 
شهرداری، نظام مهندسی و مصالح ساختمانی در اولویت 

های بعدی قرار دارند.
خسروی با بیان اینکه ۸5 درصد از مصالح ساختمانی 
در داخل کشــور تولید می شــود اظهار کرد: چرا باید 
تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی، این 
بازار را با نرخ ارز تراز کنند؟ سازندگان هم به محض اینکه 
نرخ یکی از مصالح باال می رود، چندین درصد روی قیمت 
پیشنهادی می گذارند. این مقام مسئول توضیح داد: به 
عنوان مثال قیمت فوالد 5 درصد افزایش پیدا می کند. 
اگر این نسبت را در قیمت تمام شده مسکن حساب کنیم 
شاید کمتر از یک صدم درصد باشد اما برخی سازندگان 

با استفاده از جو روانی تالش می کنند، قیمت خانه را هم 
5 درصد گران کنند.

او بیان کرد: خوشبختانه شرایط فعلی بازار اجازه ایجاد 
التهاب را به این افراد نمی دهد .رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک کشور همچنین درباره پیش بینی وضعیت بازار 
مسکن گفت: بازار مسکن در عین حال که کند حرکت 
می کند، نسبت به نوسانات نرخ ارز، واکنش میان مدت 
نشان می دهد بنابراین دولت باید تالش کند در درجه اول 
قیمت ارز را ثابت نگه دارد. او با بیان اینکه وضع پایه های 
مالیاتی نیز اقدام بعدی در راستای ثبات بازار خواهد بود، 
افزود: خوشــبختانه با اقدامات وزیر راه و شهرسازی و 
نمایندگان مجلس، طرح مالیات بر خانه های خالی در 
مرحله اجرایی قرار گرفته است که این خود زمینه ساز 

تلنگرهای مثبت در حوزه مسکن خواهد شد.
خســروی تصریح کرد: اگر مالیات خانه های لوکس و 
مالیات بر عایدی سرمایه نیز اجرا شود به طور قطع بازار 
مسکن به آرامش بیشتری می رســد. رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک کشور با بیان اینکه فعاالن حوزه ساخت 
و ساز مولد بخش پیشران مسکن هستند، تصریح کرد: 
هیچکس با سازندگان خوشنام و منصف مشکلی ندارد 
بلکه مشکل اصلی مربوط به معدودی از سازندگان است 
که ســودهای 500 درصدی از بازار مسکن مطالبه می 
کنند. خسروی یادآور شــد: امیدواریم عرصه ساخت و 
ساز به شرایط طبیعی خود برگردد تا با افزایش عرضه 
مســکن، قیمت ها کاهش یابد و تمامی اقشار جامعه 

بتوانند خانه دار شوند.

گرانی و گران فروشی مصالح ساختمانی روند  افزایش  قیمت مسکن را تشدید كرد

ابر  رکود   در بازار مسکن

تولید انبوه، نیاز بازار مسکن
محمـود فاطمی عقدا، کارشناس مسکن

در سایر کشورهای جهان مسکن کاالیی مصرفی است و نه سرمایه ای. در ایران بنا به دالیل زیادی مسکن از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای تبدیل شده است. کاهش ارزش پول ملی مهم ترین عاملی است که مسکن را به 
کاالیی سرمایه ای تبدیل کرده است. متاسفانه در حالی که این آگاهی وجود دارد که پرداخت تسهیالت به سمت تقاضا موجب نابسامانی بازار مسکن خواهد شد، باز هم انواع و اقسام وام ها به سمت تقاضا سرازیر شده است. به 
عبارت دیگر نوع پرداخت تسهیالت در ایران به سمت تقاضاست در حالی که در سایر کشور تسهیالت ویژه به تامین کنندگان و عرضه کنندگان مسکن است و تا زمانی که این روند تغییر نکند شرایط بازار مسکن نیز تغییر نخواهد 
کرد.  اگر دولت کنونی کلید ساخت و ساز و حمایت از ساخت مسکن را بزند در سال های دیگر مشکالت مسکن تا حدودی برطرف شود. همچنین اگر دولت بتواند در بازارهای موازی مانند بورس تعادلی ایجاد کند بازار مسکن در شب عید 
نیز می تواند به یک آرامش نسبی دست یابد. از طرفی دیگر در هیچ کشوری اجازه داده نمی شود که مالک و صاحبخانه هر گونه دلش بخواهد با زمین یا ملک و واحد مسکونی خود رفتار کند چرا که واحد های مسکونی باید در چرخه عرضه و 
استفاده مردم قرار بگیرند. امالک، واحد های مسکونی و زمین هایی که متعلق به مالکین خصوصی است هر چند که جزو سرمایه های فردی به شمار می رود، اما در اصل سرمایه ملی است چرا که در حوزه فراوری مسکن از سرمایه های ملی 

و مصالح و انرژی که متعلق به همه مردم جامعه است استفاده شده لذا به هیچ بهانه و توجیهی نمی توان سرمایه اقتصادی را راکد و بدون استفاده و بدتر از آن برای داللی و به هم زدن تعادل در بازار مسکن و در اقتصاد نگاه داشت. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با انتقاد شدید 
از حذف ارز ۴۲00 تومانی کاالهای اساسی در بودجه ۱۴00 
گفت: این تصمیم ریشه به تیشــه جامعه ۴۲ میلیون نفری 
کارگری است. ناصر چمنی در ارزیابی افزایش حداقل دستمزد 
کارگران برای سال ۱۴00 اظهار کرد: کارگران در فیش های 
حقوقی خود به جز پایه حقوق یک بن خواربار و یک حق مسکن 
دارند و اگر متاهل باشند حق اوالد و عائله مندی به آن اضافه 
می شود ولی مثل کارمندان رسمی دولت رفاهیات و پاداش و 
حق سفر و ماموریت ندارند و دریافتی آنها صرف هزینه های 

خورد و خوراک، درمان، اجاره بها و ایاب و ذهاب می شود.
وی با بیان اینکه مزایای جانبی مزد جدا از پایه حقوق است، 
افزود: حداقل حقوق کارگران امســال به یک میلیون و ۹۱۲ 

هزار تومان افزایش یافت که با دو میلیون و ۸00 هزار تومانی 
که نمایندگان کارگری تالش کردند در شــورای عالی کار به 
تصویب برسد فاصله زیادی داشت، هرچند عده ای خواستند 
بگویند با حق مسکن ۳00 هزار تومانی و بن خواربار ۴00 هزار 
تومانی به دو میلیون و ۸00 هزار تومان رســید. رئیس کانون 
عالی انجمن های صنفی کارگــران ادامه داد:همین حاال یک 
کارگر مجرد دو میلیون و ۸00 هزار تومــان نمی گیرد و اگر 
متاهل باشد به برکت حق اوالد یک فرزند و دو فرزند است که 

این رقم یا بیشتر از آن را دریافت می کند.
چمنی درباره احتمال عدم افزایش حق مسکن و بن خواربار 
کارگران در شورای عالی کار گفت: اینکه امسال حق مسکن 
۳00 هزار تومان شده پس نباید برای سال ۱۴00 افزایش یابد 

