
دبیر کل اتاق اصناف ایران از خســارت ۳۰۰ هــزار میلیارد 
تومانی اصناف از آغاز شــیوع کرونا تا پایان آبان ماه بعالوه دو 
هفته تعطیلی در آذر ماه خبر داد و با بیان اینکه سال گذشته 
تنها ۷ درصد مشموالن وام کرونا از آن استقبال کردند، دالیل 

استقبال کم از این وام را تشریح کرد.
محمد باقر مجتبی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه اولین 
خسارت از بعد مادی است، تصریح کرد: طی ۱۵ روزی که در 
آذرماه سال قبل اکثر شــهرهای کشور قرمز و نارنجی بودند، 
صنوف طی ۱۵ روز بیش از ۵۰ هــزار میلیارد تومان کاهش 
فروش داشتند. همچنین از ابتدای اســفندماه سال ۱۳۹۸ 
یعنی ابتدای شیوع ویروس کرونا تا پایان آبان ۱۳۹۹، اصناف 
بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش فروش داشتند. این 

خسارات سنگین است و نداشــتن فروش یعنی چک صنوف 
پاس نمی شود.  

وی افزود: این وضعیت زنجیره تامین و توزیع را دچار مشکل 
می کند و واحد تولیدی هم نمی تواند مواد اولیه خود را تامین 
کند. برای مثال چک های برگشــتی در فروردین ۱۳۹۹ سه 

برابر شده بود.  
دبیرکل اتاق اصناف ایران همچنین بــا بیان اینکه علی رغم 
کمک ها و مســاعدت های دولت از طریق تســهیل قوانین 
و مقررات، اصنــاف اکنون از بعد مادی کمــک قابل توجهی 
دریافت نکردند، تصریح کرد: سال گذشته چند بسته حمایتی 
به دولت ارائه کردیم که بخشــی از آن تصویب شد و منتظر 
تصویب بخش دیگری از آنها در سال جاری هستیم. بنابراین 

صنوف باید توجه داشته باشند که جبران خسارت ها به میزان 
خسارت ها نیست و بهترین راه پیشــگیری و رعایت پروتکل 

های بهداشتی است.  

فقط ۷ درصد واحدهای صنفی از وام استقبال کردند
او در ادامــه از مــردم و واحد صنفی خواســت پروتکل های 
بهداشت را رعایت کنند، چراکه هم جانشان در معرض خطر 
است و هم به لحاظ مالی خسارت شدید خواهند دید و درباره 
استقبال صنوف از وام کرونا گفت: در سه ماه اول سال ۱۳۹۹ 
اولین وام برای مشاغل آسیب دیده از کرونا به چهارده رسته 
مثل تاالرداران که یازده ماه تعطیل بوده و خسارت شدیدی 
از شیوع ویروس کرونا دیدند و همچنین گروه پوشاک، کفش، 

رستوران ها و غیره تخصیص داده شد. اما به دلیل شرایط سخت 
دریافت این وام ها از بانک و همچنین بروکراسی اداری و نبود 
تفاوت بین وام های عادی و وام کرونایی باعث شد در سه ماهه 
اول سال گذشته فقط هفت درصد واحدهای صنفی مشمول 

این طرح متقاضی دریافت وام کرونا شوند.  
به گفته این مقام صنفی دلیل دوم عدم اســتقبال صنوف از 
وام کرونایی در سال گذشته مبلغ پایین وام بود که به ازای هر 
کارگر ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان و تا ســقف سه کارگر به واحد 
صنفی اختصاص پیدا می کرد. این در حالی است که در شرایط 
گران شدن مواد اولیه و کاالها مبلغ ۴۸ میلیون تومان در مقابل 
میزان خسارت قابل توجه نبود و صنوف در حالت عادی هم 
این اعتبار را در بانک ها داشــتند که ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون وام 

دریافت کنند. دلیل سوم نرخ ۱۲ درصد در حالت عادی است 
اما همین ۱۲ درصد هم با توجه به شرایط سخت دریافت وام و 
مبلغ پایین آن، برای واحدهای صنفی صرفه اقتصادی نداشت. 
به عبارت دیگر واحدهای صنفی معتقد بودند برای استفاده 
از ۶ درصد یارانه بهره بانک، حضور در فرایند سخت دریافت 

آن ارزش ندارد.  
البته دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به تسهیل فرآیندهای 
بانکی در ادامه سال گذشته، تصریح کرد: با این حال همچنان 
منابع محدود اســت و پیش بینی می شــود با وجود تسهیل 
شرایط بانکی به دلیل پایین بودن مبلغ وام و سود ۱۲ درصد 
این وام، استقبال از آن قابل توجه نباشد مگر این که در دو مورد 

یاد شده تجدید نظر شود.

تعداد بیــکاران ۱۸ تــا ۳۵ ســاله در ایران به 
 ۱.۷ میلیــون نفــر رســیده که البتــه کاهش 

داشته است.
به گزارش ایسنا، گزارشــی که مرکز آمار ایران 
از وضعیت اشــتغال و بیکاری در زمستان سال 
گذشته منتشــر کرد از این حکایت داشت که 
حدود ۲۵.۶ میلیون نفر به عنوان جمعیت فعال 
)بیکار و شاغل( هســتند که از این تعداد ۲۳.۱ 
میلیون نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر شاغل و 
۲.۴ میلیون نفر بیکارند و نرخ بیکاری در این دوره 

به ۹.۷ درصد کاهش یافته است.
اما بررسی وضعیت اشتغال بین جمعیت ۱۸ تا 
۳۵ ساله نشــان می دهد که حدود ۱.۷ میلیون 
نفر از جمعیت بیکار به آنهــا اختصاص دارد که 

این تعداد در زمستان ۱۳۹۸ حدود ۱.۹ میلیون 
نفر گزارش شده بود، بر این اساس که ۲۵۷ هزار 
نفری بیکاران در سن ۱۸ تا ۳۵ سالگی کم شده 

است.
در این بین تعداد مردانی که در ســن ۱۸ تا ۳۵ 
سالگی بیکار هســتند به حدود ۱.۱ میلیون نفر 
می رسد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 
که ۱.۳ میلیون نفر بــوده بیش از ۱۴۸ هزار نفر 

کاهش پیدا کرده است.
زنان بیــکار بین ۱۵ تا ۳۵ ســال در زمســتان 
۱۳۹۸ بیــش از ۶۶۶ هــزار نفر گزارش شــده 
بود  که برای زمســتان سال گذشــته با کاهش 
 ۱۰۸ هزار نفــری بــه ۵۵۷ هزار نفر رســیده 

است. 

با آغــاز مذاکــرات غیرمســتقیم بــرای احیای 
برجام،کارشناسان پیش بینی کردند که قدم های 
ایران برای ورود به بازار جهانی نفت تندتر شده است 
و احتمال حضور ایران در بــازار جهانی و افزایش 

تولید دور از ذهن نیست.
به گزارش ایسنا، مذاکرات غیرمستقیم هفته گذشته 
در وین آغاز شــد و از سوی مقامات موفقیت آمیز 
ارزیابی شد که فصل جدیدی را در تالش برای حفظ 
توافق هسته ای ایران گشود. تهران و دولت جدید 
آمریکا اعالم کرده اند آماده اند مذاکرات را برای رفع 
تحریمهای آمریکا و بازگشت صنعت نفت ایران به 
فعالیت عادی خود آغاز کنند. با این حال ایران تاکید 

کرده که آمریکا باید نخست تحریمها را رفع کند.
به گزارش اویل پرایس، اگــر این مذاکرات به رفع 

تحریمها و بازگشت نفت ایران به بازار منتهی شود، 
اوپک که در حال حاضر تولیــدش را برای تقویت 
قیمتها محدود کرده است، ممکن است با مشکل 
روبرو شود اما این مشکل ممکن است به حدی که 
برخی تصور می کنند بزرگ نباشد. ایران در حال 
حاضر میزان نفت بیشتری از آنچه آمار رسمی نشان 
می دهند، صادر می کند کــه عمده آن به مقصد 
چین اســت. پس از رفع تحریمها، آمار صادرات 
روشنتر خواهد شد. شاید مشــکل بزرگتر برای 
تولیدکنندگان نفت آمریکا این باشد که صادرات 
نفت ایران به هند آغاز خواهد شد و جای بخشی از 
نفت آمریکا را می گیرد. هند پس از توقف خرید نفت 
ایران به دلیل تحریمهای واشنگتن، به واردات نفت 

آمریکا پرداخت.

نتایج نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد فضای 
کوتاه مدت بازار طال درباره روند صعودی قیمت ها بار 
دیگر به خوش بینی گراییده است. به گزارش ایسنا، 
با موفقیت طال در حفظ ســطح حمایت کلیدی در 
معامالت جمعه و بسته شدن قیمت این فلز ارزشمند 
در باالترین سطح دو هفته گذشته، خوش بینی به 
صعود قیمتها تقویت شده است. به نظر می رسد اونس 

طال آماده صعود به باالی سطح ۱۷۵۰ دالر است.
با این حال، با وجود بهبود فضا و حرکت اخیر قیمت در 
مقایسه با سطح پایین تری که در پایان سه ماهه اول 
داشت، بعضی از تحلیل گران هشدار می دهند که پیش 
بینی هموار شدن روند صعودی طال ممکن است کمی 
زود باشد. آدام بوتون، استراتژیست ارشد ارزی فارکس 
الیو به کیتکونیوز گفت: بازار در موقعیت حساسی قرار 

دارد. صعود به باالی ســطح ۱۷۵۵ دالر تغییر روند 
بازار را تایید می کند و به ادامه صعود تا سطح ۱۸۴۰ 
دالر اشــاره دارد. اما اگر طال در صعود ناکام بماند، به 
سمت سطح ۱۶۷۶ دالر یا پایینتر از آن عقب نشینی 
خواهد کرد. در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از 
تحلیلگران وال استریت، ۱۵ نفر شرکت کردند که از 
میان آنها ۹ نفر معادل ۶۰ درصد افزایش قیمت طال و 
سه نفر معادل ۲۰ درصد کاهش قیمت را پیش بینی 
کردند و به همین تعداد نظری نداشتند. در این بین، 
در نظرســنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران 
غیرحرفه ای، ۱۲۰۱ نفــر رای دادند که از میان آنها 
۷۷۸ نفر معادل ۶۵ درصد افزایش و ۲۳۶ نفر معادل 
۲۰ درصد کاهش قیمت را پیش بینی کردند در حالی 

که ۱۸۷ نفر معادل ۱۶ درصد نظری نداشتند.

پیــش از این بانــک مرکزی در ســال گذشــته 
تراکنش های بانکی فاقد »کد شهاب« در ساتنا را 
برگشت زد، حال از ششم اردیبهشت تراکنش های 
بدون کد ملی شخص حقوقی و شناسه ملی شخص 
حقوقی در »پایا« برگشــت می خورد که این اقدام 
بانک مرکزی در راستای شفاف سازی تراکنش های 
بانکی اســت. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی پنجم 
بهمن پارســال تمام تراکنش های بانکی فاقد »کد 
شهاب« در ســاتنا را برگشــت زد و افراد حقیقی 
یا حقوقی که کدملی یا شناســه ملی خــود را به 
بانک اظهار نکرده باشند، نمی توانند از این خدمت 
بهره مند شوند. حال معاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی در صفحه شخصی توییر خود اعالم کرده که 
از ششم اردیبهشــت، تراکنش های بدون کد ملی 
شخص حقوقی و شناســه ملی شخص حقوقی در 

»پایا« برگشت می خورد.
به گفته مهــران محرمیان، این اقــدام تاثیری بر 
فعالیت مشــتریانی که اطالعات هویتی ایشان نزد 

بانک ها موجود است، نخواهد داشت. بدین منظور 
بانک ها برای ثبت کد شــهاب و ثبت حساب ها در 

بانک مرکزی اقدام کنند. 

پایا و ساتنا چیست؟ 
گفتنی است؛ پایا یک سیستم تبادل اطالعات بانکی 
است که به بانک ها اجازه می دهد تمامی تبادالت 
بین بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی 
انجام دهند. کاربــرد اصلی این ســامانه، مکانیزه 
کردن پرداخت های خرد بیــن بانکی با تعداد انبوه 
برای مشتریان است که پس از تکمیل مراحل پیاده 
سازی، ارائه خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر 
می سازد و به کمک این سامانه، بانک های عضو آن 
می توانند بنا به درخواســت مشتری، دستور واریز 
و یا برداشــت وجوه در حســاب های سایر بانک ها 

صادر کند.
بانک مرکزی با پیاده سازی این سامانه، امکان حواله 
الکترونیکی پول از حسابی در یک بانک به حسابی 

در بانک دیگر )بین بانکی( را فراهم کرده اســت و 
مشتریان بانک ها با استفاده از پایا می توانند پول را 
از حساب خود به حسابی در بانک دیگر به صورت 

الکترونیکی حواله کنند.
همچنین، ساتنا ســامانه ای الکترونیکی است که 
پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور 
پرداخت های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام 
می دهد. در این سامانه مشتریانی که در بانک ملی 
دارای یکی از انواع حساب )جاری، پس انداز و کوتاه 
مدت( هستند، می توانند نســبت به انتقال وجوه 
)مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان( به حساب خود یا 

سایر افراد در سایر بانک ها اقدام کنند.
سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان را 
می دهد تا با مراجعه به شعب بانک خود و یا از طریق 
سامانه اینترنتی بانک حواله هایی با مبالغ بیش از 
۱۵ میلیــون تومان را به هر حســابی در هر بانکی 
انتقال دهند که مزایای به کارگیری ساتنا را می توان 
امنیت، سرعت و سادگی انجام عملیات آن نام برد.  

