
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر تاکید کرد: تعرفه برق براساس 
قوانین ابالغی تنها سالی یکبار تغییر می کند که از سال ۱۳۹۶ به بعد این میزان 
برای همه مشترکان ساالنه ۷ درصد بوده اســت.به گزارش ایسنا، عبداالمیر 
یاقوتی در گفت و گوی تلویزیونی با بیان اینکه براساس مجوزات قانونی از سال 
۱۳۹۶ به بعد، ساالنه تنها ۷ درصد به قیمت برق اضافه می شود، اظهار کرد: 
مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، اندکی بیشتر متحمل هزینه می 
شوند و ۱۶ درصد به تعرفه آنها اضافه می شود.وی با بیان این که الگوی مصرف 
در هر منطقه براساس شرایط جغرافیایی و دمایی متفاوت هست و در مجموع 
مبنایی اســت که میزان مصرف، براساس آن تنظیم می شــود افزود: الگوی 

مصرف برق در مناطق عادی کشور ۳۰۰ کیلووات ساعت است  که این میزان 
برای استفاده از وســایلی مانند یخچال و فریزر، روشنایی، صوتی و تصویری 
و سیستم سرمایشی کافی است.یاقوتی با اشــاره به این که ۴۰ درصد از برق 
خانوارها در بخش سرمایشی و ۳۰ درصد توسط  یخچال و فریزر مصرف می 
شود گفت: الباقی برق در یک منزل مسکونی در بخش روشنایی، سیستم های 
صوتی و تصویری و... مصرف می شود.وی با بیان این که ۸۶ درصد از مشترکان 
برق الگوهای تعیین شده را رعایت می کنند، افزود: ۱۴ درصد از مشترکان جزو 
گروه های پر مصرف هستند اما از این میان نیز تنها ۲ درصد مشترکانی اند که 
دو برابر الگو مصرف برق دارند.وی گفت: راه های ساده ای برای کاهش مصرف 

برق وجود دارد که به طور مثال قرار دادن کولرهای گازی روی دمای ۲۵ درجه 
و یا استفاده از دور کند کولرهای آبی می تواند مصرف را به شدت کاهش دهد. 
همچنین خاموش کردن سیستم های صوتی و تصویری به جای قراردادن آن ها  
در حالت آماده به کار)استندبای( و تنظیم زمان پخت و پز به زمان های خنک 
شبانه روز  که باعث کاهش تولید گرمایش در منزل می شود، می تواند مصرف 
را کمتر کند.مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر در خصوص بیمه 
مشترکان نیز با بیان اینکه ماهانه ۱۰۰ تومان از مشترکان)شهری(، ۵۰ تومان از 
مشترکان روستایی  و یکهزار تومان از مشترکان تجاری به عنوان بیمه دریافت 
می شود، اظهار کرد: انتخاب شرکت بیمه گر براساس قانون به صورت مناقصه 

انجام می شود که فرایند تعریف شده ای دارد و در سال جاری یکبار مناقصه 
انتخاب شرکت بیمه گر برگزار شــد که برنده ای نداشت اما برای بار دوم این 
مناقصه برگزار شده اســت که پاکات آن در هفته جاری بازگشایی می شود و 
امیدواریم که با انتخاب شرکت بیمه گر، روند پرداخت ها آغاز و تا پیش از آبان 
ماه همه خسارت ها به مشــترکان پرداخت شود.یاقوتی تصریح کرد: شرکت 
توانیر به منظور ثبت و نگهداری سوابق مشترکانی که دچار خسارت شده اند، 
اقدام به راه اندازی ســامانه ای به نام  بیمه حوادث مشترکین کرده است که 
https://bime.tavanir.org. مشترکان می توانند از طریق از طریق آدرس

ir اقدام به ثبت موارد کنند.

آمار بانــک مرکزی دربــاره چک های برگشــتی در 
چهارمین ماه ســال جاری نشــان می دهد که در این 
ماه بیش از ۵۶۰ هزار فقره چک برگشت خورده که از 
نظر تعداد و مبلغ معادل ۲۷.۵ و  ۱۸.۲ درصد کاهش 
داشته است.تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان 
مبادالت چک منتشر کرده است، نشان می دهد که در 
تیر سال جاری ۶.۱ میلیون  فقره چک به ارزشی حدود 
۱۹۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که از نظر 

تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۳.۴ و ۱۳.۲ درصد کاهش یافته 
است.از سوی دیگر، بیش از ۵.۵ میلیون فقره با ارزش 
۱۷۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از چک های مبادله ای 
وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۲.۹ 
و ۱۲.۵ درصد کاهش دارد.  در کنار چک های وصولی 
بیش از ۵۶۰ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر 
تعداد و مبلغ چک های برگشــتی به ترتیب با  ۲۷.۵ و 
۱۸.۲ درصد کاهش داشــته اســت.همچنین در این 

مدت، در استان تهران بیش از ۱.۷ میلیون فقره چک 
با ارزشی بالغ بر ۹۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله 
شده که بیانگر صدرنشینی اســتان تهران در مبادله 
چک در سطح کشور اســت.چک های وصول شده در 
تهران حدود ۱.۶ میلیون فقره به ارزشی حدود ۸۶ هزار 
و ۱۰۰ میلیارد تومان و چک های برگشتی بیش از ۱۳۹ 
هزار فقره به ارزشی بیش از ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 

گزارش شده است.

طبق اعالم گمرک ایران از نیمه بهمن ســال گذشــته 
تاکنون بیش از ۴۰.۲ میلیون دوز واکسن وارد کشور و فورا 
تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شده است.به گزارش 
ایسنا، تازه ترین مکاتبه صورت گرفته بین گمرک ایران و 
سازمان غذا و دارو حاوی جزئیات واردات واکسن در چند 
ماه گذشته است.آنطور که ارونقی -معاون فنی گمرک 

ایران- به شــانه ساز -رئیس ســازنان غذا و دارو - اعالم 
کرده است ، از ۱۵ بهمن ۹۹ تا ۱۴ شهریور سال جاری ۴۶ 
محموله واکسن کووید-۱۹ از طریق فرودگاه امام خمینی 
وارد کشور شده و پس از انجام فوری تشریفات گمرکی 
به طور حمل یکسره شــبانه روزی و از پای پرواز به طور 
مستقیم تحویل نمایندگان وازدت باداشت شده است.بر 

اساس این گزارش، طی این مدت ۴۰ میلیون و ۲۹۱ هزار 
و ۸۹۴ دوز واکسن از کشورهای چین، ژاپن، ایتالیا، روسیه 
کره جنوبی و هند وارد ایران شده است. بررسی جزئیات 
محموله های وارداتی واکسن نشان می دهد که بیشترین 
محموله به واکسن سینوفارم از چین با ۲۶ محموله حاوی 

۳۱ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۶۸۴ دوز اختصاص دارد.

دبیر اتحادیه بنکــداران مواد غذایــی از افزایش ۳۸ 
درصدی قیمت پنیر خبر داد و گفت که در بازار سویا 
گران فروشی ۲۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته و 
سودجویی در حال وقوع است . قاسمعلی حسنی در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه حدود ۲۵ میلیون خانوار 
صبحانه پنیر مصرف می کنند، اظهار کرد: قیمت پنیر 

۴۰۰ گرمی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما اخیراً قیمت 
۲۰ هزار تومانی روی آن درج شــده است؛ یعنی ۳۸ 
درصد افزایش قیمت. همچنین قیمت هر کیلو پنیر 
بدون بسته بندی نیز به ۵۰ هزار تومان رسیده است. 
به گفته وی، دامداران افزایش قیمت  نهاده های دامی 
علوفه و غیره را علت افزایش قیمت پنیر عنوان کرده اند 

و همچنین طبق گفته خودشــان با مجوز سازمان 
حمایت قیمت پنیر را افزایش داده اند. اخیرا سخنگوی 
انجمن صنایع فرآورده های لبنی نیز اعالم کرده بود که 
شیر و لبنیات از قیمت گذاری دستوری خارج شده و 
از افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت محصوالت لبنی 

خبر داده بود.

چندی پیش وزیر نفت تهاتر با کاال و ســرمایه گذاری را از راه های فروش نفت خام ایران در 
شــرایط تحریم اعالم کرد و قول وقوع اتفاق های خوب در ماه هــای آینده در حوزه فروش 
نفت را داد، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان چندان دور از ذهن نیست.به گزارش ایسنا، 
تحریم های آمریکا سبب شد ایران از آوریل ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۱ از تولید یک میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون بشــکه نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر درآمد نفتی محروم شود که منجر به وارد 
آمدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر خسارت در زمانی شد که نیازمند تأمین ضروریات کشور از 
جمله برای مقابله با شیوع کرونا بوده ایم و این در حالی است که  ایران آمادگی دارد به محض 
برطرف شدن تحریم های یکجانبه و ظالمانه دولت آمریکا، با افزایش تولید نفت به باالترین 
سطح ممکن، در جهت جبران خسارت های فراوان صورت گرفته در اثر تحریم های یکجانبه 
آمریکا حرکت کند.در این میان جواد اوجی- وزیر نفت دولت - راهکارهایی را برای افزایش 
فروش نفت در شرایط فعلی اعالم کرد و گفت: با ظرفیت موجود در وزارت نفت و مجموعه 
شرکت های تابعه، وجود نیروهای توانمند و متخصص، اراده برای فروش نفت و استفاده از 
ظرفیت ها و دستگاه های خارج از مجموعه وزارت نفت، به همراه مجوزهای خوب و اختیاراتی 
که شورای عالی امنیت ملی به وزیر نفت داده است، بی شک با برنامه ریزی و اراده محکم در 
کنار حمایت های دولت، قول می دهیم ان شاءاهلل در ماه های آینده اتفاق های خوبی در حوزه 
فروش نفت رقم بخورد.به گفته وی گرچه پس از تحریم های ظالمانه علیه ایران، فروش نفت  
کاهش جدی داشته است اما این توان و ظرفیت در وزارت نفت وجود دارد و از راه های آن هم 

 تهاتر با کاال و سرمایه گذاری نه تنها در حوزه نفت، بلکه در دیگر بخش ها و صنایع است که
 از آنها بهره می بریم.