به هیچ وجه قابل قبول و پذیرش نیســت. مزایای جانبی مزد 
در کنار افزایش ساالنه حداقل دستمزد باید افزایش پیدا کند 
و معیشــت و قدرت خرید کارگران به همین مزایا و پایه مزد 
در فیش های حقوقی وابسته است. این مقام ارشد کارگری با 
انتقاد شــدید از حذف ارز ۴۲00 تومانی کاالهای اساسی در 
بودجه ۱۴00 گفت: این تصمیم ریشــه به تیشه جامعه ۴۲ 
میلیون نفری کارگری اســت و نگرانی از آزاد شــدن قیمتها 
در ســال آینده را به دنبال دارد، تصور اینکه چه شرایطی بر 
بازارهای مسکن، خوراکی ها، میوه و کاالهای اساسی حاکم 

شود، قابل پیش بینی نیست.
وی در عین حال با بیان اینکه شــورای عالی کار شورایی سه 
جانبه و متشکل از دولت، نماینده کارگر و کارفرما است اظهار 

کرد: در یک شورای سه جانبه باید برای دستمزد هم سه جانبه 
تصمیم گرفته شــود و معنی ندارد یک نماینده دولت که در 
شورا به او جایگاه داده شــده اعالم کند حقوق کارگران نباید 
بیشــتر از ۱5 درصد افزایش پیدا کند، در غیر این صورت چه 
نیازی به حضور نماینده کارفرما و کارگر در شــورا است؟ اگر 
اتفاق امسال یکبار دیگر تکرار شود نمایندگان کارگری ممکن 

است صورتجلسه مزد را باز هم امضا نکنند.
چمنی با بیان اینکه در سال ۱۴00 مباحث سیاسی بر مسایل 
اقتصادی سایه خواهد افکند و پررنگتر خواهد بود، گفت: در 
بحث دستمزد کارگران باید هوشــیارانه عمل کنیم و مزدی 
تعیین کنیم که منطبق با واقعیات روز جامعه، خط معیشت 
و هزینه های زندگی باشد. با افتادن جلسات دستمزد به سال 

آینده درگیر مسایل سیاسی خواهیم شد و مشارکت جامعه 
هدف کارگری و جلب اعتماد آنها به این مساله بستگی زیادی 

خواهد داشت.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان با اشاره 
به وضع معیشتی بازنشستگان اظهار کرد: اگر چه طبق قانون 
تامین اجتماعی در مورد حقوق بازنشســتگان باید سازمان 
تامین اجتماعی تصمیم بگیرد و جای سوال است که چرا حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی را به مصوبه دستمزد شورای عالی 
کار گره زده اند ولی اگر دســتمزد ۱۴00 منطقی و منصفانه 
و با درنظر گرفتن هزینه های ســنگین معیشت خانوارهای 
کارگری تعیین نشــود، بازنشستگان هم وضع معیشتی بدی 

پیدا خواهند کرد.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
گفت:مشــکلی از بابت تولید مرغ وجود نــدارد، اما 
روشن است که در توزیع مرغ بعد از کشتار انحرافات 
شــدیدی وجود دارد و هیچ گونــه نظارتی هم بر آن 
نیست. حبیب اســداهلل نژاد با بیان اینکه واحدهای 
مرغداری هر چه جوجه تولید شده را پرورش و در پایان 
دوره تحویل کشتارگاه می دهند، اظهار کرد: بر اساس 
سیاست گذاری ستاد تنظیم بازار بایستی ماهیانه تعداد 
مشخصی جوجه ریزی صورت گیرد و پس از آن این 
جوجه ها در واحدهای مرغداری تخلیه و پس از تولید 

بدون انحراف توزیع شود.
وی ادامه داد: آمار دقیقی از میزان تولید در اختیار 
نیست ولی هرچه جوجه تولید شده در سالن های 
پرورش تبدیل به مرغ گوشتی و وارد بازار شده است. 
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
اضافه کرد: با وجود اینکه واحدهای مرغداری قیمت 
مصوب ۲0 هزار و۴00 تومان مرغ را قبول ندارند، 
زیرا معتقدند متحمل خسارت های زیادی می شوند 
اما چون دستوری اســت با همان نرخ مصوب مرغ 

هایشان را تحویل کشتارگاه ها می دهند. وی تصریح 
کرد: فارم های مرغ گوشتی هر آنچه جوجه دریافت 
کنند مرغ تحویل می دهند و مشکلی از بابت تولید 
وجود ندارد، اما روشن است که در توزیع مرغ بعد از 
کشتار انحرافات شــدیدی وجود دارد و هیچ گونه 
نظارتی هم بر آن نیست. مثال گفته می شود برخی 
ماشین های تحویل مرغ وارد میدان بهمن شده و 
همانطور هم خارج می شوند و یا حواله های سنگین 
بدون نظارت صادر می شــود و اصال  معلوم نیست 

مرغ ها  و حواله ها را به کجا می برند.
به گفته وی سیاست گذاری جوجه ریزی ۱۳0 میلیون 
قطعه برای ماه بهمن و اسفند است واگر ۱۳0 میلیون 
قطعه جوجه تولید و جوجه ریزی انجام  شــده باشد، 
روزانه بایستی ۷500 تن مرغ در سراسر کشور توزیع 
می شد ولی در حال حاضر اینگونه نیست و به نظر می 
رسد  آمارها نیاز به راستی آزمایی  و بازار نیاز به پایش و 
نظارت شدیدتر دارد. اسداهلل نژاد در  پایان گفت: قیمت 
تمام شــده مرغ زنده برای تولید کننده ۱۶هزار500 

تومان و مرغ گرم هم حدود ۲۳ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران نسبت 
به رعایت نشدن مسائل بهداشتی در خشکشویی های 
آنالین هشدار داد و از کاهش 50 تا ۶0 درصدی تقاضای 
خشکشویی ها نسبت به شب عیدهای پیش از کرونا و 

کاهش ۳0 درصدی نسبت به سال قبل خبر داد.
ابوالفضل رجب زاده از افزایش قیمت ۱0 تا ۱5 درصدی 
نرخ نامه خشکشــویی در ابتدای ســال ۱۳۹۹ خبر 
داد و گفت: این در حالی اســت که اجنــاس مورد نیاز 
خشکشویی ها بیش از ۳00 درصد و حتی در مواردی 
بیش از 500 درصد رشد داشته است.  به گفته وی قیمت 
پر کلر اتیلن که ماده اصلی لباسشویی است که از طریق 
واردات تامین می شود، از حدود ســه تا چهار میلیون 
تومان در اوایل سال، حاال به ۱۱ میلیون تومان، قیمت 
نایلون از کیلویی  ۷ تا ۸000 تومان به ۴5 هزار تومان، هر 
بسته چوب لباسی از 50 تا ۷0 هزار تومان به ۲۲0 تا ۲۳0 
هزار تومان رسیده است.   رجب زاده همچنین با بیان 

اینکه دولت بی ســروصدا قیمت انرژی را افزایش داده، 
تصریح کرد: برای مثال قبض های یک ماهه تبدیل به 
۲0 روزه شد و مشخص نشد چگونه افزایش قیمت انرژی 
محاسبه شده اســت.  وی در ادامه با بیان اینکه برخی 
از مواد مصرفی به دلیل توقف واردات یافت نمی شــود، 
اظهار کرد: ســاده ترین مثال آن کاغذی است که برای 
درج شماره روی لباس منگنه می شود. این کاغذ وارداتی 
بوده که حاال فقط یک نوع جنس درجه پنج چینی از آن 
در بازار موجود است.   بنابراین به گفته رئیس اتحادیه 
خشکشویی و لباسشویی تهران هزینه های این صنف 
به شکل سرســام آوری افزایش و متقاضی آنها کاهش 
داشته است. هزینه های جانبی مثل اجاره بها و ارزش 
افزوده ملک هم وجود دارد. به عبارت دیگر فعالیت صنف 
خشکشویی به اندازه ارزش ملکی و سرمایه ای که برای 
این کار استفاده خوابیده بازدهی ندارد. بنابراین افراد 

زیادی از این صنف خارج شدند.  