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی در مورد تکلیف 
سهام عدالت متوفیان در مجامع الکترونیکی شرکت های 
سرمایه گذاری سهام عدالت توضیح داد: وراث متوفیان 
سهام عدالت برای تعیین تکلیف این سهام باید به مراجع 
قضایی مراجعه کرده و گواهی حصر وراثت را اخذ کنند. 
در این شرایط می توانند در مجامع شرکت کنند در غیر 

این صورت امکان حضور در مجامع را نخواهند داشت.
به گزارش ایســنا، حســین فهیمی در نشست خبری 
برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت های سرمایه گذاری 
سهام عدالت با اشاره به فرایند آزادسازی سهام عدالت 
در سال ۱۳۹۹ گفت: در ۱۰ خرداد سال گذشته اولین 
مرحله از این طرح بزرگ انجام شــد و افرادی که روش 
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، 
توانستند دارایی خود را در سامانه های شرکت سپرده 
گذاری مرکزی مالحظه کنند. در مرحله دوم ۱۹ میلیون 
نفری که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند توانستند 

سهام خود را معامله کنند.
وی ادامه داد: در مرحله ســوم آزادسازی شرکت های 

استانی تجدید ساختار و در سامانه های بورسی و سپرده 
گذاری ثبت شدند. در مرحله چهارم نیز امکان معامله این 
شرکت ها فراهم شد و سود سهام عدالت در مرحله پنجم 
در روزهای پایانی سال گذشته به مشموالن پرداخت شد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد: در 
ششمین مرحله سازماندهی شرکت های سرمایه گذاری 
استانی صورت خواهد گرفت. عصاره فرمان رهبری در 
مورد آزادسازی سهام عدالت این بود که "مدیریت سهام 
به مردم داده شود" که این کار در روش مستقیم صورت 
گرفت و در روش غیرمستقیم مدیریت دارایی در اختیار 

شرکت های سرمایه گذاری قرار گرفت.
فهیمی با بیان اینکه ۳۱ شــرکت تشکیل شده است، 
گفت: باید مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده این 
شرکت ها تشکیل شوند تا اعضای هیأت مدیره توسط 
سهامداران انتخاب شوند. هر کدام از شرکت ها به پنج 
عضو هیأت مدیره به عنوان اعضای اصلی و دو عضو علی 
البدل نیاز دارد. در واقع بایــد حداقل ۱۶۰ عضو هیأت 

مدیره داشته باشیم.

تکلیف سهام متوفیان چه می شود؟
فهیمی در ادامه در مورد سهام افرادی که فوت کرده اند، 
توضیح داد: وراث این افراد باید در قــدم اول به مراجع 
قضایی برای گرفتن گواهی حصر وراثت مراجعه کنند. 
وی  از حدود سه میلیون نفر سهامدار عدالت که فوت کرده 
اند فقط ۱۲۰ هزار نفر برای اخذ گواهی مراجعه کرده اند 
و بدیهی است که فقط افرادی که این موضوع را تعیین 

تکلیف کرده اند می توانند در انتخابات شرکت کنند.

تکلیف انتخابات در صــورت به حد نصاب 
نرسیدن رأی دهندگان چه می شود؟

مدیرعامل شرکت ســپرده گذاری مرکزی در پاسخ به 
سوال ایسنا در مورد به حد نصاب نرسیدن حضار توضیح 
داد: این موضوع در قانون تجارت تعیین تکلیف شــده 
است. در مرحله اول برگزاری مجمع باید بیش از نیمی از 
سهامداران شرکت کنند. چنانچه در مرحله اول به حد 
نصاب نرسید مرحله دوم با ۱۰ روز فاصله و با حضور هر 

تعداد افراد برگزار خواهد شد.

از وام کرونایی چه خبر

طال هفته جاری گران تر می شودنفت ایران به بازار جهانی نزدیک شدوضعیت بیکاری ۱۸ تا ۳۵ ساله ها

تکلیف سهام عدالت متوفیان در برگزاری مجامع شرکت ها مشخص شدکدام تراکنش ها برگشت می خورند؟
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چشم انداز
بازارهای مالی 

نرخ دالر را انتظارات تورمی 
تعیین می کند و اگر در این 
روزها کاهش نسبی قیمت 
دالر را شــاهد هستیم به 
دلیل این است که جلساتی امیدوارکننده در حال 
برگزاری است و بازار به این مذاکرات خوشبین شده 
اســت. همین که ممکن است تحریم ها برداشته 
شود سوی امیدی را برای بازارهای مالی ایجاد کرده 
است و  انتظاررات تورمی  تا حدودی کاهش یافته 
وهیجانات و التهابات بازارها فروکش کرده است. 
این اتفاق را در زمان روی کار آمدن بایدن نیز شاهد 
بوده ایم. بنابرایــن در حال حاضر نه جو مثبتی بر 
بازارها حاکم است و نه جوی منفی. آرامش وجود 
دارد تا نتیجه این رفت و آمدها مشخص شود.  اگر 
تحریم ها برداشته شود و بتوانیم نفت بفروشیم و از 
درآمد آن استفاده کنیم می توان امیدوار بود که این 
اتفاق می تواند بر روی بازار ارز تاثیرگذار باشد. البته 
 اینکه چه نرخی را سیاست گذار در بازار ارز انتخاب 
می کند سوال بســیار مهمی است که البته هنوز 
زود است که در رابطه با آن صحبت کنیم. از طرفی 

دیگر زیرساخت...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی 
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بازارها 
در فاز احتیاط 

پیش بینی کاهش  
اجاره بها  در  بهار 1400

 حرکت نزولی شاخص بازار سرمایه ادامه دارد 

بورس  در مدار  منفی
صفحه2

صفحه2

 نابسامانی  بازار کاالهای اساسی
وعده   درمانی   و گفتار  درمانی   در  آستانه   ماه   رمضان   ادامه    دارد

از هفته گذشــته طرح ایران برای احیای برجام با 
گروه ۱+۴ به مذاکره گذاشــته شــده و آمریکا نیز 
به صورت غیرمســتقیم در جریان مذاکرات است. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند که مذاکرات وین، 
تاثیری مستقیم بر قیمت دالر و متعاقبا سایر بازارها 
خواهد داشت. این در حالی است که با گذشت چند 
روز از آغاز این مذاکرات به دلیل بخش اخبار ضد و 
نقیص در رابطه با پیشــرفت مذاکرات بازارها هنوز 
در فاز احتیاط به ســر می برند و حتی در وضعیت 
قرمز قرار گرفته اند.  بازار سهام در حالت نزولی قرار 
گرفته و به اخبار و حواشی مذاکرات در وین واکنش 
خاصی نشان نمی دهد و روند منفی شاخص و افزایش 
صف های فروش ادامه دارد. در پایان معامالت شنبه 

۲۱ فروردین ماه، بازار سهام...

به گفته رییس اتحادیه مشاوران امالک در بهار ۱۴۰۰ 
بازار اجاره بها با کاهــش ۳۰ درصدی روبرو خواهد 
شــد. این پیش بینی در حالی اعالم شده است که 
بازار مسکن در سالهای اخیر بخصوص سال گذشته 
تاکنون گرفتار مشکالت بسیاری است که تحقق این 
پیش بینی را سخت تر می کند. در حال حاضر بازار 
مســکن با کمبود بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
واحد مسکونی روبرو است و طرح های دولت برای 
خانه دار کردن مردم نیز به بن بســت خورده است. 
هم چنین در حالی ۴ مولفه ارز، سکه، طال و بورس در 
قیمت مسکن تاثیرگذار است که مشکالت داخلی و 
کمبود ساخت وساز و تولید خانه نیز در گرانی های 
بازار مسکن سهیم شده اند. هر ساله قیمت مسکن 

نسبت به تورم افزایش می یابد...



اقتصاد2
ایران وجهان

 حرکت نزولی شاخص بازار سرمایه ادامه دارد 
بورس در مدار منفی

شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز 
گذشــته هم در یک روند ریزشــی با ۹۱۵۱ 
واحد کاهش همراه شد.به گزارش خبرگزاری 
خبرآنالین، شــاخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران روز گذشته هم روند ریزشی آغاز کرد، 
به گونه ای که در پایان معامــالت با کاهش 
۹۱۵۱ واحد به رقم یک میلیون و ۲۴۰ هزار و 

۷۵۸ واحد رسید.
کاهش ۹۱۵۱ واحدی شاخص بورس تهران/ 
ارزش معامالت دو بــازار به ۵.۵ هزار میلیارد 

تومان رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هموزن ۹۳۹ 
واحد کاهش یافته و به رقم ۴۳۶ هزار و ۱۷۵ 
واحد رســید.ارزش روز بازار در بورس اوراق 
بهادار تهران به بیش از ۴ میلیون و ۹۵۵ هزار 
میلیارد تومان رسید.معامله گران روز گذشته 
بیش از ۱.۴ میلیارد ســهام حق تقدم و اوراق 
مالــی در قالب ۱۸۳ هزار نوبــت معامله و به 
ارزش ۱۶۲۱ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

ارزش معامالت روز گذشــته فرابورس هم به 
بیش از ۳ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان رســید 
یعنی در بورس و فرابورس روز گذشته بیش 
از ۵ هــزار و ۴۳۷ میلیارد تومان داد و ســتد 

شده است.

نقشه معامالت روز گذشته بورس تهران
روز گذشــته همه شــاخص های بــورس قرمز 
بودند، اما میزان کاهش این شــاخص ها زیر یک 
درصد ثبت شده اســت، به گونه ای که شاخص 
کل و شــاخص قیمت با معیار وزنیـ  ارزشــی 
۰.۷۳ درصد کاهش یافتند.همچنین شــاخص 
کل و شــاخص قیمت بــا ۰.۲۲  درصد کاهش 
روبه رو شدند. کاهش آزاد شــناور ۰.۵۵ درصد 
کاهش یافت، شــاخص بازار اول بــورس ۰.۷۹ 
درصد افت کرد و شاخص بازار دوم بورس ۰.۶۷ 
درصد کاهش یافت.نمادهایی کــه در روزهای 
گذشته شاخص ساز بودند روز گذشته در کاهش 
شــاخص اثرگذار بوده اند، طــوری که نمادهای 
فوالد مبارکه، ملی مس، شســتا، پتروشــیمی 
خلیج فارس، چادرملو، پاالیــش نفت اصفهان و 
گل گهر بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس 
را داشــته اند.خریداران پاالیش یکــم قرار بود 
ســود ببرند، اما در هر واحد ۱۰ هزار تومانی این 
صندوق ۳۰ درصد زیان دیده اند و قولهای دولتیها 
هنوز محقق نشده است.نمادهای پرتراکنش در 
بورس که مورد اقبــال معامله گران قرار گرفتند 
شامل تأمین سرمایه امین، تولید نیرو برق آبادان، 
پتروشیمی بوعلی سینا، معدنی اپال کانی پارس، 
ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی،  لبنیات پاک 
و ســرمایه گذاری تأمین اجتماعــی بوده اند.در 
فرابورس ایران هم روز گذشــته شاخص کل با 
کاهش ۷۲ واحدی به رقم ۱۷ هزار و ۸۵۲ واحد 
رسید.ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران به 
بیش از یک میلیــون و ۲۱۳ هزار میلیارد تومان 
رسید.ارزش بازار بورس هم به بیش از ۴ میلیون 
و ۹۵۵ هزار میلیارد تومان رسید بنابراین ارزش 
روز شرکت های بورســی و فرابورسی به حدود 
۶ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رســید.روز 
گذشــته معامله گران در فرابورس بیش از ۷۶۳ 
میلیون اوراق بهــادار در قالب ۸۳ هــزار نوبت 
معامله و به ارزش ۳ هــزار و ۸۱۰ میلیارد تومان 

داد و ستد کردند.

روند یکساله شاخص بورس تهران
روز گذشته نمادهای آریا ساسول، بیمه پاسارگاد، 
پتروشــیمی زاگرس، صبا تأمین، پتروشــیمی 
مــارون، فوالد هرمــزگان و توســعه مالی مهر 
آیندگان بیشــترین اثر کاهشــی در شــاخص 
فرابورس را داشــته اند.نمادهای پرتراکنش در 
فرابورس شامل برق و انرژی پیوندگستر، توسعه 
مســیر برق گیالن، مدیریت انــرژی امید تابان 
حور، تولید بــرق ماهتاب کهنــوج، پلیمر آریا 
ساســول، امتیاز تسهیالت مســکن اسفند ۹۹ 
و شــیر پگاه گیالن بوده اند.به گــزارش فارس، 
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
که وارد بورس شــده اند مجامع عــادی به طور 
فوق العاده این شــرکت ها از نیمه اردیبهشــت 
تا نیمه خرداد بــه صــورت الکترونیکی برگزار 
می شود و همه دارندگان سهام عدالت در روش 
غیرمســتقیم می توانند در این مجامع شرکت 
کنند.متقاضیان عضویــت در هیأت مدیره این 
شرکت ها هم می توانند در سامانه ستان ثبت نام 
کنند.سرمایه گذاری در بورس باید به عنوان یک 
سرمایه گذاری درازمدت حداقل یکساله و از محل 

پس اندازها صورت گیرد.

خبر

بــازار کاالهای اساســی 
پرمصرفــی همچون مرغ 
و روغــن در آســتانه ماه 
مبارک رمضــان همچنان 
با نوسانات شدیدی همراه 
است و مردم برای تامین این کاالها عالوه بر گرانی، 
با زحمت و مشکل برای دسترسی مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار کاالهای اساسی طی 
یکسال گذشــته با برخی بی تدبیری های عجیب 
دولتمردان شاهد روند صعودی قیمت بوده است 
و این گرانی طی ماههای گذشته با کمبود عرضه 
نیز همراه شــد؛ مســئوالن طی ماههای گذشته 
بارها وعده کاهش قیمت و کفایت عرضه را مطرح 
کرده اند اما هم اکنون در آستانه ماه مبارک رمضان 
همچنان بازار برخی کاالهای اساســی با نوسانات 
شدیدی همراه است و مردم برای تأمین این کاالها 
ناچارند در شــرایط کرونایی، ســاعت ها در صف 

معطل بمانند.