راهکار تهاتر نفت تا چه میزان شدنی است؟
در این باره محمد خطیبی - نماینده سابق ایران در اوپک به ایسنا گفت: موضوع تهاتر نفت با کاال 
از گذشته و قبل از تحریم وجود داشته و این مساله جدید نیست، برخی از خریدارها ترجیح می 
دادند تا در عوض پول، کاال در اختیار ما قرار دهند که این مساله در زمان های مختلف و بسته به 
توافقات متغیر بوده است.وی تاکید کرد: در شرایطی که جابه جایی پول مشکل است، تهاتر با کاال 
می تواند یک راهکار باشد، این پدیده در گذشته نیز وجود داشته و می توان از آن به عنوان یک 
راهکار برای فروش نفت یاد کرد و این مساله می تواند برخی از مشکالت را نیز برطرف کند.این 
کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به راهکار وزیر راه و شهرسازی برای تهاتر نفت برای جذب 
سرمایه گذاران خارجی و استفاده از منابع سرمایه گذاران داخلی برای اجرای  مگاپروژه ها نیز اظهار 
کرد: این موضوع در تحریم های قبلی نیز وجود داشت بدین صورت که به دلیل اینکه دولت نمی 
توانست بدهی های خود را به طور کامل پرداخت کند، مقداری از بدهی ها را در قالب نفت و یا 
محصوالت نفتی پرداخت می کرد.خطیبی با بیان اینکه این موضوع نیز جدید نیست و می تواند 
به عنوان یکی از راهکار های دولت مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: شرط این مساله این است که 
پیمانکاران این موضوع را بپذیرند و معموال خود این شرکت ها نمی توانند نفت را به فروش برسانند 

و از شرکت های نفتی برای این مساله استفاده می کنند.وی با بیان اینکه دولت از این طریق بخشی 
از دیون خود را پرداخت می کند که در گذشته نیز این راهکار مورد استفاده بوده است، تاکید کرد: 
وضعیت صنعت نفت مطلوب نیست یعنی ما در بخش های مختلف دچار مشکالتی هستیم که 
باید به سرعت برطرف شود، برای برخی از مشکالت می بایست به سرعت برنامه داشت و برای 
برخی دیگر باید در میان مدت مورد بررسی قرار بگیرد.وی با بیان اینکه نباید مشکالت را به حال 
خود رها کرد و باید برای آن ها برنامه ریزی داشــت، گفت: وزیر نفت راهکارهایی را برای حل 

مشکالت فعلی درنظر گرفته است که به نظر می رسد می تواند راه گشا باشد.

با تهاتر نفت می توان پروژه ها را اجرایی کرد؟
اما مرتضی بهروزی فر- کارشناس ارشد حوزه انرژی نیز چندی پیش درباره صحبت های وزیر 
راه و شهر سازی درخصوص تهاتر نفت برای اجرای پروژه ها به ایسنا گفت: اینکه گمان شود 
می توان تمام پروژه ها را با تهاتر نفت اجرایی کرد باور غلطی است، شاید بتوان برخی پروژه ها را 
در شرایط بسیار خاص و موارد محدود انجام داد اما اینکه پروژه ها و مگاپروژه ها را بتوانیم از این 
طریق اجرایی کنیم منطقی و درست نیست.به گفته وی اگر به تاریخ و ۵۰ سال گذشته نگاه 
کنید متوجه می شوید که در آن زمان نیز این طرح مورد استقبال نبود، در زمان شاه که قرار بود 
حجم زیادی اسلحه و تجهیزات نظامی از آمریکا خریداری شود، یکی از طرح هایی نظامیان 
این بود که نفت را در مقابل سالح دریافت کنیم که در همان زمان این طرح با مخالفت شرکت 

ملی نفت مواجه و اعالم شد که این طرح می تواند مبنای ناهماهنگی و ایجاد رانت شود.وی 
افزود: اگر نفتی که قرار است تولید شود به جای اعمال مدیریت از سوی شرکت ملی نفت به 
دست افزاد خاصی بیفتد ناهماهنگی زیادی ایجاد می شود و بی شک شرکتی که در زمینه راه 
و شهرسازی فعالیت می کند، هیچ اطالعی در حوزه نفت ندارد لذا پیدا کردن مشتری جدید 
برای این شرکت ها فراهم نیست بنابراین به مشتری های موجود نفت را عرضه می کنند که 
حتی امکان دارد این عرضه با قیمت پایین تری هم صورت بگیرد و مشکالتی به وجود آید.این 
کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه برای یک پیمانکار بزرگ پولی که امروز دریافت می 
کند با فردا تفاوت دارد به همین دلیل ممکن است نفت را با قیمت پایین تر از قیمت جهانی 
به فروش برساند که این موضوع می تواند روی فروش شرکت ملی نفت تاثیر بگذارد، تصریح 
کرد: اینکه تصور شود با این طرح می توانیم مشکالت کشور را برطرف کنیم دور از ذهن است.
بهروزی فر با اشاره به تهاتر نفت در زمانی که که وزیر نفت فعلی مدیرعامل شرکت ملی گاز 
بود، اظهار کرد: در آن زمان برای واردات گازی که از ترکمنستان داشتیم به دلیل اینکه امکان 
انتقال پول نبود، دولت ایران با دولت ترکمنستان به جمع بندی رسید که به ازای پول نقد، 
پیمانکاران ایرانی در آنجا فعالیت کنند و ایران هزینه پیمانکاران را در داخل کشور بپردازد.به 
گفته وی این کار در شرایط خاص انجام شد و اگر اکنون طرح تهاتر نفت صورت بگیرد قطعا 
شرکت ملی نفت در فروش نفت با مشکل جدی مواجه می شود و این مساله ای نیست که 

بتواند منافع ملی را تضمین کند.

تعرفه برق فقط سالی یکبار اضافه می شود

از چک های برگشتی چه خبر؟

جزئیات تفکیک شده واردات ۴۰.۲ میلیون دوز واکسن کرونا جایگزین گوشت ٢٠٠ درصد گران شد!

فروش نفت با تهاتر افزایش می یابد؟

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2289| دوشنبه 15 شهریورماه  1400 |  27 محرم  1442 |   6 سپتامبر  2021 |  4 صفحه 2000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه2

صفحه2

صفحه2

 سهام عدالت  یک میلیونی
 برای 3/5 میلیون نفر

وزیر صمت مطرح کرد

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد؛

 تخصیص سهام عدالت
 به جاماندگان

سهمیه بندی افزایش 
صادرات بین استان ها

 تنظیم بودجه ۱۴۰۱
 بر اساس دو  مولفه 

سرمقاله

 اولویت
  اصالح قوانین کار

تا قبل از شیوع بیماری کرونا 
در کشور نیز قوانین بسیاری 
در مورد کارگــران دور زده 
می شد و حقوق بسیاری از 

کارگران ضایع شده...

  علی قنبری، کارشــناس 
اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه3

۲

۲

طال بر سر دوراهی

دالر  صعودی شد

 بی اقبالی حقیقی ها  
به نمادهای بزرگ

در شش ماهه امسال دولت تنها 18.3 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است

تشدید  کسری  بودجه  1400
صفحه۲
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افزایش  شاغالن  بدون   بیمه
۶0 درصد کارگران کشور   بیمه   ندارند

 قیمت دالر بازار داخل با وجود ســیگنال کاهشی 
بازار مجاور هرات افزایش یافــت و به مرز ۲۷ هزار 
و ۲۰۰ تومان نزدیک شــد. قیمت سکه تحت تاثیر 
رشد قیمت دالر از مرز حســاس عبور کرد.قیمت 
دالر آمریکا که عصر روز شــنبه روی ۲۷ هزار و ۵۰ 
تومان قرار داشت، در شــروع معامالت روز گذشته 
رشد کرد و روی ۲۷ هزار و ۱۷۰ تومان قرار گرفت. 
قیمت دالر در ادامــه معامالت بازهم افزایش یافت 
و تا مرز حســاس ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان نیز رسید. 
قیمت دالر در پایان معامالت نیمــه روز روی ۲۷ 
هزار و ۲۲۰ تومان قرار گرفــت. قیمت دالر در بازار 
هرات در این مقطع زمانی ۲۷ هزار و ۵۰ تومان بود. 
 بر این اساس سیگنال بازار مجاور هرات به بازار ایران

 نزولی بود...

در روزی که شــاهد تــداوم ورود پول حقیقی 
به بازار ســهام بودیــم، قیمت ســهام بزرگان 
 بازار ســقوط کرد و نقدینگی حقیقی از آن ها 
خارج شــد.در معامالت روز گذشــته بورس 
تهران شــاخص کل بورس با کاهش ۳ هزار و 
۷۸۰ واحدی نسبت به روز شــنبه به رقم یک 
میلیون و ۵۳۷ هزار واحد صعود کرد. شاخص 
هم وزن با رشد ۲ هزار و ۵۸۵ واحدی در سطح 
۴۶۷ هــزار و ۱۶ واحدی ایســتاد. همچنین 
شــاخص کل فرابورس ۴۸ واحــد پائین آمد و 
در سطح ۲۲ هزار و ۶۹۳ واحد قرار گرفت.روز 
 یکشنبه برای سومین روز متوالی ارزش خالص 

تغییر...