دبیر ستاد تنظیم بازار از تعیین ۸0 نقطه در میادین میوه 
و تره بار شــهر تهران و شهرســتان های اطراف به عنوان 
غرفه عرضه مســتقیم میوه و همچنین افزایش خروجی 
ســردخانه ها طی ۱0 روز آینده خبر داد و درباره وضعیت 
بازار روغن گفت: مشــکلی در تامین و توزیع روغن وجود 

ندارد، اما زمان می برد تا به فراوانی در توزیع روغن برسیم.
به گزارش ایسنا، عباس قبادی در جلسه هماهنگی بازار 
میوه در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان با استناد به 
بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مشکالت معیشتی 
مردم و قیمت میوه در بازار شب عید، از استفاده از شبکه 
منتخب توزیع در کنار نظام توزیع و عرضه سنتی خبر داد 
و گفت: یکی از مسائلی که در این جلسه مورد تاکید قرار 
گرفت ایجاد بستر مناسب برای باغداران و تولیدکنندگان 
در راستای عرضه مستقیم میوه و تولیدات خود به مصرف 
کننده بود، تا با حــذف دالالن به عنوان یکــی از عوامل 
افزایش قیمت، عالوه بر تعدیل قیمت ها در سطح عرضه، 
تولید کننده نیز منتفع شــود. به گفته وی ۸0 نقطه در 

میادین میوه و تره بار شهر تهران و شهرستان های اطراف 
به عنوان غرفه عرضه مستقیم میوه، به صورت رایگان در 
اختیار اتحادیه ها انجمن ها و باغداران قرار خواهد گرفت.  
در این طرح غرفه های منتخــب در میادین میوه و تره بار 
مشخص می شوند که سیب و پرتقال را بصورت مستقیم 
از تولیدکننده تهیه کرده و آن را در اختیار شبکه منتخب 
توزیع خرد و واحدهای صنفی در سطح شهر قرار می دهد 
تا عالوه بر تعدیل قیمت، دسترسی مردم برای تامین این 
کاالها نیز راحت تر باشد. قبادی با بیان اینکه تجربه نشان 
داده است که مداخله دولت در بازار می تواند نتیجه عکس 
داشته باشد، اظهار کرد: بنابراین ما تالش کردیم تا با ایجاد 
هماهنگی بین بخش های مختلف تولید، توزیع و عرضه 
کاال و در کنار نظارت، حداقل مداخله را داشته باشیم و تنها 
در شرایط ضروری ورود کنیم.  سیاست ما در بخش میوه، 
تعدیل قیمت ها با کمک عرضه زیاد، گسترده و مستقیم 
است تا با حذف واسطه اضافه و ایجاد اتصال بین حلقه های 

تولید، توزیع و مصرف، حقوق تمام زنجیره را تامین کنیم.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت: بیش از ۳50 
میلیارد تومان از محل جریمه قطع درختان و کمیسیون 
ماده ۷ دریافت شده که ماحصل آن، تملک و تبدیل ۱۷ 
باغ به بوستان عمومی بوده است.ابراهیم امینی، در جلسه 
علنی شورای شهر در سخنان ابتدایی خود، با اشاره به روز 
درختکاری، افزود: نامگذاری این روز با هدف ایجاد نوعی 
تلنگر برای توجه به طبیعت و خطرات مخرب آن است. 
لذا نباید کاشت درخت را صرفاً محدود به این روز و هفته 
بدانیم. وی اظهار داشت: شورای پنجم از ابتدای کار خود 
دغدغه حفظ فضای ســبز و ممانعت از قطع غیر قانونی 
درختان برای ساخت آســمان خراش در شهر را داشته 
است. این امر از طریق افزایش سرانه فضای سبز محالت 

انجام شده است.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران تاکید کرد: بیش 
از ۳50 میلیارد تومان از محــل جریمه قطع درختان و 
کمیسیون ماده ۷ دریافت شده که ماحصل آن، تملک 
و تبدیل ۱۷ باغ به بوستان عمومی در مناطقی با سرانه 

فضای سبز کمتر از میانگین شــهری پایتخت بود.وی 
تصریح کرد: چیزی در حدود همین تعداد نیز به زودی 
به فضای سبز عمومی در محالت کمتر برخوردار افزوده 
خواهد شــد. جا دارد تا از تالش های کمیسیون ماده ۷، 
سالمت، محیط زیست و سازمان بوستان ها و فضای سبز 
شهر تهران نیز تقدیر و تشکر کنیم. نایب رئیس شورای 
اسالمی شهر تهران عنوان کرد: جا دارد به مناسبت اینکه 
بخش قابل توجهی از مردم در نوروز امسال به دلیل شیوع 
کرونا سفر نخواهند کرد و امکان اجرای برنامه های فرهنگی 
و تفریحی به شکل سابق وجود ندارد، نهادهای مسئول و 
معاونت امور اجرایی شهرداری با بهره گیری از ظرفیت 
فضای مجازی، برای شناســاندن تهران به شــهروندان 
اقدامات الزم را انجام دهند.وی اظهار داشت: طی روزهای 
گذشته شاهد افتتاح ایستگاه میدان قیام و دوالب بودیم و 
امیدواریم با آزادی سازی باقی اوراق مشارکت ها و وفای به 
عهد دولت به وعده خود برای پرداخت مطالبات شهرداری، 

شاهد توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی باشیم.