صف های مرغ همچنان طوالنی است
طی ماه هــای اخیــر برخــی ســوءمدیریت ها 
و بی تدبیری هــا، بارهــا مــردم را به صــف مواد 
غذایی کشــانده و اخیــراً نیز صف هــای طوالنی 
برای خرید مرغ بــا نرخ دولتی، صحنه ای اســت 
 کــه می بینیم و هنوز هــم اقدامــات دولتمردان

 از جمله تشــکیل قرارگاه ســاماندهی بازار مرغ، 
صدور مجوز برای واردات ۵۰ هــزار تن مرغ با ارز 
دولتی و افزایش عرضه نتوانسته طول این صف ها 
را کوتاه کند.در این زمینه یکی از شــهروندان به 
خبرنگار مهر گفت: همچنان مرغ در فروشــگاه ها 
ســی و پنج هزار تومــان عرضه می شــود و نکته 
جالب در این میان آن اســت که بــال مرغ طعم 
دار نشــده کیلویی چهل هزار تومــان به فروش 
می رسد و در شهریار پوســت مرغ کیلویی هشت 
هزار تومان فروخته می شــود! قرارگاه ساماندهی 
بازار مرغ اخیراً قیمت مصوب مــرغ را از ۲۰ هزار 
و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هــزار و ۹۰۰ تومان افزایش 
داد تا تولیدکنندگان انگیزه بیشــتری برای تولید 
و عرضه مرغ به بازار داشــته باشــند؛ مســئوالن 
وعده دادند با افزایــش قیمت مرغ مصوب، قیمت 
مرغ غیردولتی که باالی ۳۰ هــزار تومان بود نیز 
با افزایش تولیــد و عرضه، کاهش پیــدا کند و به 
قیمت مصوب نزدیک شود اما بررسی های میدانی 
خبرنگار مهر نشان می دهد همچنان در عمده مرغ 
فروشی های سطح شــهر تهران و بسیاری دیگر از 
شهرها قیمت مرغ باالتر از ۳۰ هزار تومان است و 
برای دریافت مرغ با نرخ مصوب مردم باید ساعت ها 
در میادین میوه و تره بار در صف بایســتند.قیمت 
مرغ زمانی که دولت حســن روحانی در سال ۹۲ 
 روی کار آمد حدود ۶.۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم

 بود و اکنــون قیمت مرغ غیردولتــی در مغازه ها 
باالی ۳۵ هزار تومان اســت؛ ۶ برابر شدن قیمت 
این ماده پروتئینی در دوره مدیریت دولت یازدهم 
و دوازدهم موجب شــده مرغ طی دو سال گذشته 
از سبد مصرف نه فقط دهک های پایین درآمدی 
بلکه حتی دهک های متوســط نیز حذف شده یا 
مصرف آن به شــدت کاهش یابد؛ حذف یا کاهش 
مصرف مرغ در سبد مصرف بســیاری از خانوارها 
طی دو سال گذشــته در حالی اســت که از سال 

۹۷ با افزایش شــدید قیمت گوشت قرمز و حذف 
آن از ســبد مصرف خانوارها، مــرغ جایگزین آن 
شــده بود.یادآوری این نکته نیز خالــی از لطف 
نیست که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا هفتم اسفندماه 
همان ســال، ۳.۵ میلیارد دالر ارز ترجیحی برای 
واردات نهاده های دامی )جهت تولید دام و طیور( 
اختصــاص یافت اما این یارانه ســر ســفره مردم 
 نیامده اســت و مردم جز گرانی، نشــان دیگری

 از این اقالم ندارند.

قیمت برنج همچنان باال!
برنج نیز از دیگر کاالهایی اســت که طی یکسال 
اخیر افزایش قیمت چشــمگیری را تجربه کرده 
اســت. در حال حاضر قیمت هــر کیلوگرم برنج 
هندی دانه بلند ۱۱۲۱ در بازار ۱۹ هزار تومان است 
ضمن اینکه برنج هندی با وجود داشــتن قیمت 
مصــوب ۱۸۵۰۰ تومانی، اما در بــازار با نرخ های 
متنوع و باالتــر از نرخ مصوب عرضه می شــود و 
نرخ هــای ۱۹، ۲۲ و حتی ۲۷ هــزار تومان برای 
آن اعالم می شــود.برنج های ایرانی نیز قیمت های 
 باالیی دارند؛ قیمت هر کیلوگرم برنج پر محصولی

 مانند شــیرودی حدود ۲۲ هزار تومان و رمضانی 
۲۱ هزار تومان است. قیمت هر کیلوگرم برنج طارم 
معطر ۲۶ تا ۳۹ هزار تومان، برنج هاشمی ۳۰ تا ۳۵ 
هزار تومان، برنج طارم محلــی ۳۸.۵۰۰ تومان و 
برنج هاشمی دودی ۴۲ هزار تومان است.قاسم نوده 
فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران اخیراً در زمینه 
قیمت برنج گفته اســت: قیمــت برنج هندی ۱۸ 
هزار و ۵۰۰ تومان، برنج تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان، شکر ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است 
و هیچ کس حق ندارد گران تر بفروشد.اما این »حق 
ندارد« ها در سطح بازار بازتابی ندارد و فروشندگان 
به قول یک خانم کارمند، »هر چقدر بتوانند گوش 

مردم را می بُرند«.

روغن سرخ کردنی نیست؛ روغن حلب ۵ 
کیلویی باالی ۱۵۰ هزار تومان

از دیگــر کاالهایی کــه مردم طی ایــن مدت در 
خرید آن دچار مشــکل هســتند، روغن اســت؛ 
آن طور که مــردم بــه خبرنگار مهــر گفتند در 
حــال حاضر قیمــت روغن ۲ لیتــری مخصوص 
 پخــت و پــز در فروشــگاه های زنجیــره ای 
حــدود ۲۴ هــزار و ۵۰۰ تومــان و در مغازه های 
ســطح شــهر باالی ۳۰ هزار تومان است و روغن 
سرخ کردنی هم پیدا نمی شــد.یک خانم کارمند 

هم به خبرنگار مهــر گفت: ما سالهاســت روغن 
جامد حلب ۵ کیلویی اســتفاده می کنیم و بدلیل 
مزاج مان، نمی توانیم روغن مایــع مصرف کنیم. 
االن ماههاســت روغن حلــب ۵ کیلویی در هیچ 
فروشگاهی پیدا نمی شــود اما در مغازه ها موجود 
است و ۱۵۰ هزار تومان به باال می فروشند؛ در حالی 
که قیمت درج شده بر روی آن ۷۰ هزار تومان است. 
این روغنی که باید در فروشــگاه های زنجیره ای 
با نرخ مصوب به مردم عرضه شــود اما مشــخص 
نیست چرا از مغازه ها سردرمی اورد. مسئوالن هم 
دائم مصاحبه می کنند و می گویند کمبود نداریم.

بررســی میدانی خبرنگار مهر از فروشــگاه های 
زنجیره ای هم نشان می دهد فروشگاه ها در ساعات 
مشــخصی از روز قفســه روغن را پر می کنند و 
معموالً مردم هم برای خرید روغن در همان ساعات 
در فروشگاه ها صف می کشــند و وقتی موجودی 
قفسه تمام می شود، قفســه دوباره شارژ نمی شود 
و عرضه دوباره روغن به روز بعد موکول می شــود.

آقای بازنشســته ای که در یکی از شعب فروشگاه 
زنجیره ای در منطقه ۵ مشــغول خرید اســت به 
خبرنگار مهر گفت: دولت با تصمیمات غلط، همه 
مردم را دالل کرده است. سه روز است می خواهم 
روغن سرخ کردنی بخرم اما وقتی مراجعه می کنم، 
می گویند تمام شده اســت. خب تکلیف مردم را 
 روشن کنید این چه وضعی اســت که گرفتار مان 
کرده انــد؟ می گویند چــون ارز ارزان برای روغن 
می دهند، دالل ها روغن را جمع می کنند… خب 
طوری تصمیم بگیرید کــه دالل ها فرصت داللی 
نداشته باشند.قاسم علی حسنی، دبیرکل اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی در این زمینه گفته است: در 
روغن کمبود آن چنانی وجود ندارد بلکه بیشــتر 
گران فروشی به چشم می خورد، چراکه اگر مشتری 
بخواهد روغن ۷۱ هزار تومانی را ۱۰۰ یا ۱۱۰ هزار 
تومان بخرد، پیدا می کند؛ بنابراین این مساله نشان 
می دهد که روغن وجود دارد اما گران است.به گفته 
وی رانت موجود روی قیمت روغن نباتی ناشی از 
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات روغن خام 
است که منجر به سوءاستفاده عده ای می شود و با 
برهــم زدن تعادل میان عرضــه و تقاضا، گرانی را 

رقم می زند.

شبکه توزیع معیوب است /   ارز ترجیحی 
باید حذف شود تا بازار آرام بگیرد

دبیرکل اتحادیه بنکــداران مواد غذایــی با بیان 
اینکه تمام فرآیند تأمیــن و توزیع روغن از صفر تا 

صد از جمله اختصــاص ارز ترجیحی، تأمین مواد 
اولیه، قیمت گذاری و توزیع در اختیار دولت است، 
افزوده اســت: ارز ترجیحی بایــد از واردات روغن 
خام حذف شود تا رانت موجود روی قیمت روغن 
از بین برود؛ اگر ارز ترجیحی حذف شــود، انگیزه 
 سوءاســتفاده و داللی از بین مــی رود و با ایجاد

 تعادل بین عرضه و تقاضا، گران فروشــی از بین 
خواهد رفت.وی گفته اســت فارغ از فســادی که 
ارز ترجیحی در بــازار روغن ایجاد کــرده، نباید 
از نقش دالالن در شــبکه توزیع هــم غافل بود؛ 
 شــبکه توزیع در ایران معیوب است و باید اصالح

 شود.

گوشت قرمز؛ کاالیی که از سبد غذایی 
بسیاری از خانوارهای ایرانی حذف شد

در ایــن میــان، بــازار پرتالطم گوشــت قرمز و 
افزایش سرســام آور قیمت این محصــول باعث 
شــده که گوشــت عماًل از ســبد مصرف دهک 
پاییــن و حتــی متوســط جامعه حذف شــود. 
 براساس گزارشــهای میدانی خبرنگار مهر، قیمت

 هر کیلوگرم گوشت گوســفندی هم اکنون ۱۶۲ 
هزار تومان و گوشــت گوســاله )مغز ران( ۱۳۱ 
هزار تومان است.در این راســتا علی اصغر ملکی، 
رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی در گفتگو با 
خبرنگار مهر بــا بیان اینکه هــم اکنون نمی توان 
قیمتی را برای گوشــت اعالم کرد، گفت: در حال 
حاضر بازار در نوسان است و با توجه به اینکه تازه 
شــروع به کار کرده، قیمت ها تثبیت نشده است.

وی با اشــاره به اینکه در ماه مبارک رمضان اتفاق 
خاصی در بازار گوشت گوســفندی رخ نمی دهد، 
اضافه کرد: عرضه دام به وفور انجام می شود و زیاد 
است ضمن اینکه توزیع گسترده مرغ که در حال 
انجام است، بسیار در بازار گوشت تأثیرگذار است و 
باعث می شود قیمت گوشت نیز کاهش یابد.ملکی 
ادامه داد: براساس تجربیات سال های اخیر، مردم 
در سه روز اول ماه مبارک رمضان خریدهای خود 
را انجام می دهند و بعد از آن شــاهد رکود در بازار 
هســتیم.به گفته وی طــی ۷ روز اخیر نیز قیمت 
 گوشت گوسفندی بین شــش تا هفت هزار تومان

 کاهش یافته است.

ارز جهانگیری؛ ام الفساد اقتصاد ایران
به نظر می رســد تصمیم غلط دولــت برای تداوم 
پرداخــت ارز ترجیحی بــه واردات برخی اقالم و 
مدیریت ضعیــف در مدیریت حلقه هــای تأمین 
تا توزیع این اقــالم مهمترین دالیل نابســامانی 
بازار کاالهای اساسی اســت؛ از عدم تخصیص به 
موقع ارز، عــدم تأمین به موقع تــا قیمت گذاری 
دســتوری و عدم نظارت صحیح بر زنجیره تأمین 
تا توزیع، از جمله ضعف هایی اســت که در شکل 
 گیری شــرایط فعلی بازار نقش مؤثری داشــته

 اســت و مردم را برای تأمین اقالم اساســی مورد 
نیازشــان به دردسر انداخته اســت. یعنی نه تنها 
گرانی شدید این اقالم به مردم تحمیل شده بلکه 
برای دسترسی به همین اقالم گران، باید زحمت 
زیادی را متقبل شــوند و گاهاً ســاعت ها در صف 
بایستند.انتظار می رود با توجه به درپیش بودن ماه 
مبارک رمضان، اقدامات ســتاد تنظیم بازار برای 
مدیریت عرضه این اقالم نمود بیشــتری در بازار 
داشته باشــد و مردم برای مصارف ماه رمضان در 

تأمین اقالم با مشکالت کمتری مواجه شوند.