 از دیدگاه های
 نخبگان اقتصادی برای 
نظارت بر تامین کاال 
استفاده شود 

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

رییس جمهوری:
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اقتصاد2
ایران وجهان

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد؛
تنظیم بودجه ۱۴۰۱ بر اساس 

دو مولفه 
رییس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه،  در 
برنامه ۱۴۰۱ تأکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی 
اســت، گفت: تنظیم بودجه ۱۴۰۱ بر اســاس 
مقتضیات کشور، اسناد باالدســتی و توجه ویژه 
به برنامه خواهد بود.به گزارش تســنیم،  رییس 
سازمان برنامه و  بودجه در اولین نشست مجازی 
با روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها 
گفت:  منابع طبیعی فراوان، افراد تحصیل کرده و 
جوان می توانند در وضعیت اقتصادی کشور تحول 
اساسی ایجاد کنند لذا باید از جوانان برای تحول 
اقتصادی در کشــور اســتفاده کنیم. وی افزود،  
تنظیم بودجه ۱۴۰۱ بر اساس مقتضیات کشور، 

اسناد باالدستی و توجه ویژه به برنامه خواهد بود.
بودجه، شکل دهنده اقتصاد و ضمانت کننده اهداف 
عالی کشور است، فرمایشات مقام معظم رهبری و 
اسناد باال دستی، تاکید بر تغییر ساختار و اثربخش 
کردن بودجه دارند. لذا ادامه روند فعلی به مصلحت 
کشور نیست و باید در ساختار بودجه بازنگری شود.

به گفته میرکاظمی،  شروع دولت سیزدهم بهترین 
 فرصت اســت تا ایده های منطبق بر اسناد را به 
روش های اجرایی تبدیل کنیم. در برنامه ۱۴۰۱ 
تأکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر 
یک از بخش ها را مشخص و برای آن منبع درنظر 
می گیریم بطوری که قابل رصد و متضمن تحقق 
اهداف عالی اقتصاد باشد. اولویت اول کشور اصالح 
و تثبیت اقتصاد است؛ حتما باید به گونه ای حرکت 
کنیم که فشار زندگی مردم کمتر شود. باید درآمد 

خانوار را باال ببریم. 

وزیر صمت مطرح کرد
سهمیه بندی افزایش صادرات 

بین استان ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( با اشاره به 
تدوین برنامه های مرتبط بــا افزایش صادرات و 
تمرکز بر نظام توزیع برای تنظیم بازار در گام اول، 
گفت که سامانه جامع تجارت باید تمام کاالهای 
مهم را حداکثر تا آخر پاییز مورد پوشش قرار دهد.

ســیدرضا فاطمی امین در نشســت آغاز اجرای 
برنامه های کوتاه مدت مرتبط با تنظیم بازار، صادرات، 
رفع موانع و پشتیبانی از تولید که با حضور معاونان 
وزارتخانه و مدیران مرتبط ســتادی و سازمان های 
صمت اســتانی )به صورت ویدئو کنفرانس( برگزار 
شد، اظهار کرد: واحدهای سازمانی، دفاتر تخصصی و 
سازمانهای صمت استانی باید فرایندگرا باشند و تمام 
موضوعات و امورات کاری مرتبط با حوزه تخصصی 
خود را درون تشــکیالت خود انجام دهند و دفاتر 
تخصصی در ستاد وزارتخانه به صورت رشته فعالیت 

کارها را دنبال کنند.
وی با اعالم اینکه هدف گذاری پنج میلیارد دالر 
افزایش صادراتی این هفته سهمیه بندی و به استان 
ها ابالغ خواهد شد، گفت: هچنین موضوع آمایش 
سرزمینی را نیز دنبال می کنیم و تا پایان سال برای 
۴۵۰ شهرستان نقشه راه، اهداف و اقدامات الزم 

تدوین خواهد شد.
وزیر صمت با یادآوری اینکه مطالعات و اســناد 
باالدستی عمدتاً بر لجستیک، آمار و جمعیت با 
رویکرد سرزمینی تمرکز داشته است، تأکید کرد: 
در آمایش سرزمینی ویژه وزارت صنعت، معدن 
تجارت می خواهیم نگاشت یا نسخه عملیاتی برای 
هر شهرستان داشته باشیم که مطالعات در این 
راستا با ایجاد دبیرخانه مرتبط، زمان بندی الزم و 

منطقه بندی ویژه آغاز می شود.
فاطمی امین همچنین اجرای برنامه های مرتبط 
با رشته فعالیت ها در حوزه های دفاتر تخصصی را 
جزء اولویت ها دانست که در این زمینه مطالعات 
زیادی انجام شده اســت و گفت: اعدادی که در 
حوزه های مرتبط با تولید، صادرات، اشــتغال و 
سرمایه گذاری و... باید تحقق یابد و پروژه هایی که 
باید انجام شود در هر حوزه باید مشخص شود و تا 

سه ماه دیگر برنامه تدوین و تفکیک شود.

چراغ سبز وزیر به ورود سیمان به بورس
وی در خصوص موضوعات مرتبط با تنظیم بازار نیز 
گفت: سامانه جامع تجارت بایدتمام کاالهای مهم را 
حداکثر تا آخر پاییز مورد پوشش قرار دهد. در حوزه 
سیمان نیز کل محصول سیمان برای عرضه صحیح 
و جلوگیری از افزایش قیمت باید به بورس بیاید، 
مصالح فروشان بزرگ نیز باید در بورس خرید کنند 

و در سامانه افق، فاکتور بزنند.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت مصرف کنندگان 
سیمان را شــامل واحدهای تولیدی با مواد اولیه 
مربوط به این محصول، پروژه های بزرگ و خرده 
فروشی ها دانست و ادامه داد: در اولویت اول باید 

خرده فروشان برای خرید وارد بورس کاال شوند.

خبر

 قیمــت دالر بــازار داخل با 
وجود سیگنال کاهشی بازار 
مجاور هرات افزایش یافت و 
به مرز 27 هزار و 2۰۰ تومان 
نزدیک شد. قیمت سکه تحت 

تاثیر رشد قیمت دالر از مرز حساس عبور کرد.
به گزارش اقتصاد نیوز، قیمت دالر آمریکا که عصر روز 
شــنبه روی 27 هزار و ۵۰ تومان قرار داشت، در شروع 
معامالت روز گذشته رشــد کرد و روی 27 هزار و ۱7۰ 
تومان قرار گرفت. قیمت دالر در ادامه معامالت بازهم 
افزایش یافت و تا مرز حســاس 27 هزار و 2۰۰ تومان 
نیز رسید. قیمت دالر در پایان معامالت نیمه روز روی 
27 هزار و 22۰ تومان قرار گرفــت. قیمت دالر در بازار 
هرات در این مقطع زمانی 27 هزار و ۵۰ تومان بود. بر این 
اساس سیگنال بازار مجاور هرات به بازار ایران نزولی بود. 

واکنش قیمت دالر به تقویت موضع ایران در 
مذاکرات

به نظر می رسد سیگنال سخنان رئیس جمهور در شب 
شنبه به قیمت دالر صعودی بود، برخی فعاالن بازار از 
سخنان رئیس جمهور جدید استنباط کردند که مذاکرات 
برای ایشان در اولویت اول نیست. گزارشی از بلومبرگ 

نیز توجه فعاالن بازار را به خود جلب کرده است، مبنی بر 
اینکه ایران با نیرو گرفتن از حمایت روسیه و چین، مواضع 

خود برای مذاکرات هسته ای را تقویت می کند.
در نتیجه این احتمال مطرح می شود که ایران فهرستی 
از سازش های مورد تقاضای خود برای بازگشت به برجام 
را در مقابل واشنگتن قرار دهد و این مسئله موجب شود 

مذاکرات به سال آینده کشیده شود یا به طور کلی سقوط 
کند. در حالت عادی انتظار می رود واکنش قیمت دالر به 

این تحلیل ها صعودی باشد.

عبور قیمت سکه از مرز حساس
قیمت سکه امامی عصر روز شنبه مرز ۱2 میلیون تومان 

را از دست داد و روی ۱۱ میلیون و 99۰ هزار تومان قرار 
گرفت اما در شروع معامالت روز گذشته به رشد قیمت 
دالر واکنش نشان داد و روی ۱2 میلیون و 9۰ هزار تومان 

قرار گرفت.
با احتساب قیمت ۱828 دالر برای طال و قیمت 27 هزار 
و ۱8۰ تومان برای دالر ، اندازه حباب قیمتی سکه 3.3۵ 
درصد به دست می آید. مشاهده می شود اندازه حباب 

سکه نسبت به روز شنبه قدری بزرگ شده است.
در روز تعطیلی بازار طالی جهانی با رشــد قیمت دالر 
حباب قیمتی سکه بزرگ شد و این امر می تواند حاکی 
از حساســیت زیاد تغییرات قیمتی دالر برای سکه در 
بازه زمانی کنونی باشد. البته پیش بینی های افزایشی 
در مورد آینده قیمت طال نیز قدری قدرت گرفته اند که 
 این مسئله نیز می توانســت به رشد قیمت سکه کمک 

کرده باشد.

سکه امامی
برای جمع بندی می توان گفت قیمت دالر در معامالت 
روز گذشته مسیر افزایشی را دنبال کرد. افزایش قیمت 
دالر احتماال تحت تاثیر کمرنگ شدن امیدها به احیای 
برجام اتفاق افتاد، زیرا سیگنال بازار مجاور هرات به بازار 
داخل کاهشی بود. قیمت سکه امامی تحت تاثیر رشد 
قیمت دالر افزایش یافت و اندازه حباب قیمتی آن نیز 

قدری بزرگ شد.