دبیر ستاد تنظیم بازار از تعیین ۸0 نقطه در میادین 
میوه و تره بار شهر تهران و شهرستان های اطراف به 
عنوان غرفه عرضه مستقیم میوه و همچنین افزایش 
خروجی سردخانه ها طی ۱0 روز آینده خبر داد و 
درباره وضعیت بازار روغن گفت: مشکلی در تامین 
و توزیع روغن وجود ندارد، امــا زمان می برد تا به 

فراوانی در توزیع روغن برسیم.
عباس قبادی در جلسه هماهنگی بازار میوه در ایام 
پایانی سال و ماه مبارک رمضان با استناد به بیانات 
مقام معظم رهبری در خصوص مشکالت معیشتی 
مردم و قیمت میوه در بازار شب عید، از استفاده از 
شبکه منتخب توزیع در کنار نظام توزیع و عرضه 
سنتی خبر داد و گفت: یکی از مسائلی که در این 
جلسه مورد تاکید قرار گرفت ایجاد بستر مناسب 
برای باغداران و تولیدکنندگان در راستای عرضه 
مستقیم میوه و تولیدات خود به مصرف کننده بود، 
تا با حذف دالالن به عنوان یکی از عوامل افزایش 
قیمت، عالوه بر تعدیل قیمت ها در سطح عرضه، 

تولید کننده نیز منتفع شود.
به گفته وی ۸0 نقطه در میادین میوه و تره بار شهر 
تهران و شهرستان های اطراف به عنوان غرفه عرضه 
مستقیم میوه، به صورت رایگان در اختیار اتحادیه 
ها انجمن ها و باغداران قرار خواهد گرفت.  در این 
طرح غرفه های منتخب در میادین میوه و تره بار 
مشخص می شوند که ســیب و پرتقال را بصورت 
مستقیم از تولیدکننده تهیه کرده و آن را در اختیار 
شبکه منتخب توزیع خرد و واحدهای صنفی در 
سطح شهر قرار می دهد تا عالوه بر تعدیل قیمت، 
دسترسی مردم برای تامین این کاالها نیز راحت تر 

باشد.
قبادی با بیان اینکه تجربه نشــان داده است که 
مداخله دولت در بازار می تواند نتیجه عکس داشته 
باشد، اظهار کرد: بنابراین ما تالش کردیم تا با ایجاد 

هماهنگی بین بخش های مختلف تولید، توزیع و 
عرضه کاال و در کنار نظارت، حداقل مداخله را داشته 
باشیم و تنها در شرایط ضروری ورود کنیم.  سیاست 
ما در بخش میوه، تعدیل قیمت ها با کمک عرضه 
زیاد، گسترده و مســتقیم است تا با حذف واسطه 
اضافه و ایجاد اتصال بین حلقه های تولید، توزیع و 

مصرف، حقوق تمام زنجیره را تامین کنیم.
وی با تاکید بر اهمیت حقوق مصرف کننده و لزوم 
توجه به منافع تولیدکننده از آغاز توزیع میوه شب 
عید در سراسر کشور از ۲0 اسفند خبر داد و درباره 
موجودی کاالها گفت: به جز کاالهای موجود در 
بازار بالغ بر 5 میلیون تُن کاال در بنادر کشور و حدود 
5 میلیون تُن ذخیره استراتژیک داریم و علیرغم 
همه تالش های دشــمنان برای ایجاد مشــکل و 
اختالل در این زمینه و با وجود فراز و نشیب هایی 
که ایجاد شد، اما خوشبختانه در بحث تامین کاال 
مشکلی وجود ندارد و با توجه به تذکرات ارزشمند 
مقام معظم رهبری، خودمان را مکلف می دانیم که 
برای رفع مشــکالت موجود از هیچ تالشی دریغ 

نکنیم.
این مقام مسئول در حاشیه جلســه تنظیم بازار 
میوه نیز گفت: با توجه به حساسیت و تاریخ مصرف 
محدود میوه ها در این جلســه مقرر شــد حجم 
خروجی میوه از سردخانه ها طی یک هفته تا ۱0 روز 
آینده افزایش پیدا کند تا هم تولیدکنندگان و هم 
افرادی که در سردخانه ها میوه دارند ضرر نکنند و با 
افزایش عرضه در سطح بازار شاهد تعدیل قیمت ها 
در بازار میوه شب عید باشیم. وی همچنین درباره 
وضعیت بازار روغن ابراز امیدواری کرد که مشکل 
این بازار تا پایان سال برطرف شود و گفت: مشکلی 
در تامین و توزیع روغن وجود ندارد، اما زمان می برد 
تا به فراوانی در توزیع روغن برسیم و این محصول به 

راحتی همه جا در دسترس باشد.

گمرک ایران با توجه به عدم پذیرش محموله های 
صادراتی اشتعال زا و فرآورده های نفتی در گمرکات 
برخی کشــورهای مقابل برای اقدامات احتیاطی 

بخشنامه ای را به گمرکات اجرایی ابالغ کرد.
با توجه به عدم پذیرش محموله های صادراتی اشتعال 
زا و فرآورده های نفتی در گمرکات برخی کشورهای 
مقابل که منجر به انباشــت کامیون ها در گمرکات 
مرزی شده است، گمرک ایران )دفتر صادرات( صبح 
روز گذشته طی بخشــنامه ای به گمرکات اجرایی، 

موارد اقدامی و احتیاطی را ابالغ کرد.
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در این باره 
اظهار داشت: در این بخشــنامه از مدیران گمرکات 
اجرایی خواسته شده اســت ضمن رصد این کاالها 

به صورت روزانه، در صورت انباشــت محموله های 
خطرناک و اشتعال زا با قید فوریت به مراجع تحویل 
گیرنده کاال برای اتخاذ تمهیدات الزم مانند استقرار 
نیرو و تجهیزات آتش نشــانی و امکانات استاندارد 
ایمنی و امنیتی، برای نگهــداری این گونه از کاالها 
در انبارها، محوطه ها و سایر اماکن گمرکی با لحاظ 
پیش بینی های الزم اعالم شود. وی افزود: به موازات 
انجام موارد فوق، مراتب نیز به مقامات و مسئولین 
مربوطه محلی و استانی اعم از استانداران، فرمانداران، 
مدیریت های بحران و مقام قضائی منعکس و به طور 

مستمر موضوع پیگیری شود.
لطیفی در ادامه تاکید کرد: گمرکات اجرایی موظف 
شدند تا موضوع را در اســرع وقت به صاحبان کاال 

اعالم کنند تــا اقدامات الزم بــرای تعیین تکلیف 
کامیون حامل مواد اشتعال زا و خطرناک و در صورت 
لزوم تغییر مرز خروج بــا هماهنگی گمرکات مبدا 
صورت پذیرد. دبیر شــورای اطالع رسانی گمرک 
توضیح داد: در صورت انباشت این کاالها در مرزهای 
خروجی و اعالم موضوع از سوی گمرک مرزی به سایر 
گمرکات، گمرکات مبدأ صادرات به صادر کنندگان 
ذیربط اعالم کنند با توجه به اینکه امکانات موجود 
در واحدهای تولید اقالم اشاره شده بسیار مناسب تر 
از امکانات موجود در گمرکات مرزی اســت، تا رفع 
مشکل، صادرات خود را به نحوی مدیریت کنند تا 
از ازدحام کاالهای خطرآفریــن و آتش زا در اماکن 
گمرکی جلوگیری شود. ضمن اینکه گمرکات مبدأ 

صادرات در صورت اعالم گمرکات مرزی برای ارسال 
محموله های مشابه بعدی، با هماهنگی گمرک مرزی 
مربوطه اقدام کنند. لطیفی گفت: مقرر شده است در 
صورت بروز مشکل انباشت کامیون های حامل مواد 
خطرناک، گمرکات مرزی با هماهنگی و استفاده از 
ظرفیت مقامات استانی با انجام مالقات های مرزی 
فوق العاده نســبت به رفع مشکل پذیرش کاالهای 
اشتعال زا توسط کشــور مقابل اقدامات مربوطه را 
انجام دهند. دبیر شورای اطالع رسانی گمرک افزود: 
در این بخشنامه همکاری جدی گمرکات داخلی با 
گمرکات مرزی مورد تاکید بوده و مسئولیت حسن 
اجرای مفاد این بخشنامه به باالترین مقام هر گمرک 

سپرده شده است.