وعده   درمانی   و گفتار  درمانی   در  آستانه   ماه   رمضان   ادامه    دارد

 نابسامانی  بازار کاالهای اساسی

روحانی در مراسم روز ملی فناوری هسته ای؛
برجام صنعت هســته ای را در 

ایران به طور کامل قانونی کرد
رییس جمهور با تاکید بر اینکه تمام فعالیت های 
هسته ای جمهوری اسالمی ایران صلح آمیز است و 
برای اهداف غیر نظامی استفاده می شود، گفت: در 
این زمینه اهداف ما از ابتدا روشن بوده و از فناوری 
هســته ای در بخش های مختلف کشــور از جمله 
صنعت، کشاورزی، پزشــکی و انرژی برق استفاده 
کرده ایم.حسن روحانی در آیین پانزدهمین سالروز 
ملی فناوری هســته ای گفت:  بســیار خوشحالم 
افتتاح های امروز با افتتاح های دیگر متفاوت است. 
این فناوری مانند فناوری های های تک و برتر است 
ولی چون طرف مقابل، از این فناوری برای ســایر 
عرصه ها اســتفاده کرده، ما را در ردیف خود قرار 
می دهند.  وی با بیان اینکه اهداف ایران در صنعت 
هسته ای روشن بوده اســت، اظهار داشت: از این 
فناوری در بخش های دیگر بهره برداری شده و در 
زمینه صنعت، کشاورزی، پزشــکی، انرژی و برق 
استفاده می شود. اگر طرف مقابل درست بیاندیشد، 
نگرانی آنها نابجا اســت. این نگرانی نابجا ۱۶ سال 
موجب دردسر برای ملت ایران شده است. اگر این 
تفکر غلط در ذهن آنها نبود و به آنچه سابقه ملت 
ایران است، اطمینان می کردند که در مسائل دینی 
و اخالقی توجه خاص و ویژه ای دارند، از این مسئله 
هم عبور می کردند.رییس شورای عالی امنیت ملی 
ادامه داد: اینکه هنوز با دنیــا و آمریکایی ها حرف 
می زنیم تا دست از اقدامات غیرقانونی شان بردارند، 
به خاطر این مبنا اســت که آنها تفکری دارند که 
براساس آن برای خودشان دردسر و نگرانی درست 
کرده اند. بار دیگر تاکید می کنم تمامی فعالیت های 
هســته ای ما صلح آمیز و برای اهداف غیرنظامی 
است و همانطور که مقام معظم رهبری در چندین 
نوبت مطرح کردند، از دیــد فقه ما پیگیری کردن 
یک ســالح که می تواند خطر بزرگ برای جامعه 
بزرگ باشد، حرام است.  به گفته روحانی، اگر آنها 
به این مسئله توجه کنند، می فهمند ایران به دنبال 
این آثار نیست. وقتی آدم آثار کار خطرناک و غلطی 
که آمریکایی ها در جنگ جهانی دوم در ژاپن انجام 
دادند، را مشاهده کند، وقتی آدم به معلولین بعد از 
این همه مدت هنوز زنده اند و در ســایه آن افنجار 
دچار معلولیت هســتند، متوجه می شــود مسیر 
غلط نادرست و غیراخالقی اســت.  وی با تاکید بر 
اینکه در دولت تدبیر و امید دو اقدام مهم در زمینه 
هســته ای انجام دادیم، تصریح کرد: یک اقدام آن 
اســت که قبل از آنکه دولت یازدهم تشکیل شود، 
فعالیت غنی سازی ما از دید آنها غیرقانونی بود و در 
شورای امنیت قطعنامه علیه ما گذارنده بودند که از 
ما خواسته شده بود که غنی سازی را در ایران کامال 

متوقف کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به مهر:
صادرات ریالی را همچنان قبول 

نداریم
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک 
همچنان صــادرات ریالی را قبول نــدارد، گفت: 
صادرات ریالی را قبول نداریم ولی باید مشــکل 
صادرکنندگان آنرا حل کنیــم، اگرچه اعتقاد به 
صادرات ریالــی نداریم.عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر 
مبنی بر موافقت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
با رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که در سال ۹۷ 
صادرات داشته و ارز خود را به کشور برنگردانده اند، 
بار دیگر تاکید کرد: بانک مرکزی به صورت مشروط 
بازگشت ارز صادراتی این صادرکنندگان را پذیرفته 
اســت.وی با بیان اینکه صــادرات ریالی را هنوز 
نپذیرفتیم و نمی پذیریم، گفت: ما صادرات ریالی 
را قبول نداریم ولی باید این مشکل را حل کنیم، 
اگرچه اعتقاد بــه صادرات ریالــی نداریم و آن را 
خروج سرمایه از کشور می دانیم.همتی در پاسخ 
به این ســوال مهر که آیا پذیرش رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان سال ۹۷ به معنای پذیرش صادرات 
ریالی آنها اســت، چراکه دو سال بانک مرکزی بر 
روی عدم قبول این موضوع پافشاری کرد، افزود: 
هیچ کشــوری از دنیا صادرات با پول ملی خود را 
نمی پذیرد و صادرات با پول ملی خنده دار است؛ 
اما اینکه طرف مقابل ارزی را گرفته باشد و به کشور 
نیاورد، باز هم مورد قبول نیست.رئیس کل بانک 
مرکزی گفت: در بخشنامه جدیدی که بر مبنای 
اصالحیه ۱۷۷ قرار داده ایم، به صادرکنندگانی که 
در سال ۹۷ صادرات انجام داده اند ولی نتوانستند 
ارز را برگردانند؛ فرصت داده شده تا کاال بیاورند؛ 
البته کوتاژهای صادراتی آنها قابل مبادله نیست و 
مدعی هستند که ارز دارند و می توانند کاال بیاورند؛ 
نه اینکه پروانه صادراتی را ارائه دهند و تقاضا در بازار 

ارز ایجاد کنند.

اخبار
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از ۵۳ قلــم خوراکی منتخب، تعــداد ۳۹ قلم، 
درصــد تغییــر ســاالنه باالتــر از نــرخ تورم 
نقطه ای کل کشــور )۴۸.۷ درصد( داشته اند.
به گــزارش مرکز آمار ایــران، در اســفند ماه 
۱۳۹۹ تغییرات متوســط قیمت اقالم خوراکی 
منتخب بــرای گروه هــای مختلــف خوراکی 
 در مناطق شــهری کشور به شــرح زیر است:

نان و غالت:
در این گروه، اقالم "شــیرینی خشک" با ۵.۴ 
درصد و "رشــته آش" با ۲.۲ درصد بیشترین 

افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

گوشت قرمز، ســفید و فرآورده های 
آن ها:

در این گــروه، اقالم "مرغ ماشــینی" با ۱۲.۱ 
درصد،"گوشت گوسفند" با ۵.۵ درصد و"ماهی 
قزل آال" با ۵.۳ درصد بیشترین افزایش قیمت را 

نسبت به ماه قبل داشته اند.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به "روغــن مایع" با ۷.۹ درصد، 
"روغن نباتی جامــد" با ۴.۲ درصد و "شــیر 
پاســتوریزه" با ۲.۳ درصد بوده است. همچنین 

در این گروه "تخم مرغ" ۴.۶ درصد نسبت به ماه 
قبل کاهش قیمت داشته است.

میوه و خشکبار:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به 
"هندوانه" با ۴۲.۰ درصد، "انار" با ۱۴.۱ درصد 
و "لیمو ترش" با ۱۳.۲ درصد افزایش نسبت به 

ماه قبل است.

سبزیجات:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به 
" نخود " با ۳.۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل 
است. همچنین در این گروه قیمت اقالم "گوجه 
فرنگی" با ۲۴.۳ درصد، "خیار" با ۱۴.۳ درصد 
و"پیاز" با ۱۳.۸ درصد بیشترین کاهش قیمت 

را نسبت به ماه قبل داشته است.

قند و شکر، آشــامیدنی ها و سایر 
خوراکی ها:

در این گروه، بیشــترین افزایش قیمت مربوط 
به "شــکر" با ۷.۹ درصد و "قند" با ۷.۵ درصد 
افزایش نســبت به مــاه قبل اســت.از ۵۳ قلم 
خوراکی منتخب، تعــداد ۳۹ قلم، درصد تغییر 
ســاالنه باالتر از نرخ تورم نقطه ای کل کشــور 

)۴۸.۷ درصد( داشته اند.

محمود محمــودزاده از راه اندازی شــرکت های 
اجاره داری حرفه ای برای نخستین بار در کشور در 
ســال ۱۴۰۰ با هدف تنظیم بازار اجاره در خرداد 
ماه امســال خبر داد.به گزارش ایرنــا، »محمود 
محمودزاده« درباره تنظیم گری بازار اجاره گفت: 
در ســال ســخت اقتصادی ۱۳۹۹ برای تعدیل 
بازار اجاره اقدام به تعیین ســقف بــرای تمدید 
قراردادهای اجاره وهمچنین وام ودیعه مســکن 
کردیم که تا حدودی منجر بــه کنترل قیمت ها 
و تعدیل شرایط بازار شــد.معاون مسکن وزیر راه 
و شهرســازی ادامه داد: امســال در صدد انجام 
یک اقدام ســخت افزاری یعنی تاسیس موسسه 
های استیجاری هستیم.وی از برنامه دولت برای 
عملیاتی کردن اجــاره داری حرفه ای خبر داد و 
گفت: آیین نامه اجاره داری حرفه ای نگاشته شده 
و اکنون در کمیسیون های تخصصی دولت در حال 
بررسی است و امیدواریم قبل از پایان اردیبهشت 
ماه و یا تا نیمه خرداد ماه بتوانیم مصوبه دولت را 

برای تاسیس موسسه دریافت کنیم.

اجاره داری حرفه ای چیست؟
بعد از دو سال تالش جدی برای ساماندهی بازار اجاره 
باالخره وزارت راه و شهرسازی روز ۹ دی ماه سال ۹۹ 
پیش نویس آیین نامه اجرایی »حمایت از اجاره داری 
حرفه ای« را برای بررسی و تصویب به هیات دولت 

ارائه کرد.وزارت راه با ارائــه این پیش نویس تالش 
دارد تا بازار اجاره با تالش برای تشویق سرمایه گذاران 
برای ســاخت خانه های کوچک و قیمت مناسب 
ساماندهی  شــود؛ تالش دولت این است تا با اجرای 
نظام اجاره داری حرفه ای از جمعیت مستاجر کشور 
در برابر افزایش سوداگری مسکن، رشد قیمت اجاره 
و کمبود عرضه حمایت کند. برای همین از دو سال 
پیش تالش شد تا پای سرمایه گذاران برای ساخت 
مسکن استجاری به وزارت راه و شهرسازی باز شود.

خروج ۶۰ درصدی تقاضا از بازار مســکن و افزایش 
جمعیت مستأجران در پی کاهش قدرت خرید، تقاضا 
در بازار اجاره را افزایش داده است و در همین راستا 
کارشناسان معتقد هستند که موجودی بازار مسکن 
بهتر است در خدمت عرضه آپارتمان های اجاره ای 
قرار بگیرد.ســاختار بازار اجاره اکنون سنتی است 
و وزارت راه و شهرسازی در راستای حرفه ای کردن 
بازار اجاره و حمایت از منافع مستاجران، پیش نویس 
آیین نامه اجرایی »حمایت از اجاره داری حرفه ای« را 
برای بررسی و تصویب  به هیات دولت ارائه کرده است.

دولت تالش دارد با تصویب این پیش نویس و نزدیک 
کردن آن به مرحله اجرا ضمن حرفه ای کردن ساختار 
سنتی اجاره از طریق افزایش ارکان و بازیگران بازار 
اجاره و حمایت از عرضه مسکن اجاره ای، شرایط به 
نحوی اصالح شود که منافع تمام ارکان بازار اجاره در 

نظر گرفته شود.