واکنش بازار به مواضع هسته ای رئیس جمهور؛

دالر صعودی شد

رییسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی؛
از دیدگاه نخبــگان اقتصادی برای 

نظارت بر تامین کاال استفاده شود 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه 
به ریاست آیت اهلل ســید ابراهیم رییسی تشکیل 

جلسه داد.
به گزارش اقتصادآنالین، در این نشست مهمترین 
مســائل اقتصادی کشــور ازجمله راهکارهای 
نظــارت و تضمین ســالمت زنجیــره تامین، 
 توزیع و مصرف کاالهای اساســی در دستور کار 

قرار گرفت.
رییس جمهور در این جلسه وزیر صنعت، معدن و 
تجارت را مامور کرد گزارش کاملی از زنجیره تامین، 
توزیع تا مصرف کاالهای اساســی و راهکارهای 
نظارت دقیق و شفاف و تضمین سالمت این زنجیره 

تهیه و به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کند.
آیت اهلل رییســی بر لزوم بهره گیــری از ظرفیت 
همکاری اتحادیه های صنفی، بســیج اصناف و 
تشــکل های بازار برای نظارت دقیق تر بر زنجیره 

تولید، توزیع و مصرف تاکید کرد.
رییسی همچنین استفاده از دیدگاه های نخبگان 
و صاحب نظــران اقتصادی کشــور در چارچوب 
جلسات و نشست های کارگروه های زیرمجموعه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در امر نظارت 

ضروری و راهگشا دانست.

وزیر کار:
ظرفیت های اشتغال را با کمک همه 

دستگاه ها ساماندهی می کنیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید با 
همکاری همه دستگاه ها یک زمین بازی برای 

اشتغال کشور در سطح کالن ایجاد کنیم.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
حجت اهلل عبدالملکی در نشســت کارگروه 
اشــتغال قرارگاه رفاه مردم، با بیان اینکه ۱۶ 
ســتاد اجرایی و ذینعان آن در این کارگروه 
فعالیت دارنــد، گفت: بخش هــای مختلف 
کارگروه به مرور در حال فعال شدن هستند و 
امیدواریم شاهد اتفاقات و تصمیماتی باشیم 

که مردم از آن منتفع شوند.
وزیــر تعــاون کار و رفاه اجتماعــی تصریح 
کرد: عوامــل الزم برای ایجاد اشــتغال بین 
دســتگاه های مختلف توزیع شــده است که 
هر کدام دسترسی به بخشــی از آن را دارند، 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب 
قانون، دبیری شــورای عالی اشتغال کشور و 
وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی، تسهیلگری، 
پشــتیبانی و هماهنگی را بر عهده دارد و به 
 نیابــت از رئیس جمهــور امــور را پیگیری 

می کند.
وی هدف اصلی کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه 
را ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی 
دانست و گفت: باید با همکاری هم یک زمین 
بازی برای اشتغال کشور در سطح کالن ایجاد 
کنیم، در این قرارگاه نگاه بخشی و دستگاهی 
حاکم نیست بلکه کامالً ملی به موضوع اشتغال 
پرداخته می شود و بر همین مبنا تقسیم کار 

انجام می شود.
عبدالملکی افزود: همه دســت به دست هم 
بدهیم که وعده اشتغال رئیس جمهور محقق 

شود و ثمره آن به مردم برسد.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی تاکید کرد: 
در نشســت های قرارگاه اشتغال، هماهنگی، 
بحث و تبــادل نظر انجام می شــود و نتایج و 
مصوبات آن به نیابت از اعضا در دولت، شورای 
عالی اشتغال یا شورای پول و اعتبار مطرح و 

پیگیری می شود.
وی با اشاره به اینکه در اشــتغال حلقه های 
مختلفی دخیل هســتند توضیح داد: حلقه 
اول و اصلی نیروی انســانی اســت آموزش، 
تأمین مالی، تهیه ملزومــات فیزیکی مانند 
مجوزها، بازار و… حلقه های دیگری هستند 
که وقتــی کنار هم قــرار می گیرند نشــان 
می دهند کشــور ما در بســیاری از جنبه ها 
غنی اســت بر همین اســاس، اگر گروه های 
دست اندرکار حوزه اشتغال درست کار کنند، 
 مهم ترین معضل در کشور یعنی بیکاری حل 

خواهد شد.
وی تاکید کرد: ظرفیت های اقتصاد ایران قطعاً 
از منابع انسانی که اســماً و رسماً در آن بیکار 

هستند باالتر است.
عبدالملکی افزود: از طرفی ما نهادهایی داریم 
که هر کدام بخشی از عوامل و حلقه های ذکر 
شده را کنترل می کنند مثل نهادهای بانکی و 
یا بورس که منابع مالی را کنترل می کنند یا 
نهادهای آموزشی که آموزش نیروهای انسانی 

را برعهده دارند.
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دولت قصد دارد تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را 
اجرایی کند و طبق اعالم رئیس کمیسیون اقتصادی تا 
شش ماه آینده اجرایی می شود. تعداد نهایی جاماندگان 
چقدر است؟ به گزارش تجارت نیوز، دولت قصد دارد 
تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را اجرایی کند و 
طبق اعالم رئیس کمیسیون اقتصادی تا شش ماه آینده 
اجرایی می شود. تعداد نهایی جاماندگان سهام عدالت 
چقدر است؟ امروز رئیس کمیسیون اقنصادی مجلس 
اعالم کرده که رئیس جمهور با اختصاص سهام برای 
جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال و ارجاع موضوع به 

سازمان برنامه و بودجه موافقت کرده است.
موضوعی که وزیر اقتصاد نیز در دفــاع از برنامه های 
خود روی آن تاکید کرد و گفت:  با توجه به مشکالتی 

که در این زمینه وجود داشت، پیگیر رفع این مشکل و 
همچنین وضعیت جاماندگان از سهام عدالت خواهیم 
بود. در خصوص تعداد جاماندگان سهام عدالت مجلس 
در زمستان پارسال تصویب کرد که به هفت میلیون نفر 

از جاماندگان سهام عدالت داده می شود.
اما آنطور که مجلسی ها پیش از این گفته بودند احتماال 
جامعه هدف ســهام عدالت جدید مددجویان کمیته 
امداد، سازمان بهزیستی، بازنشستگان و… است که 
حدود هفت میلیون نفر را شامل می شود. در بودجه نیز 
۱۵۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی برای 

ثبت نام از جاماندگان در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر سبد ســهام عدالت ۵32 هزار تومانی 
حدود ۱3 میلیون تومــان ارزش دارد، حتی اگر به هر 

یک از این هفت میلیون نفر برگه سهام عدالت ۵32 هزار 
تومانی داده شود، در مجموع بودجه آن حدود 9۱ هزار 
میلیارد تومان برآورد می شود. بنابراین به برخی از این 

افراد سهام بیشتری داده می شود.

چه کسانی سهام یک میلیون تومانی می گیرند؟
آنطور که گفته شد با توجه به بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد 
تومانی برای جاماندگان ســهام عدالــت، گروهی از 
جاماندگان احتماال سهام یک میلیون تومانی می گیرند.

همیشــه برای کمک های حمایتی یکی از گروه های 
هدف افراد تحت پوشش ســازمان بهزیسی و کمیته 
امداد است. به گفته پورابراهیمی در دی پارسال، ۱٫2 
میلیون نفر از افراد کمیته امداد امام خمینی)ره( و 2٫3 

نفر افراد تحت پوشش این سازمان سهام عدالت ندارند. 
بنابراین 3٫۵ میلیون تحت پوشــش کمیته امداد و 

بهزیستی محروم از سهام عدالت هستند.
در حال حاضر بیش از ۴9 میلیون نفر از جمعیت کشور 
ســهام عدالت دارند که تعدادی از آنهــا از افراد تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، سهام عدالت 
این افراد یک میلیون تومانی است. بنابراین احتمال این 
که به این گروه از جاماندگان در دور جدید نیز سهام یک 

میلیون تومانی پرداخت شود زیاد است.
در واقع در بین جاماندگان ســهام عدالت، افراد تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی سهام عدالت بیشتری 
 می گیرنــد. احتمــاال گروه های بعدی روســتاییان 

و عشایر باشند.

د روزی که شــاهد تداوم ورود پــول حقیقی به 
بازار ســهام بودیم، قیمت ســهام بــزرگان بازار 
 ســقوط کــرد و نقدینگــی حقیقــی از آن هــا 

خارج شد.
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز گذشــته 
بورس تهران شاخص کل بورس با کاهش 3 هزار 
و 78۰ واحدی نســبت به روز شــنبه به رقم یک 

میلیون و ۵37 هزار واحد صعود کرد. 
شاخص هم وزن با رشد 2 هزار و ۵8۵ واحدی در 
ســطح ۴۶7 هزار و ۱۶ واحدی ایستاد. همچنین 
شــاخص کل فرابورس ۴8 واحد پائین آمد و در 

سطح 22 هزار و ۶93 واحد قرار گرفت.

خروج پول حقیقی 
روز یکشنبه برای سومین روز متوالی ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 
2۶7 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد.  
 در معامالت روز گذشــته بیشــترین ورود پول 
حقیقی به سهام رمپنا )هلدینگ مپنا( تعلق داشت 
که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی آن 72 
میلیارد تومان بود. پس از رمپنا، کوثر )بیمه کوثر( 

و قثابت )قند ثابت خراسان( بیشترین ورود پول 
حقیقی را داشتند.

در مقابــل بســیاری از نمادهای بزرگ بــازار با 
خروج پول حقیقی مواجه بودند، شــپنا )پاالیش 
نفت اصفهان( بــا 3۶ میلیارد تومان بیشــترین 
خروج نقدینگی حقیقی را داشــت و پس از آن، 
شــبندر، فوالد، شــتران، وغدیر، فملی، تاپیکو، 
 پارســان، فخوز و صبا بیشــترین خــروج پول 

را داشتند.

دو دمای متفاوت در بازار
روز گذشــته بســیاری از نمادهــای بــزرگ و 
شاخص ساز بازار افت قیمت داشــتند و بزرگان 
صنعتی ســه گروه »محصوالت شــیمیایی« )از 
جمله شگویا، آریا، شغدیر، پارس، پارسان، تاپیکو، 
شصدف و شــاراک(، »فراورده های نفتی، کک و 
سوخت هسته ای« )از جمله شبندر، شپنا، شتران، 
شبریز و شاوان( و »فلزات اساسی« )مانند فملی، 
ذوب، فوالد، کاوه، فخوز و هرمز( قرمزپوش شدند.  
همچنین نمادهای »فوالد«، »شستا« و »فملی« 
بیشــترین تاثیر را در افت 3 هزار و 78۰ واحدی 

شاخص کل داشتند. 
اما در سمت دیگر بازار نمادهای کوچک و متوسط 
بورسی و فرابورسی رشد قیمت داشتند. 29۱ نماد 
که ۶۰ درصد نمادهای بازار را تشــکیل می دهند 
سبزپوش شدند و شاخص هم وزن را 2 هزار و ۵8۵ 

واحد باال کشیدند. 