تعیین 8۰ نقطه برای عرضه مستقیم میوه

فراوانی در بازار روغن زمان می برد
سخنگوی گمرک اعالم كرد؛

تمهیدات گمرک برای جلوگیری از انباشت کامیون های حامل سوخت در مرزها

نرخ امسال 15 درصد گران شد

تقاضای خشکشویی ها نصف شد

دریافت ۳۵۰ میلیارد تومان از محل جریمه قطع درختان در پایتختتعیین ۸۰ نقطه برای عرضه مستقیم میوه

صدور حواله های سنگین بدون نظارت

انحراف شدید در توزیع مرغ
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مصوبه مجلس حتما بر قيمت اينترنت تاثيرگذار 
خواهد بود

در این مدت بارها درباره تاثیر این مصوبه بر گران شدن بسته های اینترنتی 
صحبت شــد و صاحبنظران این حوزه و البته وزیر ارتباطات تاکید کردند 
این افزایش مالیات صد در صد قیمت های بســته های اینترنت را افزایش 
خواهد داد. »ابوالحسن فیروزآبادی« در حاشیه بازدید از مرکز مانیتورینگ 
همراه اول به خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 
١٠ درصدی مالیات اپراتورها به دولت گفــت: این مصوبه حتما بر قیمت 
بسته های اینترنت تاثیرگذار خواهد بود.»مهدی اخوان بهابادی« مدیرعامل 
همراه اول نیز در این باره گفت: اظهارنظر درباره این موضوع هنوز زود است. 
مجلس شورای اسالمی مصوبه ای را به تصویب رســاند که به واسطه آن 
اپراتورها باید حق السهم خود به دولت را ١٠ درصد افزایش بدهند.در این 
مدت بارها درباره تاثیر این مصوبه بر گران شدن بسته های اینترنتی صحبت 
شد و صاحبنظران این حوزه و البته وزیر ارتباطات تاکید کردند این افزایش 

مالیات صد در صد قیمت های بسته های اینترنت را افزایش خواهد داد.

ميوه شب عيد به صورت اينترنتی هم عرضه می شود
رئیس سازمان صمت قزوین گفت: به علت شیوع ویروس کرونا امسال میوه 

شب عید از طریق فروشگاه های اینترنتی هم عرضه می شود.
عزیزاهلل افضلی رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در 
جلسه کمیته راهبری طرح تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال گفت: به علت 
شیوع ویروس کرونا امسال، توزیع میوه تنظیم بازار از طریق فروشگاه های 
منتخب اینترنتی و غرفه های سطح شــهر انجام خواهد شد.افضلی افزود: 
تمام تالش ما این است که میوه ایام پایانی سال با کیفیت مناسب و قیمت 
مصوب تنظیم بازار به دست همشهریان برسد.رئیس سازمان صمت استان 
قزوین همچنین از جانمایی و توزیع میوه در چادر ها و غرفه های سطح شهر 
خبر داد و گفت: کمیته ای جهت بررسی صالحیت افراد به منظور واگذاری 
چادر تشکیل شده است تا بر اساس حسن سابقه در اختیار آن ها قرار بگیرد.

وی گفت: عرضه و توزیع هرگونه میوه غیر از میــوه تنظیم بازار با قیمت 
مصوب در چادر هــا و فروشــگاه های اینترنتی منتخب ممنوع اســت و 
همشهریان در صورت مشــاهده هرگونه تخلف موارد را با سامانه ١۲۴ در 
میان بگذارند تا در اســرع وقت با حضور بازرسان سازمان صمت بررسی و 
پیگیری شود.امسال هزار و ۲٠٠ تن پرتقال و سیب در استان ذخیره شده 
است و هیچ گونه مشکلی برای تامین میوه شب عید در استان وجود ندارد.

توزیع میوه شب عید از بیست و ششم اسفند آغاز می شود .

مایکروسافت اعالم کرد
نفوذ گسترده هكرها به حساب  هزاران كاربر ايميل

 مایکروسافت اعالم کرد گروهی از هکرها حســاب کاربری هزاران کاربر 
سرویس پست الکترونیکی این شرکت را هک کردند.

در حالی که مهندســان مایکروســافت بــرای ارتقای سیســتم امنیتی 
سرویس های برخط این شرکت تالش می کردند گروهی از هکرها به حساب 

کاربری بیش از ۳٠ هزار کاربر این شرکت در سراسر جهان حمله کردند.
طیق اطالعات منتشر شده از سوی مایکروسافت هدف اصلی هکرها نفوذ به 
صندوق پست الکترونیکی)ایمیل( بوده و نه تنها رایانه های کاربران در خانه 
بلکه سیستم های مراکز بیمارستانی، بانک ها، موسسه های مالی غیرانتفاعی 
و مراکز غیرانتفاعی را مورد حمله قــرار دادند. مقامات امنیتی آمریکا این 
حمله بزرگ سایبری را تأیید کردند و از مدیران مایکروسافت خواستند به 

سرعت ابعاد این نفوذ غیرمجاز را بررسی کنند.
بررسی های اولیه حاکی از آن است که هکرها به اطالعات مختلفی از کاربران 
نظیر شــماره تلفن، آدرس ایمیل، محتوای صندوق پست الکترونیکی و 
مواردی دیگر دســت پیدا کردند. برخی از کارشناســان فناوری حمله به 
سرویس پست الکترونیکی مایکروسافت را با نفوذ هکرها به شرکت فناوری 
SolarWinds مرتبط می دانند. هکرها کمتر از ۲ هفته پیش به شرکت 

SolarWinds نفوذ و به اطالعات ١۸ هزار نفر دسترسی پیدا کردند.
هنوز هیچ مدرک مستندی برای معرفی رسمی هکرها ارائه نشده و مدیران 
مایکروسافت نیز به طور قطعی اعالم نکردند که آیا برنامه ای برای جلوگیری 

از اتفاق های مشابه در آینده دارند یا خیر؟

كاهش 80 درصدی فيشينگ با استفاده از رمز پويا
کاهش فیشــینگ موفقیت بزرگی برای شــبکه بانکی و بانک مرکزی به 
شمار می رود چرا که یکی از آفت های استفاده از کارت های بانکی در شبکه 

دیجیتال، موضوع فیشینگ بود.
معاون بازاریابی و عملیات شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا با اشاره به 
طرح رمز پویا که حدود یکسال از اجرای آن می گذرد، اظهار کرد: رمز پویا 
چالش سنگین اما الزمی بود که مزایای خوبی هم به همراه داشت به نحوی 
که در این مدت براساس آمار رسمی، شاهد کاهش ۸٠ درصدی فیشینگ 
بودیم.فرشید اردوانی تصریح کرد: این امر موفقیت بزرگی برای شبکه بانکی 
و بانک مرکزی به شمار می رود چرا که یکی از آفت های استفاده از کارت 