به گزارش مرکز آمار ایران

تغییرات قیمت کاالهای خوراکی در اسفند 99
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

حرفه ای کردن بازار اجاره با راه اندازی سامانه جدید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۱۵۰ هزار تومانی نرخ سکه در روز نخست کاری هفته
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با کاهش ۱۵۰ هزار تومانی نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته )پنجشنبه( به رقم ۱۰ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان رسید.
رز گذشته ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به رقم ۱۰ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله 

شد.همچنین نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و۲۲۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ 
هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۹ هزار تومان رسید.هر مثقال طال نیز به قیمت چهار میلیون و ۵۰۵ هزار تومان معامله شد.
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چشم انداز بازارهای مالی 
کامران ندری، کارشناس اقتصادی 

نرخ دالر را انتظارات تورمی تعیین می کند و اگر در این روزها کاهش نسبی قیمت دالر را شاهد هستیم به دلیل این است که جلساتی امیدوارکننده در حال برگزاری است و بازار به این مذاکرات خوشبین شده است. همین که ممکن است تحریم ها 
برداشته شود سوی امیدی را برای بازارهای مالی ایجاد کرده است و  انتظاررات تورمی  تا حدودی کاهش یافته وهیجانات و التهابات بازارها فروکش کرده است. این اتفاق را در زمان روی کار آمدن بایدن نیز شاهد بوده ایم. بنابراین در حال حاضر نه جو 
مثبتی بر بازارها حاکم است و نه جوی منفی. آرامش وجود دارد تا نتیجه این رفت و آمدها مشخص شود.  اگر تحریم ها برداشته شود و بتوانیم نفت بفروشیم و از درآمد آن استفاده کنیم می توان امیدوار بود که این اتفاق می تواند بر روی بازار ارز تاثیرگذار 
باشد. البته اینکه چه نرخی را سیاست گذار در بازار ارز انتخاب می کند سوال بسیار مهمی است که البته هنوز زود است که در رابطه با آن صحبت کنیم. از طرفی دیگر زیرساخت های ما ربطی به تحریم های خارجی ندارند، هر چند تحریم در تشدید ضعف 
این زیرساخت ها تأثیر داشت. نهادهای اقتصادی کشور بسیار ضعیف هستند. یکی از مشکالت بزرگ اقتصاد ما کسری بودجه است که نمی توانیم به شکل صحیح آن را مرتفع کنیم. مشکالت بانک ها و ناترازیهای ریشه دارشان، نظام تأمین اجتماعی و 
صندوق های بازنشستگی پرچالش، ساختار ضعیف مالیاتی، نظام حمایتی پر مشکل که به درستی کار نمی کند و کارآمدی و اثربخشی الزم را ندارد، پایین بودن بهره وری نیروی انسانی، تکنولوژی بسیار فرسوده تولید و... سالهای سال است که در اقتصاد 
ما رخنه کرده است. در شرایط فعلی نرخ دالر با توجه به نرخ تورم بسیار باالی کشور نرخ نسبتا درستی است و اگر نرخ ارز خیلی کاهش پیدا کند می تواند برای تولید داخل مسئله آفرین شود. در30 سال اخیر، دربسیاری از کشورها مشکلی به عنوان تورم 
وجود ندارد. درشرایطی که نرخ تورم دراکثرکشورهای دنیا زیر5 درصد است، هدفگذاری تورم 22 درصدی برای سال گذشته نشان می دهد که فاصله زیادی با اهداف خود داریم.  همچنین پایین آمدن شدید نرخ ارز و باال بودن سطح قیمت های داخلی 
می تواند موجب افزایش شدید واردات در کشور شود که مساله واردات مشکالت بسیاری را بر سر راه تولید قرار خواهد داد. بنابراین بعید است نرخ ارز را بتوان خیلی کاهش داد و آن را به پایین تر از 20 هزار تومان رساند چون این نرخ با شرایط اقتصاد کشور 

سازگار نیست. اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند انگیزه باالیی برای واردات ایجاد خواهد شد و به تولید ضربه خواهد زد. نرخ ارز  در حال حاضر با نرخ تعادلی خود فاصله ای ندارد اما اینکه به زیر 20 هزار تومان برسد بعید است . 

از هفته گذشــته طرح ایران 
برای احیای برجــام با گروه 
1+4 بــه مذاکره گذاشــته 
شــده و آمریکا نیز به صورت 
غیرمســتقیم در جریــان 
مذاکرات است. بسیاری از کارشناســان معتقدند که 
مذاکرات وین، تاثیری مستقیم بر قیمت دالر و متعاقبا 
ســایر بازارها خواهد داشــت. این در حالی است که با 
گذشــت چند روز از آغاز این مذاکرات به دلیل بخش 
اخبار ضد و نقیص در رابطه با پیشرفت مذاکرات بازارها 
هنوز در فاز احتیاط به سر می برند و حتی در وضعیت 

قرمز قرار گرفته اند. 
بازار سهام در حالت نزولی قرار گرفته و به اخبار و حواشی 
مذاکرات در وین واکنش خاصی نشان نمی دهد و روند 
منفی شاخص و افزایش صف های فروش ادامه دارد. در 
پایان معامالت شنبه 21 فروردین ماه، بازار سهام به روند 
فرسایشی خود ادامه داد و شاخص کل بورس با افتی ۹ 

هزار واحدی مواجه شد.
هم چنین در حال حاضر نرخ هر قطعه نیم ســکه بهار 
آزادی ۶ میلیــون و220 هزار تومان، ربع ســکه چهار 
میلیون تومان و ســکه یک گرمی هم 2 میلیون و 200 
هزار تومان اعالم شد. نرخ هر گرم طالی 1۸ عیار به یک 

میلیون و 3۹ هزار تومان رسید.
به گفته ابراهیم محمدولی، یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار 
بر کاهش قیمت طال و سکه نبود تقاضا است چراکه بازار 
طال همچنان در حالت رکود قرار دارد و از وقتی که بحث 
برجام پیش آمده کسی به ســمت خرید و فروش طال و 
سکه نمی رود. وی با اشاره به تأثیر بحث برجام در قیمت 
طال تصریح کرد: در حال حاضر قیمت طال و ســکه تا 

حدودی به ثبات رسیده و صرف انتشار چند اظهارنظر 
منفی یا مثبت قیمت ها زیاد باال و پایین نمی شــود اما 
باألخره برجام یکی از حســاس ترین موضوعاتی است 
که هر تصمیمی در مورد آن بر قیمت ارز و طال و ســکه 
تأثیر خواهد گذاشت. چنانچه اخبار خوبی از آینده روابط 
سیاسی به گوش برســد بر نرخ ارز و طال و سکه هم اثر 

مثبتی خواهد گذاشت.
بازار ارز در حالی کار خود را در ســال 1400 آغاز کرد 
که همچنان مهمترین دغدغه های فعاالن این بازار در 
ماه های پایانی سال گذشته به قوت خود باقی است. نتایج 
اعالم شده از نشست برجامی وین و همچنین لغو نشست 
 FATF مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی

نیز نشان از تداوم این نگرانی ها دارد. 
اما در شــرایط فعلی در حالی که روز ســه شنبه اولین 
نشست حضوری برجام در شــهر وین پایتخت اتریش 

برگزار و شاهد کاهش قیمت دالر در بازار هستیم. با این 
شــرایط معامله گران دالر با احتیاط در موقعیت خرید 
قرار می گیرند. افزایشی ها می گویند در مذاکرات وین 
اتفاق خاصی رخ نداد کــه بخواهند در موقعیت فروش 
قرار بگیرند و در مذاکرات هسته ای تا زمانی که گشایش 
اقتصادی خاصی رخ ندهد، با احتیاط خریدار دالر خواهند 
بود. در حالی که کاخ سفید گفته آمریکا حاضر است تا 
تحریم های ناسازگار با برجام را بردارد و در نتیجه آن دالر 
برای بار دیگر فاز کاهشی به خود گرفته و به زیر 25 هزار 
تومان بازگشت. این در حالی است که قیمت دالر و یورو 
در معامالت بازار آزاد در شرایطی کار خود را آغاز کرد که 
در ایام تعطیالت نوروزی و طی معامالت معدودی که 
انجام شــده بود، قیمت دالر تا کانال 2۶ هزار تومانی و 
قیمت یورو نیز تا کانال 30 هزار تومانی افزایش یافته بود. 
اما با فعال شدن تدریجی بخش های مختلف اقتصادی 

کشور، این جهش قیمتی به آرامی شکسته شد و قیمت 
های به محدوده قیمتی که در اسفندماه گذشته تثبیت 

شده بود بازگشت.
البته باید به این نکته نیز اشــاره داشــت که نماینده 
روسیه در مذاکرات گفته طرفین از "پیشرفت اولیه" در 
مذاکرات خرسند هستند و اتحادیه اروپا هم در بیانیه ای 
مذاکرات از "تبادالت سازنده" استقبال کرده گفته است 
مسیر گفتگوها در جهت کسب نتیجه است. باوجود ابراز 
تمایل جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای بازگشت به 
برجام، تاکید ایران و آمریکا بر اینکه طرف مقابل باید در 
اجرای تعهدات برجامی پیش قدم شود، احیای این توافق 
را با دشواری روبرو کرده است. در این بین یک مقام وزارت 
خارجه کره جنوبی هم وعده داده این کشور برای آزادی ۷ 
میلیارد دالر بلوکه شده ایران تالش کند، هرچند موضع 
رسمی این است که این دو موضوع به هم ارتباطی ندارند.

مذاكرات دشوار اما امیدبخش وین چه تاثیری بر آینده بازارهای مالی خواهد داشت؟

بازارها در فاز احتیاط 
بازارهای مالی چشم انتظار موقعیت برد-برد احیای برجام
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بــه گفته رییــس اتحادیه 
مشــاوران امالک در بهار 
1400 بــازار اجــاره بها با 
کاهش 30 درصدی روبرو 
خواهد شد. این پیش بینی 
در حالی اعالم شده است که بازار مسکن در سالهای 
اخیر بخصوص سال گذشته تاکنون گرفتار مشکالت 
بسیاری است که تحقق این پیش بینی را سخت تر 
می کند. در حال حاضر بازار مسکن با کمبود بیش از 
یک میلیون و ۶00 هزار واحد مسکونی روبرو است و 
طرح های دولت برای خانه دار کردن مردم نیز به بن 

بست خورده است. 
هم چنین در حالی 4 مولفه ارز، سکه، طال و بورس در 
قیمت مسکن تاثیرگذار است که مشکالت داخلی و 
کمبود ساخت وساز و تولید خانه نیز در گرانی های 
بازار مسکن سهیم شده اند. هر ساله قیمت مسکن 
نســبت به تورم افزایش می یابد و اگــر بیش از حد 
قیمت باال برود باعث کسادی بازار اشتغال می شود.

به گفته برخی فعــاالن بازار مســکن واقعیت این 
است که سال گذشته بازار مسکن به طور متوسط با 
کاهش قیمت 12 درصدی و در نهایت 15 درصدی 
مواجه شد، در حالی که عده ای این کاهش قیمت را 
قبول نداشتند و همواره آن را انکار می کردند، افزود: 
چه کسانی کاهش قیمت مسکن را نمی پذیرفتند؟ 
کسانی که ذی نفع هستند و از کاهش قیمت ها ضرر 

می کنند.
در همین رابطــه مصطفی قلی خســروی، رییس 
اتحادیه مشــاوران امالک در گفت و گو با "کسب و 
کار" از کمبود ساخت مســکن در کشور خبر داد و 
گفت: کشور با کمبود حدود 1 میلیون و ۶00 هزار 
 واحد مسکونی مواجه اســت. با وجود این کمبود، 
5 سال است که ساخت  و  سازها بسیار اندک بوده  و 

باید برای سازندگان تسهیالت الزم را فراهم کنیم. 
بر اساس ماده 31 قانون اساســی، دولت ها موظف 
هستند برای دهک پایین جامعه ، خانه بسازند و باید 
توجه داشــت هرکدام از دولت ها تاکنون این کار را 
انجام نداده اند سبب بروز مشکالت فراوان در بخش 

مسکن شده اند و بحران ایجاد کرده اند.
به گفته قلی خســروی، عده ای از بساز و بفروش ها 
یا بخر و بفروش ها به دلیل حفــظ و افزایش ارزش 
ســرمایه های خود دســت به هر کاری می زنند تا 
کاهش قیمت در بازار مســکن اتفاق نیفتد. از سوی 
دیگر آمارهای اشتباهی که از سوی نهادهای مختلف 
در رابطه با بازار مسکن منتشر می شود التهابات این 
بازار را بیشتر می کند. به عنوان مثال بانک مرکزی 
در یک بازه زمانی اعالم کرد که رشد قیمت مسکن 
داریم. در حالی که داده های این نهاد اشــتباه بود و 
التهاب بازار را بیشتر کرد. متاسفانه باید اشاره کرد 

که قدرت این نهادها بسیار بیشــتر است و ما نمی 
توانیم آمارهای درســت را در برابر آماری اشتباه به 
مردم اعالم کنیم. در این میــان برخی افراد هم که 
معلوم نیست مدرکشــان را از کجا گرفته اند به اسم 

کارشناس درباره بازار مسکن اظهارنظر می کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک درباره وضعیت بازار 
مسکن در سال 1400 نیز گفت: بر اساس تجربیان 
چندین و چند ساله در بازار مســکن می توان به به 
آینده بازار مســکن در ســال 1400 خوشبین بود 
چراکه ســال آینده شاهد شــکوفایی اقتصادی در 
بخش مسکن اســت. از این رو پیش بینی می شود 
حجم رکود بازار کاهش یافته و خریــداران به بازار 
مســکن بازگردند. بنابراین توصیه می شود کسانی 
که متقاضی واقعی مسکن هستند از فرصت پیش رو 

برای خرید مسکن استفاده کنند. 
و ادامه داد: آمارها و تحلیل هــا از کف بازار حاکی از 

آن است که نرخ و قیمت مســکن به ثبات رسیده و 
در آینده هم بازار به ســمت ثبات و تثبیت قیمتی 

می رود. 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک توضیح داد: برخی از 
رسانه های خارجی و همچنین تعدادی از سوداگران 
تالش می کنند که بازار را نا به سامان جلوه دهند اما 
من همین جا اعالم می کنم که بازار آرام شــده و تا 
چند ماه آینده هم همین آرامش و ثبات قیمتی ادامه 

خواهد داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه داده های 
مرکز آمار و بانک مرکزی درباره بازار مسکن اشتباه 
است و منتج به ارائه اطالعات اشتباه می شود، اظهار 
کرد: وزیر راه و شهرســازی از کاهش 25 درصدی 
قیمت مســکن طبق آمار و داده های کف بازار خبر 
داده است اما شاهد آن هســتیم که برخی آمارهای 

رشد قیمت می دهند .

رییس اتحادیه مشاوران امالک در گفت و گو با »كسب و كار«  مطرح كرد: 

پیش بینی کاهش  اجاره بها  در  بهار 1400
بساز و بفروش ها یا بخر و بفروش ها بازار مسکن را به هم ریخته اند
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نایب رئیس اتاق اصناف اهــواز از کاهش 15 تا 
20 درصدی قیمت تخم مرغ در بــازار خبر داد. 
غالمعلی گلزار درباره وضعیت مرغ و تخم مرغ در 
بازار، اظهار کرد: علی رغم افزایش قیمت برخی 
کاالها، قیمت تخم مرغ 15 تا 20 درصد کاهش 
یافته است و هر کارتن تخم مرغ، بین 1۶5 تا 1۷0 

هزار تومان قیمت دارد.
وی افزود: در خصوص مرغ نیز مقرر شــده است 
که روزانه 350 تن مــرغ در بازار اهــواز توزیع 

 شــود تا دیگر بــرای مرغ، کمبودی احســاس 
نشود.