کاهش ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
2۶ هزار و 3۴8 میلیارد تومان رســید که نسبت 
به روز   شنبه ۴۱ درصد افزایش یافته است. ارزش 
معامالت اوراق بدهی نیز با رشــد ۱۱3 درصدی 
به ۱3 هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان بالغ شد که ۵۱ 
درصد ارزش معامالت کل بازار را تشکیل می دهد.
ارزش معامالت خرد نیز با افت ۴ درصدی نسبت 
به روز کاری قبل به رقــم ۱۰ هزار و 32۴ میلیارد 

تومان رسید.

سهم های پُرمعامله
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شستا 
صدرنشین است و شــبندر و برکت در رتبه های 

بعدی هستند. در فرابورس نیز وهامون، سپیدار و 
مدیریت پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

افزایش ارزش صف های پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته 2 درصد 
رشد کرد و در رقم هزار و 8۵ میلیارد تومان ایستاد. 
ارزش صف های فروش نیز ۱8 برابر افزایش یافت و 

۱۰8 میلیارد تومان شد.
شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق 
بازنشستگی کشوری )مدیریت( با صف  خرید ۱۵3 
میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار 
گرفت. پس از مدیریت، نمادهای کپرور )شرکت 
فراوری زغال سنگ پروده طبس( و شسپا )شرکت 

نفت سپاهان( بیشترین صف خرید را داشتند.  
بیشترین صف فروش نیز به صبا )شرکت سرمایه 
گذاری صبا تامین(  تعلق داشــت کــه در پایان 
معامالت صف فروش 77 میلیارد تومانی داشت.

پس از صبا، سنیر )شــرکت سیمان سفید نیریز( 
و کدما )شــرکت معدنی دماوند( بیشترین صف 

فروش داشتند.

براســاس قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت می بایســت در حدود 9۵هزار 
میلیــارد تومــان از دارایی های مالــی خود را طی ســال ۱۴۰۰ در 
بورس به فروش برساند اما آمارها نشــان می دهد که طی چهارماهه 
 ابتدایی ســال جاری تنها بخش بســیار کوچکی از این رقم محقق 

شده است.
به گزارش تسنیم، نظرات کارشناسان بودجه نشان می دهد که دولت 
در سال ۱۴۰۰ با کســری بودجه ای بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد 
تومان روبه رو است. تأمین مالی این حجم از کسری بودجه از اهمیت 
بســیار باالیی برخوردار اســت چرا که اگر دولت نتواند از مسیرهای 
غیرمضر برای جبران آن استفاده کند به ناچار دست به تأمین کسری 
بودجه از محل پایه پولی خواهد زد که تبعات تورمی شدیدی در پی 

خواهد داشت.
از این رو پرداختن به منابعی که ســبب بروز این کســری شده اند و 
پرداختن به راهکارهــای آن در مرحله بعدی از حساســیت باالیی 
برخوردار اســت. به طور کلی منابع به ســه بخش درآمدها )شامل 
درآمدهای مالیاتی و گمرکی(، واگذاری دارایی های سرمایه )از جمله 
نفت( و واگذاری دارایی های مالی )شــامل اوراق، واگذاری ســهام( 

تقسیم می شوند.
بررسی آمارها نشان می دهد که سهم ۱۱ هزار میلیارد تومانی بورس 
در بودجه ۱399 به رقمی در حدود 9۵ هزار میلیارد تومان در بودجه 
سال ۱۴۰۰ رســیده است، این بدین معنا اســت که سهم بورس در 

بودجه تقریباً ده برابر شــده اســت که در نوع خود قابل توجه است. 
پس از اتفاقات سال گذشته و ریزش شدید بازار سرمایه که به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه در نتیجه رشد کاذب بازار و عدم 
مدیریت صحیح دولت رقم خورد، اعتماد مردم نسبت به دولت تا حد 
زیادی تخریب شد. در اینجا این سؤال پیش می آید که با توجه به وضع 
 موجود آیا دولت می تواند این میزان سهام را در بازار سرمایه به فروش 

برساند یا خیر.
در زمان حاضر شاهد آن هســتیم که بخش اعظم درآمد 72.۴ هزار 
میلیارد تومانی ناشی از فروش و واگذاری اوراق مالی اسالمی در چهار 
ماه ابتدایی امســال، به خاطر انتشار اســناد خزانه اسالمی است که 
به پرداخت اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای یا همان بودجه 
عمرانی اختصاص یافته اســت. در این دوره زمانی، حدود ۵9.8 هزار 
میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی منتشر شده و تخصیص یافته است.

با توجه به اینکه فروش سهام نیز در زیرمجموعه واگذاری دارایی های 
مالی دولت قرار دارد و بــا در نظر گرفتن آمار فــوق می توان نتیجه 
گرفت که حجم ســهامی که دولــت در چهارماهه ســال ۱۴۰۰ به 
 فروش رســانده بســیار پایین تر از میــزان تعیین شــده در بودجه 

بوده است.
پیگیری ها و نظرات کارشناســی متعدد نشــان می دهد که عرضه 
سهام شــرکت های دولتی و تأمین مالی دولت از طریق فروش سهام 
شرکت هایی که همچنان در اختیار دارد با مشکالتی نظیر عدم کشش 

بازار و همچنین احتمال ریزش بازار پس از عرضه های گســترده از 
سوی دولت مواجه است.

در گذشته و طی گزارش دیگری به موضوع کسری ناشی از عدم فروش 
انــواع اوراق و همچنین یکی از راهکارهای پرحاشــیه بانک مرکزی 
برای جبران این کسری اشاره شد که می توانید لینک آن را در همین 

گزارش مشاهده کنید.

وعده وزارت اقتصاد برای عرضه بلوکی سهام و عمل به 
قانون بودجه به کجا رسید؟

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که فرهاد دژپسند وزیر پیشین 
اقتصاد در پاسخ به تسنیم،  در مورد رویکرد وزارت اقتصاد برای نحوه 
عمل در مورد حکم قانون بودجه و عرضه بیــش از 9۵ هزار میلیارد 
تومان ســهم گفته بود،  هرچند وضعیت بازار سهام اجازه این عرضه 
را به صورت خرد ندهد اما برنامه وزارت اقتصاد عرضه ســهام به شکل 

بلوکی است.
به جهت دالیلی که به آن اشاره شد، به نظر نمی رسد که امکان تأمین 
تمام 9۵ هزار میلیــارد تومانی که قرار بوده اســت از محل واگذاری 
دارایی های مالی دولت در بورس طی سال جاری به دست آید، وجود 
داشته باشد، در نتیجه شاهد کســری در این بخش خواهیم بود که 
دولت و ســازمان برنامه و بودجه باید راهکارهای خود، جهت جبران 

آن ارئه کنند.

تخصیص سهام عدالت به جاماندگان

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ١۴ شهریور ١۴٠٠ به ١٢ میلیون و ١٠٠ هزار تومان رسید 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یکشنبه ١۴ شهریور ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران به ١٢ میلیون و ١٠٠ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه نیم سکه ۶ میلیون و 

١۵٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ١٨٢٨ دالر و ٣٩ سنت و هر گرم 
طالی ١٨ عیار در بازار تهران یک میلیون و ١٧١ هزار و ۵۶٣ تومان است.

دو دمای متفاوت در بازار سهام روز گذشته؛

بی اقبالی حقیقی ها  به نمادهای بزرگ

در شش ماهه امسال دولت تنها ۱8.3 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است

تشدید  کسری  بودجه  1400
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اولویت   اصالح قوانین کار
علی قنبری، کارشناس اقتصادی 

تا قبل از شــیوع بیماری کرونا در کشــور نیز قوانین بســیاری در مورد کارگران دور زده می شــد و حقوق بســیاری از کارگران ضایع شــده اســت. اما با آغاز بیماری کرونا تعداد بســیاری از کارگران از کار بیکار 
شــدند و صاحبان مشــاغل به دلیل آگاهــی از نیاز کارگران بــرای یافتن شــغل، آنها را از کوچکتریــن حقوق خود نیــز محروم کردند.در ســال 99 که بحــران کرونا بر تمامی مشــاغل تاثیر گذاشــت و موجب 
 نابودی بســیاری از آنها شــد نیاز کارگران به کار بیشــتر شــد. کارفرمایان متوجه بودنــد که کارگران با هر شــرایطی تن بــه کار می دهنــد و برای منفعت طلبــی خود کارگــران را به کمترین حقــوق و مزایا 

به کار گرفتند.
در تمام دنیا بیمه اصلی ترین و مهم ترین حق کارگر برای اشتغال است. در ایران اما راه های فرار بسیاری برای عدم بیمه کارگران وجود دارد و بحران کرونا نیز به این مشکالت اضافه کرد. دستمزد کارگران در ایران بسیار 

کم و پایین تر از حد استاندارد است. هزینه های اصلی تنها در این حقوق گنجانده می شود و بیماری و مسائل بهداشتی و درمانی از آن خارج شده است.
نبود بیمه موجب می شود کارگران و خانواده های آنها به دلیل هزینه های گزاف درمانی از درمان خود سرباز بزنند و سالمت جامعه کارگری با این اتفاق تهدید شده است. عدم رعایت قانون برای کارفرمایان باید مجازات 

هایی را به دنبال داشته باشد. باید قوانین کار با روی کار آمدن دولت جدید اصالح شود و نفع کارگر و حقوق مسلم آنها در این قوانین گنجانده شود.
این یک واقعیت است که ظرف دهه اخیر میزان مصرف کاالهای اساسی در سبد مصارف مردم کاهش پیدا کرده است. متاسفانه به دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم و کاهش درآمد مردم نمی توانند کاالهای 
اساسی را به مقدار نیازشان تامین کنند و این یک خطر برای سالمت جامعه است. با این حال چطور یک کارگر می تواند هزینه های درمانی خود و خانواده خود را بدون برخورداری از حق بیمه پرداخت کند. نیز کارگر 
به کار دلیل بر این نمی شود که کارفرما قرارداد سفید جلوی افراد بگذارد و آنها را اطالع کافی از شرایط کار ندارند و تنها برای امرار معاش روزانه خود تن به این شرایط داده اند را مورد سوءاستفاده قرار دهد. قوانین باید 

در مجلس و با همراهی دولت بازنگری شود تا کمترین اجحاف در حق کارگر روزمزدی شود که در بدترین شرایط برای کارفرما کار می کند.