های بانکی در شبکه دیجیتال، موضوع فیشینگ بود.
وی ادامه داد: اینکه اســتفاده از رمز در هر پرداخت منحصر باشــد خیلی 
خوب است اما باید بدانیم که در کنار همه مزیت ها، این طرح هزینه هایی 
هم داشته است. به عنوان نمونه مســدود شدن کارت های بانکی به دلیل 
وارد کردن سه بار رمز اشتباه یکی از مشــکالت این طرح است. در پایان 
ســال، ارســال این رمز مبتنی بر ســرویس پیامکی اپراتورهای موبایلی 
است که افت پیدا می کند و این در حالی اســت که زمان محدودی برای 
وارد کردن کد وجود دارد.بــه گفته معاون بازاریابی و عملیات شــرکت 
تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، مورد بعدی هزینه باالی پشــتیبانی نرم 
افزارهایی که باید رمزها را برای بانک مورد نظر ارســال کنند و همچنین 
هزینه پیامک ها برای بانک اســت.اردوانی با تاکیــد براینکه باید تدبیری 
اندیشــید تا روال رفع مســدودی کارت تسهیل و تســریع شود، تصریح 
کرد: به نظر می رســد اگر بشود اپلیکیشــن  واحدی برای تولید رمز پویا 
برای همه بانک ها تعریف کرد، بســیار موثر واقع شــود. با توجه به اینکه 
هنوز امکان اســتفاده از رمز دوم ثابت یا ایســتا برای برخــی کارت ها تا 
سقف ١٠٠ هزار تومان وجود دارد، پیشــنهاد می شود با پذیرش ریسک 
 این موضوع توســط صاحب حســاب، این ســقف تا یک میلیون تومان 

افزایش یابد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی تدوین مقررات 
رمزپــول بانک مرکزی توســط این نهاد مالی اشــاره کــرد و گفت: این 
موضوع از سال ۹۷ آغاز شــد و بانک مرکزی بســترهای فنی الزم برای 
انتشار کریپپتو ریال یا همان رمز پول ملی را پیاده سازی کردند. اردوانی 
افزود: به طور کلی موضوع رمز ارزها موضوع جدیدی اســت و درخصوص 
 رمز پول ملی ونزوئال یا چین هم این اقدام را عملیاتــی کرده اند که البته

 هنوز آغاز راه است.

اخبار

براساس گزارش دیجی پی در سال ۲۰۲۰: بیش از ۲۰ میلیارد ریال به کاربران دیجی پی بازگردانده شد
دو سال از تولد دیجی پی اپلیکیشن پرداخت نمی گذرد؛ اما این پرداخت یار در یک سال گذشته بیش از یک میلیون بار نصب، بیش از پنج میلیون  و صدهزار تراکنش در کیف پول آن 

ثبت و بیش از بیست میلیارد ریال توسط این اپلیکیشن پرداخت و به کاربرانش در قالب »بک کش« یا بازپرداخت بخشی از وجه پرداخت شده به کاربر، برگردانده شده  است.

خبــر غیرقانونــی بــودن 
صرافی هــای ارز دیجیتال 
و احتمال مســدود شــدن 
درگاه های پرداخت آن ها در 
حالی داغ شده که در بحبوحه 
واکنش ها به این خبر، عده ای دست به کار شده اند تا 
یک بازار غیررســمی راه بیندازنــد و »از آب گل آلود 
ماهی بگیرند.« این فرصــت طلبان در روزهای کش و 
قوس قانونگذاران و متولیان حوزه رمزارزها مانند بانک 
مرکزی و شورای عالی فضای مجازی با فعاالن بخش 
خصوصی، می توانند مثل آب خوردن، سرمایه های چند 
هزار دالری کاربران ایرانی را باال بکشــند بدون اینکه 

دست  مردم به جایی بند باشد.
در این میان تنها باید منتظر ماند و دعا کرد عاقبت این 
تصمیم ها به یک جای خوب برســد و گرنه باید شاهد 

ســیل کالهبرداری ها و جرم های ریزودرشت در این 
حوزه بود.

در روزهای اخیر صف متولیان حوزه رمزارزها طوالنی 
تر می شود و در این میان صنعت برق و سازمان بورس 
نیز دوباره به سخن درآمده اند و سخنگوی صنعت برق 
از تعیین جریمه سنگین برای استخراج کنندگان رمز 
ارز در منازل مسکونی عالوه بر ضبط این دستگاه ها و 
تحویل به مراجع قضایی خبر مــی دهد. در حالی که 
رئیس ســازمان بورس هم برای جذب ســرمایه های 
رمزارزی داخل کشــور به بازار سرمایه سنگ به سینه 

می زند. 
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با انتقاد از رواج 
خرید و فروش رمزارز در کشور اظهار کرد: مردم به جای 
این که دارایی خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که 
نتیجه آن معلوم نیســت و نفع آن به کشورهای دیگر 
می رسد در بازار سرمایه، ســرمایه گذاری کنند تا این 

سرمایه گذاری منجر به رشد اقتصادی در کشور شود.
گویی مسئوالن دست به دست هم داده اند تا به جای 

آگاه سازی و فرهنگ ســازی مردم برای ورود به بازار 
رمزارزها، آنها را از ورود به آن منع کنند؛ در حالی که 
سرمایه بدون مشورت دولتی ها راه خود را پیدا می کند. 

این برخوردهای سلبی و عدم آموزش مردم تنها راه را 
برای کالهبرداران سهل تر می کند. »کسب و کار« در 
گفتگو با یک کارشناس، این موارد را بررسی می کند. 

»كسب و كار« از  نقش پررنگ صرافی های رمزارز در كاهش جرائم سايبری گزارش می دهد

نابودی صنعت رمزارز با تصمیمات خلق الساعه
آماده باش كالهبرداران برای ورود به بازار رمزارزها                                                طرح تعيين نحوه فعاليت رمزارز ها در راه مجلس

تکرار داستان بورس این بار در رمز ارزها 
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین

خبر از گردونه خارج شدن صرافی های آنالین ارز دیجیتال و تعیین تعداد محدودی صرافی برای تبادل رمزارزها در روزهای اخیر می تواند زمزمه ایجاد فرصت برای عده ای خاص و امتیازی برای صرافی های محدود و معین در 
این بازار باشد.

از چند زاویه می توان به این موضوع نگریست؛ ١. بانک مرکزی و به طور کلی متولیان متعدد این حوزه می پندارند که کنترل بازار رمزارزها با ابزارهای سنتی امکان پذیر است؛ در حالی که این گونه نیست و ابزارهای سنتی که در 
مورد پول استفاده می کند، در این بازار کارایی ندارد. رمزارزها یک سری شاخصه های خاص دارند که از نظر ماهیت و جنس با ابزارهای قدیمی متفاوت است. بنابراین نیاز است ما هم ابزارهای خاص خود آن فناوری را تعریف کنیم. 