نایب رئیس اتاق اصناف اهــواز درباره مرغ های 
منجمد وارداتی و نحوه توزیع آن در ماه رمضان 
نیز تصریح کرد: حدود 50 هزار تن مرغ منجمد 
به کشور وارد شده است که بر اساس ضوابط، برای 
هر استان سهمیه ای در نظر گرفته می شود تا اگر 
احیانا کمبودی در خصوص مرغ به وجود بیاید، 

مرغ منجمد در بازار جایگزین شود.

رییس اتــاق اصنــاف مرکز خراســان جنوبی 
بــا تاکیــد بــر حمایــت از اصنــاف در پــی 
تعطیلی های کرونایــی، گفت: نباید شــرایط 
 اصنــاف را در شــهرهای مختلــف یکســان 

دید. 
رضا علیــزاده بیرجندی اظهار کــرد: اکنون  با 
قرمز شــدن ســه شهرســتان و نارنجی شدن 
بقیه شهرســتان های خراســان جنوبــی، باید 
تدبیر بهتــری بــرای فعالیت اصنــاف در نظر 
گرفته شــود چرا که یکســان دیدن شرایط در 
اصناف شــهرهای شــلوغی همچــون تهران و 
مشــهد و اصفهــان و شــهرهای کوچکتــر 
 همچــون شــهرهای خراســان جنوبــی، 

منطقی نیست.
وی افــزود: تجمــع مردمــی در اصنــاف 
شــهرهای شــلوغ، قابل مقایســه بــا تجمع 
مردم در اصناف شــهرهای کوچک نیســت و 
تعطیلــی اصنــاف خراســان جنوبــی بــار 
 دیگــر ضربه هــای مالــی ســنگینی بــه آنها 

می زند.
رییس اتــاق اصنــاف مرکز خراســان جنوبی 
بیان کرد: پیــرو تصمیمات ســتاد ملی کرونا 
و اعالم وضعیــت قرمز )بســیار پرخطر( برای 
تمامــی مراکــز اســتان ها، فعالیت مشــاغل 

گروه های دو، ســه و چهــار به مــدت 2 هفته 
 در بیرجنــد و شهرســتان های قرمــز تعطیل 

خواهد بود.
علیزاده ادامه داد: در شهرهای با وضعیت نارنجی 
)پرخطر( تنها فعالیت گروه های شغلی یک و دو 
و در شــهرهای زرد فعالیت گروه های یک، دو و 

سه ادامه دارد.
رییس اتاق اصنــاف مرکز خراســان جنوبی با 
بیان اینکه اصناف از ابتدای شیوع کرونا همواره 
همراهی الزم را داشــته اند، تصریح کرد: اکنون 
نیز از اصناف می خواهیم همچون همیشــه در 
این راستا همکاری کنند چراکه فروکش کردن 
 خیز کرونا نیازمند همکاری همــه جانبه همه 

گروه هاست.
علیزاده با بیان اینکه از مســئوالن می خواهیم 
اصناف را درک کنند، افزود: برخی از واحدهایی 
که مســتاجر بوده از تعطیلی واحــد خود ابراز 

نگرانی کرده اند.
وی یادآور شــد: تســهیالتی که ویــژه اصناف 
در ایــام کرونا در نظر گرفته شــد با ســود 12 
درصــد و بازپرداخت 24 ماهه بــود که همین 
نرخ ســود باال و مدت بازپرداخت کوتاه ســبب 
 شــد تنها 2۸ درصد اصنــاف از آن اســتفاده 

کنند.

رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی بــا بیان 
اینکه هــم اکنون نمی تــوان قیمتــی را برای 
گوشــت اعالم کــرد، گفــت: در حــال حاضر 
بازار در نوســان اســت و با توجه به اینکه تازه 
 شــروع به کار کــرده، قیمت ها تثبیت نشــده 

است.
علی اصغــر ملکی، رئیــس اتحادیه گوشــت 
گوســفندی با بیان اینکه هم اکنون نمی توان 
قیمتی را برای گوشت اعالم کرد، گفت: در حال 
حاضر بازار در نوسان است و با توجه به اینکه تازه 

شروع به کار کرده، قیمت ها تثبیت نشده است.
وی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان اتفاق 

خاصی در بازار گوشت گوسفندی رخ نمی دهد، 
اضافه کــرد: عرضه دام به وفور انجام می شــود 
و زیاد اســت ضمن اینکه توزیع گســترده مرغ 
که در حال انجام است، بســیار در بازار گوشت 
 تأثیرگذار است و باعث می شود قیمت گوشت نیز 

کاهش یابد.
ملکی ادامه داد: بر اســاس تجربیات سال های 
اخیر، مردم در ســه روز اول ماه مبارک رمضان 
خریدهای خود را انجام می دهنــد و بعد از آن 
شاهد رکود در بازار هستیم. به گفته وی طی ۷ 
روز اخیر نیز قیمت گوشت گوسفندی بین شش 

تا هفت هزار تومان کاهش یافته است.

اتاق اصناف ایران طی اطالعیه ای از تشدید برخورد با 
واحدهای متخلف خبر داد.اتاق اصناف ایران اطالعیه ای 
در خصوص تشــدید ضرورت برخوردهای قانونی با 
واحدهای صنفــی متخلف در اجــرای پروتکل های 
بهداشــتی ابالغ کرده که در آن بــه همکاری صنوف 
در زمینه رعایت دســتورالعمل ها و رویه های اجرایی 
بهداشتی مختص اصناف و واحدهای صنفی در دوران 
پاندمی ویروس کووید-1۹ اشــاره و از آن ها خواسته 
شده که با توجه به شروع موج چهارم همه گیری بیماری 
کرونا در کشور و مواجهه با گونه های جهش یافته این 
ویروس،  از تصمیمات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
تمکین کرده تا مشمول 15 روز پلمب در شهرهای قرمز 

و نارنجی نشوند.
اتاق اصناف ایران از تشکل های صنفی نیز خواسته که 
در تشدید نظارت، بازرسی و برخوردهای قانونی از صبح 
شنبه مورد 21 فرودین 1400 با متخلفان اهتمام ورزند. 
در ادامه این اطالعیه نیز اتاق اصناف هشدار داده که باید 
با همت جدی تر مشارکت و همراهی صنوف با ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا و قرارگاه عملیاتی مربوطه 
مورد توجه واقع شود، چراکه در غیر این صورت با تبعات 
و خسارت های وسیع تر مالی، اقتصادی و جانی در کشور 
برای آحاد جامعه از جمله صنوف مواجه خواهیم شد. 
حفظ سالمت عموم مردم و خانواده بزرگ اصناف در گرو 
تدقیق در اجرای بهینه دستورالعمل ها، اعمال قانون و 

برخوردهای قانونی با متخلفان خواهد بود.
در پی گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور، فعالیت 
مشاغل گروه 2، 3 و 4 از امروز در شهرهای قرمز 10 روز 
و در تهران 14 روز تعطیل شد. البته عالوه بر مشاغل 
غیرضروری، بــازار بزرگ تهران نیز از روز شــنبه 21 

فروردین به مدت دو هفته تعطیل است.
بر این اساس در شــهرهایی با وضعیت قرمز کرونایی 
فقط مشاغل گروه 1 شــامل کارخانه ها و کارگاه های 
تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیالت، 
کشتارگاه، انبار و سردخانه عمومی؛ مراکز زیر ساختی 
و حیاتی، مراکز تامین و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت 

پســماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه و تهویه هوا، 
پاالیشگاه ها و جایگاه های سوخت؛ حمل و نقل عمومی 
کاال و مسافر برون شهری شامل ریلی، هوایی، جاده ای 
و دریایی؛ کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی؛ 
مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی؛ فروشــگاه های مواد 
غذایی، زنجیره ای، ســوپرمارکت ها، میوه فروشی ها و 
سبزی فروشی ها، میادین میوه و تره بار؛ مراکز تولید، 
نگهداری، توزیــع و فروش محصــوالت پروتئینی و 
خدمات وابسته؛ مراکز تولید و عرضه فرآورده های لبنی 
و نانوایی )تولید فراورده های نانوایی(؛ مراکز بهداشتی، 
درمانی، اورژانس و تامین آمبوالنس دولتی و خصوصی 
و مشاغل مشــابه؛ داروخانه ها، مراکز و فروشگاه های 
دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی و بذر؛ 
مراکز تهیه، تولید و طبخ مواد غذایی و خوراکی آماده 
و صرفا بیرون بر )شــامل تمام گروه های غذایی سرد، 
گرم، آشامیدنی، بستنی و آبمیوه، خشکبار، شیرینی و 
مشاغل مشابه(؛ خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات 
الکترونیک و فعالیت های پستی؛ شرکت های خدمات 
اینترنتی )اعم از تامین کنندگان اینترنت، فروشگاه های 
اینترنتی و شرکت های خدماتی مبتنی بر اینترنت(؛ 
رســانه های مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه؛ مراکز 
نگهداری خدماتی سالمندان، معلوالن، جانبازان، مراکز 
توان بخشی و مراقبتی و آسایشگاه ها؛ تعمیرگاه های انواع 
خودرو، لوازم خانگی، الکتریکی، الکترونیکی، کامپیوتر، 
تاسیساتی، کلیه خدمات فنی و کارواش؛ فروشگاه های 
انواع قطعات، لوازم یدکــی، الکتریکی، الکترونیکی، 
صیادی، کشاورزی و تاسیساتی و سایر ملزومات مورد 
نیاز تولید؛ فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی از قبیل 
گچ، سیمان، ســرامیک، لوله و اتصاالت(، محصوالت 
فوالدی )آهــن و آلومینیوم( و پاســاژهای تخصصی 
نظیر الستیک، قطعات یدکی، آهن آالت، کامپیوتر )به 
استثناء پوشاک، کیف، کفش و موبایل( و آهن آالت؛ 
کارگاه های صنعتی و ساختمانی )مانند جوشکاری و 
تراشکاری و مشابه آن( و...که مشاغل ضروری محسوب 

می شوند مجاز به فعالیت هستند.

حمایت از اصناف در روزهای کرونایی برمبنای شرایط مکانی 

افزایش تقاضا برای مصارف ماه رمضان

کاهش نسبی قیمت گوشت قرمز

در پی تعطیلی شهرهای قرمز

برخورد با واحدهای صنفی متخلف تشدید می شود

توزیع مرغ منجمد در ماه رمضان

کاهش ١۵ تا ٢٠ درصدی قیمت تخم مرغ
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تجهيزمراكز نوآوری فعال در حوزه اقتصاد دیجيتال
معاونت علمی و فناوری از مراکز نوآوری فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
حمایت می کند. ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از نهادهایی است که برای حمایت از زیست بوم 
اقتصاد دیجیتال در کشور پا به میدان گذاشته و در تالش است تا با ارائه خدمات مالی و 
حمایتی، مسیر رسیدن ایده به محصول را برای جوانان کوتاه تر کند.بر همین اساس نیز 
یکی از اولویت های خود را حمایت از برگزاری رویدادهای فناورانه و تجهیز و به روزرسانی 
مراکز فناورانه قرار داده است. برای اجرایی شــدن این طرح هم در 2 سال گذشته از 
تجهیز 5 مرکز نوآوری، تامین فضای فیزیکی 2 مرکز و ارائه حمایت مادی از 7 مرکز را در 
کارنامه خود به ثبت رسانده است.این ستاد همچنین برای گسترش زیست بوم فناوری و 
نوآوری اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی در کشور، به یکی از حامیان و برگزارکنندگان 
رویدادهای تخصصی در این حوزه بدل شد و در طی این چند سال فعالیت، حمایت از 
برگزاری 40 رویداد در حوزه هوش مصنوعی، 65 رویداد در زمینه واقعیت مجازی و 
افزوده، 600 رویداد در حوزه نوآوری و کارآفرینی و 40 رویداد در زمینه اینترنت اشیا را 
اولویت قرار داد.با حمایت های این ستاد تاکنون بوت کمپ هایی در 7 موضوع تخصصی 
برگزار شده است که از آن جمله می توان به برگزاری 22 بوت کمپ در حوزه فناوری 
اطالعات، 4 بوت کمپ در زمینه اقتصاد دیجیتال، 7 مورد در حوزه هوش مصنوعی، 6 

بوت کمپ اینترنت اشیا، اشاره کرد.