رئیــس اتحادیــه کارگران 
قراردادی گفــت: ۶۰ درصد 
کارگــران متاســفانه بیمه 
ندارنــد و از خدماتی که یک 
بیمه شــده در کشــور باید 
استفاده کند محروم هستند. با این اتفاق درصد بسیاری 
از کارگران قراردادی از کمترین حقوق خود در رابطه با 
بیمه واستفاده از مزایای آن محروم شده اند. این در حالی 
است که دستمزد این افراد بسیار پایین تر از حد استاندار 

است و هزینه های درمانی در آن گنجانده نشده است.
یک کارشــناس اقتصادی در رابطه با عدم برخورداری 
۶۰ درصد کارگران قراردادی از حق بیمه می گوید: در 
سال 99 که بحران کرونا بر تمامی مشاغل تاثیر گذاشت 
و موجب نابودی بسیاری از آنها شد نیاز کارگران به کار 
بیشتر شد. کارفرمایان متوجه بودند که کارگران با هر 
شرایطی تن به کار می دهند و برای منفعت طلبی خود 

کارگران را به کمترین حقوق و مزایا به کار گرفتند.
علی قنبری اضافه کرد: در تمام دنیا بیمه اصلی ترین و 
مهم ترین حق کارگر برای اشتغال است. در ایران اما راه 
های فرار بسیاری برای عدم بیمه کارگران وجود دارد و 
بحران کرونا نیز به این مشکالت اضافه کرد. دستمزد 
کارگران در ایران بسیار کم و پایین تر از حد استاندارد 
است. هزینه های اصلی تنها در این حقوق گنجانده می 
شود و بیماری و مسائل بهداشتی و درمانی از آن خارج 

شده است.
بررسی تحوالت بازار کار در فصل زمستان سال ۱۳99 
گویای آن است که این بازار همچنان تحت تأثیر شیوع 
ویروس کرونا قرار داشته اســت. یکی از مهمترین آثار 

شوک ویروس کرونا بر بازار کار ایران، توقف مسیر رشد 
جمعیت فعال )باالخص در جمعیت شاغل( است که از 
زمستان ۱۳9۸ شروع شده و تا زمستان ۱۳99، ادامه و 

استمرار داشته است.
با این حال بررسی نسبت خروج شاغالن به تفکیک بخش 
های مختلف اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات 
بیشتر از سایر بخش ها، همچنان تحت تأثیر تداوم آثار 
ویروس کرونا اســت در این میان شاغلین غیررسمی 
بخش خدمات بیشترین آســیب پذیری را دارند.  در 
واقع کسانی بیشترین آسیب را دیده اند که فاقد پوشش 
بیمه بوده اند. جمعیتی که حدود ۶۰ درصد از شاغالن را 

تشکیل می دهند.

در همین زمینه فتح اهلل بیات رئیس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی درباره وضعیت بیمه کارگران گفت: 
۶۰ درصد کارگران متاسفانه بیمه ندارند و از خدماتی 
که یک بیمه شده در کشــور باید استفاده کند محروم 
هســتند و این یک فاجعه برای جامعه کارگری است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره تعداد 
کارگران کشور بیان کرد: در حال حاضر بیمه شده های 
سازمان تامین اجتماعی آن هایی که رسما ثبت شده اند 
بیش از ۱۴ میلیون نفر هســتند و این ۶۰ درصد جزو 
این تعداد نیســتند. بیات درباره تعداد کارگران فاقد 
بیمه ادامه داد: بر اســاس مطالعه من تقریبا حدود ۱۵ 
میلیون نفر بیمه ندارند که این رقم بسیار بزرگ است 

و اگر این گونه باشد باید فکری برای آن شود و عزیزانی 
که فاقد بیمه هستند حاال چه در بحث بیمه بیکاری چه 
در بحث بازنشستگی و موضوعات این قبیل از امتیازات 

محروم هستند.
وی افزود: مشــمولین قانون کار باید بیمه شــوند اگر 
چنانچه در کارگاهی کارگری بیمه نمی شــود تقصیر 
کارفرماست، چون کارفرما دارد تخطی می کند، چون 
کارگر باید از روز اولی که وارد کارگاه می شود بیمه شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار کرد: 
اگر حادثه ای در کارگاه برای کارگر رخ دهد ضرر و زیانی 
که کارفرما باید بپردازد بیش از حق بیمه ای است که باید 

پرداخت کند.

۶0 درصد كارگران كشور بیمه ندارند

افزایش شاغالن بدون بیمه
شایلی قرائی
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با وجود ممنوعیــت حضور 
لوازم خانگی خارجی به ویژه 
لوازم خانگی کــره ای که دو 
برند معروف را دارد، اما باز هم 
بازار لوازم خانگی از برندهای 
خارجی اشباع شده است. در حالی مسئوالن همواره تاکید 
دارند که تمامی لوازم خانگی خارجی در بازار غیرمجاز وارد 
شده و حکم قاچاق را دارند اما در تمام فروشگاه ها این لوازم 

به فراوانی به چشم می خورند. 
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگــی در رابطه با چگونگی 
حضور برندهای خارجی در فروشــگاههای کشــور می 
گوید: توجه هر چه بیشتر به تولید داخلی لوازم خانگی می 
تواند توسعه را در این بخش سرعت ببخشد. در حالیکه 
در تمامی کشورهای جهان شاهد ارتقای صنعت تولید 
لوازم خانگی هستیم در کشور ما متاسفانه سود واردات 
موجب شده تا این صنعت در رقابت با نمونه های خارجی 

به مشکالت بسیاری برخورد کند. 
محمدحسین اسالمیان اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی به 
معنای ارتقای تولید است و با این حرکت می توانیم صنعت 
لوازم خانگی را با تکنولوژی روز ساخت و تولید آشنا کنیم. 
اینکه عده ای به دلیل سودجویی مانع ارتقا تولید شده اند 
باید جلوی آنها گرفته شود و وارداتی که با وجود ممنوعیت 
در حال انجام البته به صورت غیرمجاز و قاچاق اســت، 

بسته شود.
در همیــن زمینه رئیــس اتحادیه تولیــد کنندگان و 
فروشــندگان لوازم خانگی تهران نیز بــا تاکید بر اینکه 
تمام لوازم خانگی خارجی موجود در بازار قاچاق اســت، 
گفت: مردم برای جلوگیری از بروز هر گونه مشــکلی از 
فروشگاه های معتبر لوازم خانگی خرید انجام دهند.اکبر 
پازوکی گفت: تمام لوازم خانگی خارجی موجود در بازار، 
قاچاق است، لذا به مردم توصیه می کنیم که به هیچ عنوان 

نسبت به خرید این کاالها اقدام نکنند. 
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولید کنندگان لوازم خانگی 

تهران ، افزود: طی ۴ سال اخیر با توجه به ممنوعیت واردات 
لوازم خانگی، اکثریت افرادی که نســبت به خرید لوازم 
خانگی خارجی اقدام کرده اند با مشکل مواجه شده اند، 
زیرا این کاالها فاقد گارانتی هستند و خریداران در صورت 
خراب شدن لوازم خانگی خارجی با مشکل مواجه شده اند.  
وی بیان داشت: کاالهای لوازم خانگی خارجی موجود در 
بازار نه تنها شرکت معتبر عرضه کننده ندارند، بلکه این 
کاالها در ســامانه جامع تجارت نیز ثبت نشده اند و فاقد 
کد رهیگری هستند، لذا این کاالها یا فاقد خدمات پس از 
فروش اند و یا خدمات از خدمات پس از فروش نامناسبی 

برخوردارند. 
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی 
تهران اظهار داشت: در حال حاضر شرکت های معتبر نیز 
گاهی برای تعمیر لوازم خانگی در تامین قطعات به دلیل 
تحریم ها و سایر مسائل دچار مشکالتی هستند، بنابراین 
اگر لوازم خانگی قاچاق خریدار شــود، این مشکالت به 
مراتب بیشتر است. وی گفت: مردم برای اطمینان در خرید 
کاالی لوازم خانگی، به فروشگاه های دارای مجوز و برچسب 

اصالت از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مراجعه کنند 
و همچنین در هنگام خرید کد شناسه ی کاالی مورد نظر 
خود را با شماره گیری # 7777 * *را حتما استعالم کنند.
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگــی در رابطه با چگونگی 
حضور برندهای خارجی در فروشگاههای کشور در گفت 
و گو با "کسب و کار" گفت: توجه هر چه بیشتر به تولید 
داخلی لوازم خانگی می تواند توسعه را در این بخش سرعت 
ببخشد. در حالیکه در تمامی کشــورهای جهان شاهد 
ارتقای صنعت تولید لوازم خانگی هســتیم در کشور ما 
متاسفانه سود واردات موجب شده تا این صنعت در رقابت 

با نمونه های خارجی به مشکالت بسیاری برخورد کند. 
محمدحسین اسالمیان اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی به 
معنای ارتقای تولید است و با این حرکت می توانیم صنعت 
لوازم خانگی را با تکنولوژی روز ساخت و تولید آشنا کنیم. 
اینکه عده ای به دلیل سودجویی مانع ارتقا تولید شده اند 
باید جلوی آنها گرفته شود و وارداتی که با وجود ممنوعیت 
در حال انجام البته به صورت غیرمجاز و قاچاق اســت، 

بسته شود.