این در حالی است که همان مردمی که بدون آگاهی در ابتدای سال وارد بازار سرمایه شدند و با زیان از آن خارج، اکنون مجددا بدون شناخت به این بازار ورود کرده اند.
۲. بازار رمزارزها در حالی در کشور در بین مردم رخنه می کند که فرهنگ سازی برای آن انجام نشده است. هرچند دولت ابزارهایی برای کنترل نوسانات قیمت در بازار سرمایه در اختیار دارد، اما در این بازار هیچ ابزاری وجود ندارد 
که نوسانات قیمت را کنترل کند و مردم هم متاسفانه نسبت به این موضوع ناآگاه هستند. اکثر کسانی که جذب این بازار می شوند حداقل اطالعاتی از روش سرمایه گذاری و ریسک های متنوع و شدید این بازار ندارند. از طرفی 

اگر بازار سرمایه در کشور یک سازمان متولی دارد و مردم می توانند به آن مراجعه و اعتراض کنند در این بازار جایی هم برای مراجعه وجود ندارد و کسی عهده دار این ریسک نخواهد بود جز شخص سرمایه گذار. 
۳. صدا و سیما مهم ترین مرکزی است که می تواند وظیفه آموزش و آگاه سازی مردم را به عهده بگیرد. توقع ما از صدا و سیما این اســت که در کنار برنامه های سرگرم کننده برای مردم قدمی برای آگاه سازی و ایجاد فرهنگ 

بازار سرمایه و باالخص ارزهای دیجیتال  در جامعه بردارد.
۴. کالهبرداران و افراد فرصت طلب همیشه در کمین هستند و ناآگاهی مردم در این بازار بهترین دستاویزی است که در این روزها کالهبرداران به آن متوسل شده اند و به همین دلیل میزان جرائم افزایش یافته است. برخورد با 
کالهبرداری ها در حوزه رمزارزها برای دستگاه قضا نهادهای ناظر و به تبع آن کشور هزینه بر است. بهتر است برای جلوگیری از کالهبرداری و تحمیل این هزینه ها به کشور در بخش آموزش و فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم 

هزینه کنیم. 
5. حاکمیت درصدد است که اشراف بر گردش سرمایه در بازارهای مالی کشور داشته باشد. بنابراین ابزارهایی برای نظارت بر این بازار تعریف کرده؛ اما این ابزارها تناسبی با ماهیت و جنس این بازار ندارد و از طرفی ابزار جدیدی 
نیز نتوانسته برای نظارت بر آن تعریف کند. بنابراین به جای ایجاد ابزارهای جدید برای نظارت به برخوردهای سلبی و ممنوعیت هایی همانند مسدود کردن صرافی های آنالین روی آورده در حالی که ما نمی توانیم با ممنوعیت 
و برخوردهای سلبی جلوی آثار مخرب این بازار را بگیریم. در عوض چنین اقداماتی که به شکل گیری و گسترش بازار سیاه دامن می زند می توانیم از ابزارهای نظارتی دیگر با مشارکت بخش خصوصی استفاده کنیم. در کشور ما 
حاکمیت هنوز به بخش خصوصی به عنوان یک همراه نگاه نمی کند. بخش خصوصی می تواند در خیلی از مواردی که نیاز به نظارت است این نقش را به عهده بگیرد و در کنار حاکمیت هزینه های سیستم را کاهش بدهد و در 

بسیاری موارد خود تنظیمی داشته باشد. نهایتا لزوم تغییر نگرش حاکمیت به بخش خصوصی در حوزه ارزهای دیجیتال واقعیتی انکارناپذیر است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

دبیر شــورای عالی فضای مجازی خبر از اجرای 
طرح مدیریــت VPN بــا هدف طبقــه بندی 
دسترســی کاربران بــه اینترنــت داده و گفته با 
اجرای این طرح ارائه ســرویس با شــرایط بهتر 
اجرایــی می شود.»ابوالحســن فیروزآبادی« در 
مراســم رونمایی از مرکــز مانیتورینگ خدمات 
پایه دیجیتال شبکه ملی اطالعات خبر داده طرح 
مدیریت VPN میان وزارت ارتباطات، کارگروه 
تعیین مصادیق محتــوای مجرمانــه و معاونت 
فضای مجازی دادســتانی در حال انجام است. او 
در گفتگوی کوتاه با خبرگزاری مهر اذعان داشته 
مســئوالن از زمانبندی اجرایی ایــن طرح عقب 
هستند اما این موضوع به زودی عملیاتی خواهد 
شــد.به گفته فیروزآبادی این پروژه تحت عنوان 

مدیریت VPN و اینترنت کشور برای دسترسی 
طبقات مختلــف مانند خبرنگاران، پزشــکان و 
دانشگاهیان با هدف رفع نیازهای اینترنتی آنها و 

ارائه شرایط بهتر سرویس دهی اجرایی می شود.
گفتنیســت راه اندازی اپراتور رســمی VPN  از 
سال گذشته از ســوی مرکز ملی فضای مجازی با 
همکاری معاونت فضای مجازی دادســتانی کل 
کشــور  مطرح شــد. در آن موقع اعالم شده بود 
رسته های شــغلی خاص، تشــکیالت قضایی و 
امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و 

خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شــغلی و 
تحصیلی نیازمند دسترســی به سایت های فیلتر 
شده هســتند، برای اســتفاده خاص و در زمان 

مشخص از این طرح بهره مند خواهند شد.
یازدهم شهریور ۹۸، »محمدجواد آذری جهرمی« 
در مجلس حاضر شــد تا به ســواالت نمایندگان 
پاسخ دهد. در این جلسه علنی، درباره فیلترینگ 
مباحث بسیاری مطرح شــد اما یکی از مهم ترین 
آن ها، »طبقه بندی فیلترینگ« بود. وزیر ارتباطات 
به صراحت در این رابطه گفت: »نمی شــود سطح 

سیســتم و فیلترینگ اینترنت برای یک اســتاد 
دانشگاه و یا دانشجو و یا یک خبرنگار برابر باشد.«

بیستم آبان ۹۸، »ابوالحسن فیروزآبادی« رییس 
مرکز ملی فضای مجازی در گفتگویی با دیجیاتو، از 
تهیه آیین نامه ای با همکاری دادستانی کل کشور 
برای قانونمند کردن استفاده از VPN در کشور 
خبر داد و اعالم کرد که براســاس این آیین نامه 

اپراتورهای فروش VPN شکل خواهند گرفت.
 VPN پاییز امسال بود که کشــور چین نیز ایده
قانونی را به طور رسمی برای مدت کوتاهی آزمایش 
کرد. شایان ذکر است فیروزآبادی در سخنرانی ها 
و مصاحبه هــای مطبوعاتی خود چندیــن بار از 
مدیریت چین در حوزه فضــای مجازی به عنوان 

الگوی برتر نام برده است.

تیم های فناور و خالق فعال در حوزه نانوفناوری در سومین 
رویداد نانو اســتارتاپ محصوالت توسعه داده شده خود 
را به نمایش می گذارند.نمایشگاه رونمایی از محصوالت 
توسعه داده شده در سومین برنامه نانو استارتاپ، با حضور 
۲٠ گروه فناور ١۸ و ١۹ اســفندماه ســال جاری برگزار 
می شــود.این رویداد به عنوان یکــی از بخش هایی که 
ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، در راســتای حمایت از کارآفرینی و توســعه 
فناوری های نو در میان دانشگاهیان، پژوهشگران و فناوران 
کشور اجرا می کند توانسته اســت حجم قابل توجهی از 
ایده های نوآورانه را به عرصه تولید و تجاری سازی برساند.

این برنامه از سال ١۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون 
با حمایت مالــی و معنوی بیش از ۶٠ گــروه فناور و ۳٠ 
محصول اولیه، زمینه را برای توسعه محصوالت دانش بنیان 

نانوفناوری فراهم کرده است.