آمریکا و چین در صدر؛
سهم ناچيز كشورهای اروپایی در اقتصاد فضای مجازی 
طبق بررسی ها، ایاالت متحده آمریکا با 72 درصد و چین با 25 درصد بیشترین سهم 
بازار دیجیتال دنیا را به خود اختصاص داده و سهم کشورهای اروپا تنها 2 درصد است. 
یکی از ویژگی های مهم اقتصاد فضای مجازی در حال تکامل بودن آن و ظهور چندین 
پلتفرم دیجیتال جهانی بسیار بزرگ در سطح دنیا است و در حال حاضر اقتصاد مبتنی 
بر پلتفرم به سرعت در حال رشد است. پلتفرم های دیجیتالی دنیا عمدتا به دو کشور 
ایاالت متحده آمریکا و چین اختصاص دارد.پژوهش های انجام شده درباره شرکت های 
پیشرو در زمینه پلتفرم های دیجیتال نشان می دهد ارزش بازاری ترکیبی آنها را در سال 
2017، بیش از 7 میلیارد دالر برآورد شده است. هفت پلفترم برتر مایکروسافت، اپل، 
آمازون، گوگل، فیس بوک، تنسنت و علی بابا دو سوم از کل ارزش سال 2017 را به خود 
اختصاص دادند. هر یک از آنها دارای ارزش بازاری بیش از 250 میلیارد دالر هستند و 
در سال 2018 و 2019 ارزش بازاری هر یک از شرکت های اپل، آمازون و مایکروسافت 
از 1 تریلیارد دالر فراتر رفته است.ایاالت متحده آمریکا 72 درصد از کل سرمایه گذاری 
بازار دیجیتال دنیا را به خود اختصاص داده که ارزشی بیش از 1 میلیارد دالر دارد و پس 
از آن هم آسیا )عمدتا چین( با 25 درصد قرار دارد، در حالی که سهم اتحادیه اروپا تنها 
2 درصد است. از لحاظ تعداد پلتفرم ها نیز 46 درصد در ایاالت متحده مستقر هستند، 
35 درصد در آســیا، 18 درصد در اتحادیه اروپا و 1 درصد در آفریقا و آمریکای التین 
هستند.در مورد سود شرکت های پلتفرمی جهانی ایاالت متحده، بیشترین سهم را به 
دست آورده اند. آنها در سال 2015، حدود 80 درصد از سود 50 پلتفرم دیجیتال بزرگ 
دنیا را به خود اختصاص داده اند، در حالی که سهم کشورهای اروپایی از این سود تنها 
5 درصد بوده است. در این بین برخی از شرکت های مبتنی بر داده با وجود ایجاد ارزش 
گسترده، هیچ وقت به سود نرسیدند. مثال شــرکت فلیپ کارت بعد از خسارات قابل 
توجه در سال 2018 ، المارت 77 درصد از مالکیت شرکت تجارت الکترونیکی برتر هند 
)فلیپ کارت( را خریداری کرد که تنها 11 سال از تأسیس آن می گذشت و با اندک 
دارایی های غیرملموس یا ملموس آن را معادل 22 میلیاد دالر ارزش گذاری کرد.البته 
برخی از پلتفرم ها می توانند در برابر ضررها مقاومت کنند نه فقط به این خاطر که از 
پشتوانه سرمایه گذاران برخوردار هستند، بلکه به این دلیل که در بازارهای چندجانبه 
فعالیت می کنند. این باعث می شود که گاهی اوقاف ضرر و زیان در یک بخش از بازار را با 
سود حاصل از بخش های دیگر جبران کنند؛ مثال آمازون که به خدمات خرده فروشی 
آنالین شناخته شده است و 37 درصد سهم بازار جهانی را در اختیار دارد، منبع اصلی 
درآمدش کسب و کار رایانش ابری است که توسط خدمات وب آمازون انجام می شود.

بيتکوین روی سرعت گير
ارزش بیتکوین در بین شک و تردیدهای معامله گران از روند روزهای آتی، رشد 
کمی داشت.به گزارش سی ان بی سی، در ادامه روند ورود شرکت های بزرگ به بازار 
ارزهای دیجیتالی، این بار نوبت به یکی از بزرگ ترین شرکت های چینی رسیده 
است. طبق اعالم مدیران شرکت میتو، این شرکت 100 میلیون دالر در بیتکوین 
و اتریوم ســرمایه گذاری خواهد کرد. این اقدام در راستای تنوع بخشی به دارایی 
های این شرکت در زمان همه گیری کرونا و کاهش آسیب پذیری به سبد دارایی 
های نقدی این شرکت انجام می شود.پس از آن که صرافی کوین بیس موفق شد 
مجوز عرضه اولیه ســهام خود در بورس نیویورک را از کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار آمریکا کسب کند، حاال دیگر صرافی بزرگ ارزهای دیجیتالی به نام کراکن 
نیز اعالم کرده که در تدارک عرضه سهام خود در بورس برای سال 2022 میلیادی 
اســت. این صرافی اکنون چهارمین صرافی بزرگ دنیا محسوب می شود و بیش 
از 6 میلیون مشتری دارد. جسی پاول- مدیرعامل این صرافی- پیشتر گفته بود 
بیتکوین پتانسیل رسیدن به یک میلیون دالر را دارد.مجموع ارزش بازار ارزهای 
دیجیتالی اکنون به چیزی در حدود دو تریلیون دالر رسیده که این به معنای ارزش 
بازاری معادل ارزش بازار شــرکت اپل به عنوان دومین شــرکت بزرگ در جهان 
است. مجموع ارزش ارزهای دیجیتالی در حال حاضر همچنین از مجموع ارزش 
بازار شرکت های گوگل و تسال نیز بیشتر اســت. انتظار می رود به زودی ارزهای 

دیجیتالی به با ارزش ترین بازار جهان تبدیل شوند.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1960 میلیارد دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 1.12 درصد بیشتر شده است. در حال 
حاضر 57 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و 14 درصد در 
اختیار اتریوم است. بیت کوین 12 سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر 

بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 2009 معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

شرکت های تجاری هدف اول حمالت سایبری دولت ها شده اند
نتایج یک پژوهش جدید علمی نشان می دهد در سال های اخیر شرکت های 
تجاری به هدف اول حمالت ســایبری مورد پشــتیبانی دولت ها مبدل 
شــده اند.به گزارش زد دی نت، هدف از انجام این حمالت ســرقت اسرار 
تجاری شرکت ها و برنامه ریزی برای انجام حمالت موفق آینده با بررسی 
اطالعات مسروقه قبلی است.این بررسی که به طور مشترک توسط شرکت 
اچ پی و دانشگاه ســوری در انگلیس انجام شــده، نشان می دهد حمالت 
سایبری مورد حمایت دولت ها از سال 2017 تا 2020 رشد چشمگیری 
داشــته و اگر چه در ابتدا تنها یک سوم حمالت ســایبری دولتی بر علیه 
شرکت های تجاری انجام می شد، اما این رقم پیوسته در حال افزایش است. 
بعد از شــرکت های تجاری، صنایع دفاعی قابل دسترس در فضای سایبر، 
مؤسسات رسانه ای، دولت ها و زیرساخت های حیاتی و کلیدی کشورها از 
جمله دیگر اهداف حمالت ســایبری دولت ها بر علیه یکدیگر هستند.در 
ماه های اخیر حمله به شرکت های دارویی و فناوری با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و افزایش اهمیت و جایگاه فناوری در زندگی روزمره انسان ها افزایش 
زیادی داشته است. با توجه به اینکه دولت ها از منابع و فرصت کافی برای 
طرح ریزی حمالت ســایبری برخوردارند، می توان انتظار داشت که روند 

حمالت مذکور در آینده باز هم تشدید شود.
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توســعه  مرکــز  رییــس 
فناوریهای راهبردی معاونت 
علمــی و فناوری ریاســت 
جمهوری گفت: بــا روند رو 
به رشــد کســب و کارهای 
دانش بنیان اکنون کشــورمان در حال گذر از اقتصاد 
خرد بــه کالن و عبور از اقتصاد تــک محصولی نفتی 
به اقتصاد دانش بنیان است.اســماعیل قادری فر روز 
شنبه در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری خراسان 
افزود: در حال حاضر شــمار شــرکتهای دانش بنیان 
کشــور از مرز پنج هزار و 700  شــرکت عبور کرده و 
شــرکتهای اســتارتاپی و نوبنیاد به هفت هزار مورد 
رســیده اســت که در مجموع جمعیتی معادل 300 
 هزار نفر در این مجموعه های فن محور مشغول به کار 

هستند.
وی ادامه داد: فعالیت پارکهای علم و فناوری این نوید 
را به جمهوری اسالمی ایران می دهد که به قدرت برتر 
فناوری در منطقه دست یابد ضمن آن که ایران اکنون 
در صنایع نانو، فناوری فضایی، پزشــکی و سایر حوزه 
های مرتبط با دانش پیشــرفته رتبه خوبی در سطح 

جهان دارد.
رییس مرکز توســعه فناوریهای راهبــردی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری مشکالت پیش روی 
شرکتهای دانش بنیان را سه دســته دانست و گفت: 
یک مساله مهم بازارســازی برای محصوالت فناورانه 
است که باید دســتگاههای اجرایی و حاکمیتی مانند 
وزارت صنعت، موضوع منــع واردات یا افزایش تعرفه 
تولیدات مشــابه داخل را بیش از پیش در دستور کار 
قرار دهند تا از ظرفیت تولیــدات مجموعه های فناور 

داخلی استفاده شود.
قادری فر افزود: نظام تامین مالی فناوری نیز موضوع 
مهمی اســت، اگر چه بانکهای عامل و صندوق توسعه 
ملی در سالهای اخیر مبالغ خوبی را در اختیار کسب 
و کارهای دانش بنیان قرارداده انــد اما همچنان باید 

تامین مالی این شرکتها توسعه پیدا کند.
وی ادامه داد: البته استانداردسازی و تطبیق استاندارد 
محصوالت فناورانه با محصوالت تولید خارج  و کاالهای 

فناوری که اکنون به کشــور وارد می شوند به عنوان 
دیگر اولویت فعالیتهای دانش بنیان باید مد نظر این 
مجموعه ها قرار گیرد تا همه این موارد از جمله موضوع 

نظام بیمه ای شرکتها نیز برطرف شود.
رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 
یازدهم نیز در جمع فعاالن شــرکتهای دانش بنیان 
در پارک علم و فناوری خراســان گفــت: ایران دارای 
قابلیتهای مهم توسعه اســت و یکی از نشریات معتبر 
علمی غرب در توصیــف این روند گفته اســت ایران 
طی 30 ســال قبل به اندازه 300 ســال رشد داشته 
اســت.علیرضا منادی ســفیدان افزود: آنها معتقدند 
علم ایرانیها اژدهاســت که در صورت تقویت و رشــد 
آن این اژدها همه چیز را خواهد بلعید به همین دلیل 
 است که ایران ســالها و قرنها از توسعه علمی دور نگه 

داشته شده است.
وی ادامــه داد: در خصوص الزام مصــرف کنندگان 
داخلی بــه تامین محصوالت خــود از تولیدات دانش 
بنیان و رفــع موانــع اداری و حمایت از شــرکتهای 
دانش بنیان، این کمیســیون در کنار معاونت علمی 
و فناوری رییس جمهــور گامهای مثبتی برداشــته 
و در قالــب مصوبــات جدیــد، موضوع رفــع موانع 
 فعالیــت این شــرکتها را در دســتور کار قــرار داده

 است.
عضو دیگــر کمیســیون آموزش مجلــس نیز گفت: 
هدف مــا از بازدیدهــای اینچنینی رصــد ضعفهای 
قانونی و عــدم اجرای قانــون در حمایــت از صنایع 
دانش بنیــان اســت.حبیب اهلل دهمرده افــزود: از 
جمله مشــکالتی که در خصوص فعالیت شرکتهای 
دانش بنیــان وجــود دارد رغبت مصــرف کننده به 
اســتفاده از کاالی تولید خارجی اســت لذا کاری که 
باید انجام شــود این است که دســتگاههای دولتی 
 ملزم بــه تامین نیــاز خــود از محصــوالت داخلی 

شوند.
وی ادامه داد: متاســفانه برخی دولتمردان در اجرای 
مصوبات یاد شــده، قانون را دور می زنند و با ســلیقه 
خود اقدام بــه واردات غیراصولی می کننــد لذا باید 
دستگاههای نظارتی در کنار فعالیت نظارتی نمایندگان 

مجلس برای برخورد با تخلفات وارد عمل شوند.
این نماینده مجلس گفت: شــرکتهای تولیدی دانش 
بنیان نیز بایــد محصوالت خود را بــه مصرف کننده 

بشناســانند تا مصرف کننده بداند نیــازش در داخل 
تامین می شــود.دهمرده افزود : دولــت باید با صدور 
بخشــنامه هایی دســتگاهها را ملزم به اســتفاده از 
تولیدات داخل کند و حتی برای تخصیص ارز به بخش 
خصوصی نیز ایــن قید را بگذارد کــه تنها در صورت 
 نبود مشــابه داخلی اجازه واردات کاالیی را خواهند

 داشت.
رییس پارک علــم و فناوری خراســان نیــز در این 
جمــع گفت: ایــن مجموعه بــه عنوان یکی از ســه 
پارک فناور کشــور تامیــن کننده نیــاز صنایع مهم 
و پیشرفته کشور اســت و اکنون بســیاری از صنایع 
بزرگ و حســاس کشــور نیازهای فناورانه خود را از 
 طریق همکاری با این مجموعه هــا تامین می کنند.
رضا قنبری افزود: هم اکنون 350 شرکت دانش بنیان 
و فناور با چهار هزار و 900 نیروی متخصص در پارک 
علم و فناوری خراسان فعالیت دارند که 85 درصد آنان 
دارای مدرک لیسانس به باال هستند و دهها نفر از اعضا 
هیات علمی دانشگاههای مشــهد نیز در این شرکتها 

مشغول به کار شده اند.
وی اضافه کرد: بودجه جاری مجموعه پارک خراسان 
امسال 330 میلیارد ریال اســت اما به دلیل عدم ارائه 
بودجه عمرانی این مجموعه با مشــکالت عدیده ای 
مواجه اســت.او ادامه داد: مساله ای برای تامین زمین 
جهت شرکتهای دانش بنیان جدید نداریم اما تامین 
زیرســاختها مانع فعالیت این شرکتهای تازه تاسیس 

شده اســت که تامین برق یکی از این موارد است که 
نهادهای خدمات رسان به واسطه معذوریتهای قانونی 
از ارائه ظرفیت برق بیشتر به پارک خودداری می کنند 
لذا خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی کمیسیون 

آموزش مجلس هستیم.
اعضا کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 
شــورای اســالمی از شــرکتهای دانش بنیان "پرتو 
صنعت پاژ،  سامان داروی هشــتم، آرون زیست طب 
پاژ، احیا درمان پیشرفته و آزمایشگاه هوشمند سازی 
و دیســپاچینگ شــرکت به پویان امین منتظر" در 
پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند.  عدم ارائه 
زیرســاخت کافی برای توســعه فعالیت، عدم اجرای 
قوانین و مصوبات در خصوص تامین نقدینگی صنایع 
دانش بنیان، مشکالت اداری با مراجعی همچون بیمه 
تامین اجتماعی و از همه مهمتر واردات محصوالت با 
فناوری پیشرفته از خارج با وجود تولید این محصوالت 
در شرکتهای دانش بنیان از جمله دغدغه های اصلی 
دست اندران شــرکتهای فناور در پارک علم وفناوری 

خراسان بود.
پارک علم و فناوری خراســان وابسته به وزارت علوم، 
تحقیقات و فنــاوری فعالیت خود را از ســال 1381 
با هــدف افزایش ثروت در جامعه از طریق تشــویق و 
ارتقای فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان 
شرکتها و موسساتی که بر پایه علم و دانش فعالند آغاز 

کرده است.