به گفته اســالمیان بهانه مخالفان توسعه تولید داخلی، 
گرانتر بودن قیمت تمام شــده این محصوالت نسبت به 
نمونه های خارجی آنهاست. سودجویان با استناد به اینکه 
قیمت تمام شده کاالی ایرانی در بخش لوازم خانگی بسیار 
باال است با واردات غیرمجاز و فروش لوازم قاچاق، تیشه به 

ریشه تولید داخلی زده اند. 
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه با اشاره به اینکه 
تولید داخلی نتوانست نیاز تمامی ســالیق را در تولید 
لوازم خانگی پاسخ دهد، اظهار داشت: در مدت ۴ سالی 
که واردات لوازم خانگی ممنوع شــده است تولید داخل 
نتوانست برای تمامی ســالیق در این حوزه کاال داشته 
باشــد. به همین دلیل پای قاچاق به این حوزه باز شد و 
شاهد هستیم تمامی برندهای خارجی در فروشگاه های 
لوازم خانگی وجود دارد و به فروش می رسد. بخش زیادی 
را به هر دلیلی مانند نبود زیرساخت یا کمبود توان تولید 
نکرده ایم. برخی از کاالها به را حتی با کیفیت کمتر هم 
تولید نمی کنیم، تولید همــه کاالها در هیچ کجای دنیا 

مقرون به صرفه نیست. 

تمام لوازم خانگی خارجی موجود در بازار قاچاق است

تولید داخلی لوازم خانگی پاسخگوی همه سالیق نیست
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

مدیر دفتر اقتصاد و مســکن وزارت راه و شهرسازی 
گفت: فعال مستاجران واجد شرایطی که سال گذشته 
تسهیالت ودیعه مسکن دریافت کرده اند، نمی تواند 

برای بار دوم از این تسهیالت استفاده کنند.
پروانه اصالنی، مدیر دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه 
و شهرسازی در پاســخ به برخی از ابهامات پیرامون 
مسئله تسهیالت ودیعه مسکن گفت: در حال حاضر 
مستاجران واجد شرایطی که سال گذشته تسهیالت 
ودیعه مسکن دریافت کرده اند، نمی تواند برای بار دوم 

از این تسهیالت استفاده کنند.
مدیر دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی با 
اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا پیرامون مسئله استفاده 
مجدد متقاضیان واجد شــرایط از تسهیالت ودیعه 
مسکن گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا در مواجه با مسئله 
استفاده مجدد مستاجران واجد شرایط از تسیهالت 

ودیعه مسکن مسکوت است .وی در تشریح اقدامات 
وزارت راه و شهرسازی به منظور متقاعد کردن نظام 
بانکی برای پرداخت دوباره تسهیالت ودیعه مسکن، 
افزود: در حال رایزنی با سیســتم بانکی هستیم که 
بتوانیم زمینه استفاده مجدد مستاجران واجد شرایط 

از تسیهالت ودیعه مسکن را فراهم کنیم.
اصالنی بخش دیگری از گفتگو به مهیا شدن شرایط 
برای استفاده مستاجران سال 99 که برای اولین بار 
متقاضی تسهیالت ودیعه مسکن هستند، گفت: در پی 
نامه نگاری با نظام بانکی، امکان ثبت نام وام ودیعه برای 
مستاجران سال 99 نیز فراهم شد.مدیر دفتر اقتصاد و 
مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان گفت: تا چند 
روز پیش، سامانه ثبت نام فقط درخواست های مربوط 
به قراردادهای اجاره سال ۱۴۰۰ را می پذیرفت که این 

مشکل در روزهای اخیر رفع شده است.

بر اساس آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی 
ایران طی خرداد امسال تاخیرات پروازی ایرالین 
های داخلی افزایش یافته و پروازهای عبوری ۶۶ 
درصد رشد داشته است.بر اساس آمار منتشر شده 
شرکت فرودگاهها و ناوبری ایران طی خردادماه 
امسال ۸9۳۸ پرواز از آسمان ایران انجام شده که 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۶ درصد 
افزایش یافته اســت. خرداد سال گذشته ۵۳72 

پرواز عبوری از آسمان کشورمان عبور کرده بود.
در بخش تاخیــرات پروازی هواپیمایی ســاها و 
پارس ایر به ترتیب با ۳9 و ۳۵ درصد بیشــترین 
تاخیر را به نــام خود ثبــت کرده اند.طی خرداد 
ماه امسال پروازهای داخلی خروجی 2۵7 هزار 
و ۳۶۵ هزار دقیقه بوده اســت. بیشترین تاخیر 
در این بخــش با ۳۸ هــزار و ۵9۸ دقیقه مربوط 
به هواپیمایی جمهوری اســالمی ایــران )هما( 

بوده است.
همچنین بر اساس آمار 2۸ هزار و ۴7۶ نشست 
و برخاست در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت 
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران انجام و 2 میلیون 
و 297هزار و 2۴۱ مسافر و ۱9 میلیون و ۴۶ هزار 
و ۸2۴ کیلوگرم بار با اســتفاده از ایــن پروازها 
جابجا شده اند. آمار نشســت و برخاست نسبت 
به ماه خرداد ۱۳99، 29 درصــد و دو رقم دیگر 
نسبت به اردیبهشــت به ترتیب ۱۱ و 2۱ درصد 
شد داشته اند. آمار نشست وبرخاست، جابجایی 
مســافر و حمل بار در فرودگاه های کشور در ماه 
خرداد ۱۴۰۰ نســبت به اردیبهشت سال جاری 
به ترتیب، 2۱، ۳۴ و ۳۶ درصد رشد داشته است.

در این ماه، فرودگاه مهراباد بــا ۱۰ هزار و ۴۰۵ 
نشست و برخاست و جابجایی ۸۵۳ هزار و 92۰ 
مســافر صدرنشــین فرودگاه های کشور است و 

۳۳/۳۳ درصد کل پروازها در این فرودگاه انجام 
شده است. پس از آن فرودگاه مشهد با جابجایی 
۳۸۳ هزار و 2۴7 مســافر و وفرودگاه کیش )که 
در مالکیت منطقه آزاد کیش است( با جابجایی 
2۰۱ هزار و 2۸۴ مسافر در رتبه های دوم و سوم 
ایستاده اند. فرودگاه شــیراز نیز سومین فرودگاه 
پرتردد در جمــع فرودگاه های تحــت مالکیت 
شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایــی ایران بوده 

است.
در این ماه فرودگاه پارس آباد مغان با ۸ نشســت 
و برخاست و جابجایی ۳۱۰ مسافر کم ترددترین 
فرودگاه کشور بوده و حداقل ۸۰ درصد از پروازها 
به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، 
کیش، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، خلیج 
فارس )عســلویه( و یزد انجام شده است. گفتنی 
اســت آمار فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( 
بعلت عدم ثبت و مغایرت گیری در سامانه، قابل 

بهره برداری نیست.
در ماه خرداد سال ۱۴۰۰، جمعا 27 هزار و 72۳ 
پرواز داخلــی در فرودگاه های تحــت مالکیت 
شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام 
شــده و 2 میلیون و 22۸ هزار و ۶9۸ مســافر با 
اســتفاده از این پروازها جابجا شــده اند. درصد 
تغییرات پروازهای داخلی نسبت به اردیبهشت 
،2۱ و ۳۵ درصــد و درصد تغییرات نســبت به 
فروردیــن 99، 2۶ و ۸ درصد اســت.طبق روال 
معمول ماه های گذشته آمار عملکرد فرودگاه امام 
خمینی )ره( منتشر نشده است. شهر فرودگاهی 
امام از اواخر زمســتان 9۸ تاکنون بیشتر درگیر 
تغییر و تحوالت مدیــران رده میانی بــوده و از 
این حیث رکوردار زیرمجموعه های وزارت راه و 

شهرسازی است.

یک تولید کننده سیمان گفت: تاکنون حدود ۸۰ 
درصد کارخانجات سیمان در بورس کاال پذیرش 
شده اند و بزودی تمام کارخانجات، سیمانشان را 

در بورس عرضه می کنند .
ابراهیم غالم زاده با اشاره به اینکه دالالن آخرین 
تالش های خود را برای ممانعت از ورود سیمان 
در بورس کاال کردند اما با حمایت وزارت صمت  
موفق نشــدند، گفت: پیــش از ایــن دالالن با 
منفعت طلبی ســیمان را زیــر قیمت مصوب و 
به صورت نســیه و چند ماهه خریــداری اما با 
قیمتهای باال در بازار به فروش می رســانند. وی 
افزود: تاکنــون حدود ۸۰ درصــد کارخانجات 
سیمان در بورس کاال پذیرش شده اند و بزودی 
 تمــام کارخانجــات سیمانشــان را  در بورس 

عرضه می کنند .

به گفته ایــن تولیدکننده، عرضه ســیمان در 
بورس کاال باعث شد قیمت سیمان پاکت که به 
تنی 2 میلیون تومان رسیده بود تعدیل و امروز 
بطور متوســط هفتصد ، تا هفتصد و پنجاه هزار 

تومن باشد.
غالم زاده بــا اعالم اینکه طبق بخشــنامه اخیر 
وزارت صمت مقرر شــده کلیــه کارخانجات ، 
ســیمان تولیدی خود را در بورس عرضه کنند، 
گفت: کلیه مصرف کننــدگان که در چهارگروه 
دسته بندی شده و مکلفند کد بورس کاال را اخذ و 
سیمان خود را از بورس کاال خریداری کنند .وی 
افزود: تا زمانی که توازن در بازار حاکم شود باید 
نهادهای نظارتی بر چرخه توزیع سیمان نظارت 
کنند تا ســیمان با قیمت مناســبی در اختیار  

مصرف کنندگان قرار گیرد.