مشارکت تیم های دوره موفق
دوره سوم نانو استارتاپ از مردادماه سال ١۳۹۸ با مشارکت 
١٠٠ نفر از فعاالن فناور و خالق حــوزه فناوری نانو آغاز 

شد. در ادامه با شکل گیری هسته های فناور و تعامل آنان، 
طرح ها و ایده های کاربردی در قالب گروه ها مطرح شد.پس 
از برگزاری نشست های داوری، ۳٠ گروه فناور توانستند 
تاییدیه کمیته داوری نانو اســتارتاپ را کسب کنند و در 
مدت ١۸ ماه از حمایت های مادی و معنوی برنامه بهره مند 
شــوند. با شــیوع ویروس کرونا در روزهای پایانی سال 
١۳۹۸ و وجود مشکالت گوناگون برای پیشبرد طرح های 
مصوب، دبیرخانه این رویداد با رعایت الزامات بهداشتی 

و ســالمت گروه ها، زمینه را برای تداوم فعالیت های آنان 
فراهم کرد.تاکنون ١۶ طرح از مجموعه طرح هایی که در 
ســومین دوره مورد حمایت قرار گرفتند، موفق شدند به 
محصول اولیه )MVP( دســت پیدا کنند. هم چنین سه 
طرح از مجموعه طرح های موفق راه یافته به دوره دوم نانو 
استارتاپ نیز در این نمایشگاه حضور پیدا می کنند.رویداد 
رونمایی از دستاوردهای اســتارتاپ های نانویی ایران با 
حمایت ستاد توســعه فناوری های نانو معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری و همکاری صندوق نوآوری و 
 شکوفایی ١۸ و ١۹ اسفند با رعایت شیوه نامه های بهداشتی

 برگزار می شود.

بر اســاس تجزیه تحلیل های به عمل آمده روی 
شــغل های ترند شــده در پانزده کشــور جهان، 
داغ ترین شغل ها در ســال ۲٠۲١ کاماًل دورکاری 
هستند. پیش بینی می شود که در پنج سال آینده 
١5٠ میلیون شغل در حوزه فناوری وجود خواهد 
داشــت.طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ۸۴ 
درصد از کارفرمایان شــاهد افزایــش قابل توجه 
دورکاری هستند. تحول دیجیتالی برای بسیاری 
از افراد به معنای تغییر شــغل است.اگر به دنبال 
شــغل جدیدی هســتید و در حوزه های تجارت 
الکترونیکی، بهداشت و درمان یا محتوای دیجیتال 
مهارت دارید، شما فردی خوش شانس هستید زیرا 
این حوزه ها در لیســت پیش بینی های لینکداین 

برای داغ ترین شغل های سال ۲٠۲١ قرار دارند.
لینکداین برای تهیه گزارش شغل های روبه افزایش 
خود، شغل های ترند شده پانزده کشور را بررسی 
کرده است. وجه اشتراک این شغل ها در این بود که 
تقریباً می شــد همه آن ها را از راه دور انجام داد و 
این یعنی افرادی که مهارت های دیجیتالی باالیی 

دارند در بازار کار از مزیت بیشتری برخوردارند.
از زمان قرنطینه خانگی یعنی ماه مارس ۲٠۲٠، 
تعداد افرادی که در انگلســتان به صورت آنالین 
مواد غذایی می خریدند، دوبرابر شده است که این 
امر تا حد زیادی به رشد تجارت الکترونیک کمک 
می کنــد. در تمام وظایف مربوط مــواد غذایی از 
مسئول بســته بندی گرفته تا متخصصان زنجیره 
تامین، میزان اســتخدام کارمند تــا ١۴۳ درصد 
افزایش یافته اســت. هم چنیــن قرنطینه باعث 
شده است که پلتفرم های رســانه ای جدید مانند 
پادکســت ها به اوج خود برســند به طوری که در 
ســال ۲٠۲٠ تعداد مخاطبین آن هــا به بیش از 
پانزده میلیون نفر رســید. این امر باعث شــد که 
موقعیت های مناسبی برای فریلنسرهای محتوای 
دیجیتال به وجود بیاید.در کشور هند که ضریب 
نفوذ یوتیوب در آن ۸۲ درصد اســت و امارات که 
در سال گذشته رشد ١۹۷ درصدی در استخدام 
فریلنســرهای محتوای دیجیتال داشــته است، 
تقاضا برای تولیدکننــدگان محتوای دیجیتال به 

شدت باالست.از آن جایی  که در حال حاضر هفتاد 
درصد مردم در جنوب شرقی آسیا به صورت آنالین 
فعالیت های خود را انجام می دهند، اســتفاده از 
ســرویس های دیجیتال به طرز چشــمگیری در 
این مناطق افزایش یافته است. هم چنین دو حوزه 
جدید به نام فناوری سالمت )HealthTech( و 
فناوری آموزش )EdTech( روی کار آمده اند که 
موقعیت های شغلی جدیدی را ایجاد می کنند. در 
سال جاری تقاضا برای داروسازان، تکنسین های 
پزشــکی و آموزگاران فناوری اطالعات افزایش 

خواهد یافت.

مراقبت از ذهن، جسم و روح
مانند بسیاری از کشورها، در استرالیا هم با شیوع 
ویروس کرونا، تقاضا برای متخصصان سالمت روان 
افزایش یافته است. بخش ســالمت و بهداشت و 
مددکاری اجتماعی اســترالیا با استخدام بیش از 
١ و نیم میلیون نفر ســریع ترین رشد را در میان 
بخش های دیگر این کشــور داشته است.در کنار 

فراخوانی که در آمریکا بــرای جذب متخصصان 
بیشــتر در حوزه ســالمت و بهداشــت )هر فرد 
متخصص در زمینــه بیماری کرونا( داده شــد، 
شغل هایی در حوزه هایی مانند هوش مصنوعی نیز 

به سرعت در حال افزایش هستند.
طبق پیش بینی های لینکداین در پنج سال آینده، 
١5٠ میلیون شغل در حوزه فناوری در جهان وجود 
دارد و در آمریکا، مشــاغلی مانند دانشمند داده و 
مهندس داده ســاالنه تا ۳5 درصد رشد خواهند 
داشت. با توجه به افزایش نگرانی ها درباره برابری 
نژادی و جنسیتی، در سال ۲٠۲٠ شاهد افزایش 
۶۴ درصدی در اســتخدام کارشناسان متنوع در 

محل کار بوده ایم.
تمرکزی که اکنون روی فناوری است با یافته های 
لینکداین در مقاله ده شــغل برتر پر تقاضا )که در 
سال ۲٠۲٠ منتشر شد( مطابقت دارد و تمام این 
شغل ها به شدت به قابلیت های دیجیتالی از جمله 
توسعه نرم افزار، تحلیل داده، بازاریابی دیجیتال و 

طراحی گرافیک وابسته هستند.

رئيس مركز ملی فضای مجازی: 

مدیریت VPN قانونی به زودی در کشور اجرایی می شود

ورود استارتاپ های نانو به صنعت

شغل های دیجیتالی در لیست شغل های رو به افزایش در سال 2021