ایران در حال ورود به اقتصاد دانش بنيان است

گذر ایران از اقتصاد خرد به کالن
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

معاون امور رادیویی رگوالتوری از کاهش متوســط زمان 
ترخیص تجهیزات بخش ارتباطات به کشور از حدود 9 روز 
کاری در سال 1395، به حدود 3 روز کاری در سال 1399 
با وجود افزایش 74 درصدی تعداد درخواســت ترخیص 
تجهیزات حوزه ارتباطات، خبر داد. نسترن محسنی با اشاره 
به کاهش متوسط زمان ترخیص تجهیزات بخش ارتباطات، 
گفت: الکترونیکی کردن فرآیند بررسی درخواست های 
حوزه ترخیص و راه اندازی "سامانه جامع ثبت سفارش، 
ترخیص و تاییــد نمونه تجهیزات فاوا" در ســال 95، به 
عنوان اولین ابزار بهبود فرآیندها و از دالیل کاهش متوسط 
زمان ترخیص تجهیزات است.وی افزود: پس از راه اندازی 
این ســامانه، رگوالتوری در سه ســال گذشته به منظور 
تسهیل گری بیشتر و پاسخگویی سریع تر به درخواست ها، 
به رصد زنجیره فرآیندهــا، دریافت و پردازش بازخوردها 
پرداخته اســت که این اقدام با اصــالح برخی فرآیندها، 
بازنگری و به روزرسانی قواعد و تنظیم بعضی ضوابط فنی 
جدید که الزمه هماهنگی با شرایط زمانی و فناوری های 
روز است، باعث بهبود عملکرد این حوزه شده است. معاون 
امور رادیویی رگوالتوری دربــاره عملکرد رگوالتوری در 

بررســی تجهیزات بخش ICT مورد تقاضا برای ورود به 
کشور، عنوان کرد: آمارهای سامانه جامع نشان می دهد 
درخواست های ترخیص و ورود تجهیزات از 4439 مورد 
در سال 1395 به 7728 مورد در سال 1399 افزایش پیدا 
کرده است. محسنی درباره آمار مربوط به ثبت سفارش 
تجهیزات نیز بیان کرد: آمار اســتخراج شــده از سامانه 
جامع، نشان می دهد 6372 درخواست ثبت سفارش در 
سال 95 ثبت شده اســت که این آمار در سال 1399 به 
19 هزار و 774 مورد رسیده است و با وجود افزایش حدود 
200 درصدی در این حوزه، رگوالتوری توانست، متوسط 
زمان ثبت سفارش تجهیزات حوزه ICT را در حدود دو روز 
ثابت نگه دارد.وی بیان کرد: مطابقت مشخصات عملکردی 
تجهیزات این حوزه با استانداردهای ملی و بین المللی و 
ضوابط فنی و رادیویی از دیگر اقداماتی اســت که توسط 
رگوالتوری و با همکاری آزمایشگاه های معتبر در کشور 
انجام می شود، در این راستا رگوالتوری با انجام آزمون هایی 
ماننــد RF، EMC، Safety، SAR روی تجهیزات و 
صدور گواهی تایید نمونه، امکان بهره برداری از تجهیزات را 
برای متقاضیان مجاز، فراهم می کند.معاون امور رادیویی 

رگوالتوری در ادامه گفت: آمارهای ســامانه جامع نشان 
می دهد تعداد درخواست های دریافت تایید نمونه در سال 
1397، 6299 مورد بود که این تعداد در ســال 1399 به 
7754 مورد رسیده است که با وجود افزایش درخواست ها، 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توانسته است با 
توجه بیش از پیش به نقش های جدید رگوالتوری به عنوان 
یک تسهیل گر و توانمندساز عالوه بر نقش مقررات گذاری 
و نظارتی خود، متوسط زمان تایید نمونه تجهیزات را از 35 
به 14 روز کاری کاهش دهد.محسنی در تشریح اقدامات 
انجام شده در حوزه اســتاندارد و تایید نمونه عنوان کرد: 
با توسعه سامانه جامع در بخش تعامل بین رگوالتوری، 
متقاضیان و آزمایشگاه های آزمون کننده تجهیزات حوزه 
ICT، تدوین و ابالغ الزامات حاکم بر آزمایشگاه ها برای 
نظم دهی و وحدت رویه تعامل میان آزمایشگاه ها با سایر 
ارکان زنجیره تایید نمونه تجهیزات، تدوین و انتشار جداول 
 RF، EMC، پایه اســتانداردها و آزمون های چهارگانه
Safety، SAR با تفکیک پارامترها و موارد آزمون برای 
هفت گروه اصلی از انواع تجهیزات با هدف رفرنس دهی 
اســتانداردهای ملی و بین المللی مرجــع و تعیین نوع 

آزمون و همچنین انتشــار فهرست تجهیزات تاییدشده 
در رگوالتــوری در فرآیندهای حوزه اســتاندارد و تایید 
نمونه، شفاف سازی و قاعده مندی هر چه بیشتر فرآیندها، 
دسترسی آسان تر و ســریع تر به مقررات، استانداردها و 
اطالعات تجهیزات رخ داده است که در نهایت باعث کاهش 

متوسط زمان تائید نمونه در این سالها شده است.
وی درباره انتشار فهرست تجهیزات تاییدشده گفت: در 
حال حاضر فهرست تجهیزات تاییدشده، با ذکر نوع تجهیز، 
مارک، مدل، کشور سازنده، تاریخ اعتبار و مشخصات فنی 
تجهیز روی پورتال رگوالتوری در بخش دسترسی سریع، 
گزینه دستگاه های تاییدشده، در دسترس است. معاون 
امور رادیویی رگوالتوری در ادامه بیان کرد: رگوالتوری، 
تنظیم مقررات و ضوابط فنی، توسعه و بهبود سیستم ها و 
بازنگری فرآیندها را یکی از وظایف خود می داند و امیدوار 
است با تعامل سازنده میان تمامی فعاالن این حوزه مانند 
واردکنندگان، تولیدکنندگان تجهیزات و آزمایشگاه های 
اعتبار داده شده و بهره برداران مانند اپراتورها یا بهره برداران 
نهایی، امکان ایجاد فرصت های هرچه بیشتر برای کشور و 

بخش ICT بیش از پیش فراهم شود.

زیست بوم فناوری و نوآوری حمل ونقل هوشمند 
در کشور گســترش یافت و در حال حاضر 220 
شــرکت در این حوزه شناســایی شــده است. 
ســتاد توســعه فناوری های فضایی و حمل ونقل 
هوشــمند معاونت علمــی یکــی از اولویت های 
 اصلی خــود را توســعه زیســت بوم فنــاوری و 
نوآوری حمل ونقل هوشــمند در کشور قرار داده 
اســت. مدلی از حمل و نقل که به دنبال استفاده 
از فناوری های نویــن ارتباطات و اطالعات در این 

صنعت است.
سیســتم حمل ونقل هوشــمند به مجموعه ای 
از  تخصص هــا  و  امکانــات  ابزارهــا،  از 
ترافیــک، مهندســی  مفاهیــم   قبیــل 

 فناوری های نرم افزاری، سخت افزاری و مخابراتی 
اطالق می شود که به صورت هماهنگ و یکپارچه به 
منظور بهبود کارآیی و ایمنی در سیستم حمل ونقل 

به کار گرفته می شود.
این صنعت جهانی در ایران نیز با تالش بازیگران 

این عرصه روند رو به رشــدی دارد. ستاد توسعه 
فناوری های فضایی و حمل ونقل هوشــمند یکی 
از این بازیگران اســت که همت کــرده و در حال 
شناسایی زیست بوم فناوری و نوآوری این صنعت 
در کشور است. نتیجه این تالش ها شناسایی 220 
شرکت دانش بنیان و 9 ســازمان دولتی با 41 زیر 

بخش بود.
امروزه مســائل و مشــکالت حمل ونقل از قبیل 
آلودگی های زیست محیطی، کاهش منابع انرژی، 

افزایش خسارتهای ناشی از ســوانح و تصادفات، 
مشــکالت نظــارت و مدیریت در حمــل و نقل 
برون شهری، افزایش زمان تلف شده و روند رشد 
سریع تقاضای حمل و نقل به ویژه در ساعات اوج 
درکالن شهرها به یک مشکل جدی تبدیل شده 
است. به همین دلیل استفاده از فناوری اطالعات 
می تواند به عنوان راهکاری مناســب برای از میان 
برداشــتن معضالت اساســی مدیریت ترافیک و 

کاهش مشکالت آن باشد.

سایت شبکه اجتماعی حرفه ای لینکدین بر مبنای یک 
تحقیقات، اعالم کرد برخی اطالعات موجود در این سایت 
از جمله اطالعات قابل مشاهده پروفایل اعضا گردآوری شده 
و به فروش گذاشته شده است.لینکدین در یک پست وبالگ 
اعالم کرد این واقعه رخنه اطالعاتی نبوده و شامل اطالعات 
خصوصی پروفایل اعضای این شبکه اجتماعی نبوده است. 
اطالعات به فروش گذاشته شده، مجموعه ای از اطالعات 
شماری از وب سایتها و شرکتها است.لینکدین که متعلق به 
مایکروسافت است، درباره این واقعه از جمله شمار کاربرانی 
که اطالعات آنها به فروش گذاشــته شده است، جزئیات 
بیشتری اعالم نکرد.پیش از این سایبرنیوز در ششم آوریل 
گزارش کرده بود آرشیو اطالعات 500 میلیون پروفایل 

لینکدین در یک محفل هکری معروف به فروش گذاشته 
شده است.این گزارش در حالی منتشر می شود که چند روز 
قبل فیس بوک اعالم کرد عوامل خالفکار اطالعات کاربران 
این شبکه اجتماعی را که در سپتامبر سال 2019 با بهره 
برداری از نقص ابزار همگام سازی تماسها در پلتفرم فیس 
بوک جمع آوری شده بود را به دست آورده اند. سخنگوی 
فیس بوک اعالم کرد این شبکه اجتماعی به بیش از 530 
میلیون نفری که اطالعاتشان از این طریق به دست هکرها 
افتاده است و اخیرا در یک پایگاه داده قابل دسترس شده 

است، اطالع نداده و قصد ندارد چنین کاری را انجام دهد.
بر اساس گزارش رویترز، شبکه های اجتماعی نظیر فیس 
بوک و توییتر به دلیل نحوه مدیریت اطالعات خصوصی 

کاربران در پلتفرمهایشان مورد انتقاد قرار گرفته اند. فیس 
بوک در سال 2019 با کمیســیون تجارت فدرال آمریکا 
در خصوص تحقیقات مربوط به سوءاستفاده این شرکت 
از اطالعات کاربران به توافق رســیده بود.دیده بان حریم 
خصوصی ایتالیا در پی انتشــار گزارش فروش اطالعات 
500 میلیون کاربر لینکدین، در بیانیه ای از آغاز تحقیقات 
در این باره خبر داد و اعالم کرد ایتالیــا یکی از باالترین 
آمارهای اشــتراک در لینکدین را در میان کشــورهای 
اروپایی دارد و از کاربران آسیب دیده خواست به هر گونه 
وضعیت غیرمعمول مربوط به شماره تلفن و حسابشان، 
به دقت توجه کنند.اقدام رگوالتور ایتالیایی پس از اقدام 
اخیر رگوالتور حریم خصوصــی ایرلند صورت می گیرد 

که اعالم کرد در حال بررسی درز اطالعات بیش از 500 
میلیون کاربر فیس بوک است. گراهام دویل، سخنگوی 
کمیسیون حفاظت از دیتای ایرلند اعالم کرد این رگوالتور 
در تماس با لینکدین بوده و اکنون منتظر پاسخ به برخی 
ســواالت اســت. مقامات رگوالتوری لوکزامبورگ هم 
اعالم کردند در تالش هســتند تا دریابند چــه تعداد از 
شهروندانشــان با مشــکل درز اطالعات روبرو شده اند.
مقررات حفاظــت از دیتای عمومی اتحادیــه اروپا که از 
ماه مه ســال 2018 به اجرا درآمد، زمینه را برای مقامات 
کشوری در این بلوک هموار کرده تا شرکتهایی که مقررات 
 مذکور را نقض می کنند را به انــدازه چهار درصد فروش

 ساالنه شان جریمه کنند.

متوسط زمان ترخیص و ورود تجهیزات ICT به کشور کاهش یافت

۲۲۰ شرکت دانش بنیان فعال در حوزه حمل  و نقل هوشمند شناسایی شد

اطالعات ۵۰۰ میلیون کاربر لینکدین به فروش گذاشته شد