درآمد یکی از دغدغه های اصلی کارگران فصلی است 
که هر ساله با فرا رســیدن فصل سردسال بیشتر می 
شود. اما این بار کرونااست که باعث بیکاری 2میلیون 

کارگر ساختمانی فصلی شده است.
با فرارســیدن فصل پاییز، و رسیدن فصل سرد سال, 
همچنین همزمان با فراگیرشــدن بحــران کرونا در 
کشور,  به نظر می رسد کارگران فصلی، اعم از کارگران 
ساختمانی، روزمزد و کشاورزی، منابع درآمدی خود 
را از دســت خواهند داد. از سوی دیگر به دلیل تبعات 
اقتصادی کرونا، تــورم فراگیر و بیــکاری فزاینده در 
فصل های گرم سال یعنی در تابســتان و بهار، میزان 
درآمد این بخش از کارگران کشور از ابتدای سال جاری 
با کمبود و نزول شدیدی مواجه شده است. از این جهت، 
بخشی مهم از کارگران کشور در خطر سقوط معاش و 
مهلکه فقر قرار دارند. با ایــن حال انتظار این کارگران 

حمایت است تا بتوانند از این وضعیت نجات یابند.
کارنامی، نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس 
گفت: بیــش از 2 میلیون کارگر ســاختمانی فصلی 
به مدت ۱۸ ماه اســت به دلیل کرونا بیکار شــده اند. 
امیدواریم مجلس و دولت با تعامل با همدیگر بتوانند 
مشکالت کشور را حل کنند و منشأ خدمات بهتری برای 
مردم باشند. بابایی با بیان اینکه بحث کرونا در استان 

مازندران و همچنین زیرساخت های بهداشتی و درمانی 
بسیار مهم است، افزود: انتظار می رود وزیر بهداشت در 
اولین فرصت به استان مازندران سفر و زیرساخت های 
بهداشــتی و درمانی را از نزدیک مشاهده کند به ویژه 
ویروس پیشــرفته کرونا که در مازندران رکورد زده و 
به دغدغه جدی مردم تبدیل شده است. نماینده مردم 
ســاری با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن رتبه بندی 
معلمان، گفت: فرهنگیان از دولت و مجلس توقع دارند، 
امیدواریم که پاسخگوی مطالبات آن ها باشیم.وی با 
انتقاد از اینکه بیش از 2 میلیون کارگر ساختمانی فصلی 
به مدت ۱۸ ماه است به دلیل کرونا بیکار شده اند، گفت: 
این افراد حتی بیمه هم نیستند، رهبر معظم انقالب بر 
ضرورت توجه به کارگران تاکید کردند البته اتفاق که 
نیفتاد و نیاز است دولت به ویژه مجلس نشست ویژه ای 
را برای تعیین تکلیف وضعیت این کارگران برگزار کند 
و حمایت از آن ها در اولویت قرار گیرد. شغل مناسب 
و درآمد کافی، دوری از خانواده، افزایش بیکاری، نبود 
امنیت شغلی و نداشــتن بیمه همچنین نبود مکان 
مناسب برای اسکان در محل کار، قصه پرغصه کارگران 
فصلی است که برای یافتن شغل به کالنشهرها مهاجرت 
کرده اند و در حال حاضر نیز با شیوع کرونا میلیون ها 

کارگر فصلی را با بیکاری روبه رو کرده است.

مستاجران سال 99 می توانند برای ودیعه مسکن ثبت نام کنند

سودآوری دالالن سیمان کاهش یافت

بیکاری ۲ میلیون نفری کارگران ساختمانی با کرونا

افزایش تاخیر پروازی ایرالین های داخلی در خرداد 
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مسئولیتتحققشبکهملیاطالعاترابرعهدهمیگیرم
زارع پور: اهل كار نمایشی نيستم

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه رأی باالی نمایندگان، وظایف ما را سنگین تر کرد، گفت: 
اهل کار نمایشی نیستم و مسئولیت تحقق شبکه ملی اطالعات را به عنوان فرمانده میدان، 
برعهده می گیرم. عیسی زارع پور در جلسه ویدئو کنفرانسی با مدیران کل ارتباطات و 
فناوری اطالعات استان ها ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
انقالب و دفاع مقدس، به ویژه شهدای وزارت ارتباطات گفت: امروز ارتباطات و فناوری 
اطالعات به یک رکن در زندگی مردم تبدیل شده که این مهم حاصل زحماتی است که 
خانواده وزارت ارتباطات در سراسر کشور کشیده اند.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با تاکید بر اینکه ما به عنوان وزارت ارتباطات باید شــرایطی را فراهم کنیم تا مردم در 
زندگی شان طعم شیرین فناوری اطالعات را بچشند، ادامه داد: میراثی که به ما رسیده 
حاصل سال ها زحمت، تالش و مجاهدتی است که باید قدر آن را دانست و توابع استانی 
وزارتخانه که جلوه و نماد آن ادارات کل ارتباطات و فناوری اطالعات است نقش ویژه ای 
در این رابطه داشــته اند تا ارتباطات در اقصی نقاط کشــور برقرار شود. به هرحال این 
رضایت مندی که مردم نسبت به حوزه ارتباطات دارند حاصل همه این مجاهدت هاست.
وی با تشکر از نمایندگان مجلس برای رأی اعتماد حداکثری، افزود: این اعتماد حداکثری 
راه را برای کارهای اساسی در جمهوری اسالمی هموار و این رأی باال مسئولیت ما و شما 

را بیشتر و وظایف ما را سنگین تر کرد.

عمقنفوذفناوریدرآیندهدرزندگیمردمبیشترمیشود
زارع پور در تبیین سیاســت های خود در دوره وزارت ارتباطات گفت: امروزه ضرورت 
دسترسی همگانی به ارتباطات و فناوری اطالعات بر کسی پوشیده نیست. در همین 
ایام انتخابات و روند انتخاب وزرا شاهد بودیم که جامعه تا چه اندازه نسبت به این حوزه 
حساس بود. شاید به جرأت بتوان گفت که یکی از وزارتخانه هایی که با تک تک مردم سر 
کار دارد وزارت ارتباطات است.وی افزود: تا پیش ازاین عمدتاً یک الیه نخبگانی و علمی و 
حداکثر کسب وکارها با این حوزه ارتباط تنگاتنگی داشتند اما در حال حاضر برای کودکان 
و نوجوانان هم مهم است که سرعت شبکه چگونه است. این ها نشان می دهد که ارتباطات و 
فناوری اطالعات از چه اهمیتی برخوردار و تا چه اندازه در زندگی مردم رسوخ کرده است. 

راهحلمشکالتاقتصادیوفرهنگیاستفادهازفناوریاطالعاتاست
وزیر ارتباطات ادامه داد: به اعتقاد من مهم ترین وزارتخانه دولت، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات است؛ هرچند در ظاهر ممکن است معیشت مردم و اقتصاد در اولویت باشد اما 
معتقدم راه حل مشکالت حوزه های مختلف اعم از اقتصاد، امنیت و فرهنگ در استفاده 
حداکثری از فناوری اطالعات است.وزیر ارتباطات افزود: این را از این جهت عرض کردم 
که نقش وزارت ارتباطات در دوره جدید متفاوت با گذشته خواهد بود. ما از دوره ای که 
وزارت ارتباطات نقش کلیدی اش و آنچه که محور و کانون توجه همه مدیران بود مربوط 
به توسعه دسترسی ها بود، عبور کرده ایم. با زحماتی که دوستان کشیده اند زیرساخت ها 
به خوبی فراهم شده هرچند اشکاالتی وجود دارد که با تدابیر فوری چه در حوزه ارتباطات 
روستایی و چه در حوزه کاری اپراتورها قابل حل اســت.وی ادامه داد: اما آنچه در دوره 
جدید نیاز داریم که روی آن تمرکز داشته باشیم و یاری همه مدیران ستادی و استانی را 
می طلبد این است که در حوزه فناوری اطالعات هم همان کاری را که در حوزه زیرساخت 
ارتباطات کردید و خوش درخشیدید انجام دهید.زارع پور بابیان اینکه سوال اصلی ممکن 
است این باشد که وزارت ارتباطات کجای کار قرار دارد و چه ابزاری را در اختیار دارد؟ یا 
در حوزه اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیکی و فرهنگ چه کاری باید انجام دهد؟ گفت: 
ما باید سازوکاری را ایجاد کنیم که یک بخشی از این سازوکار همین االن بر اساس شرح 
وظایف وزارت ارتباطات در سازمان فناوری اطالعات و پارک های علم و فناوری وجود دارد 

که طبیعتاً کافی نیست.

صحبتبارئیسجمهوربرایتدوینسازوکارتحولفاوا
وی افزود: اگر بخواهیم به آن نقطه ای برســیم که وزارت ارتباطات تبدیل به وزارتخانه 
کلیدی دولت شود و غیر از قطع شدن ارتباطات برای مردم، قطع شدن خدمات هم اهمیت 
پیدا کند نیازمند این هستیم که سازوکارهای جدیدی تدبیر کنیم.وزیر ارتباطات ادامه 
داد: در این رابطه با رئیس جمهور صحبت کرده ام و االن با کمک دوستان در حال تدوین 
سازوکاری هستیم که همه انرژی های کشور در بخش حاکمیتی یکجا در حوزه فاوا تمرکز 
پیدا کند و یک همگرایی شکل بگیرد تا بتوانیم در حوزه فناوری اطالعات هم تحول ایجاد 
کنیم.زارع پور تصریح کرد: با فرض اینکه این اتفاقات بیفتد یعنی ما بتوانیم نقشمان را در 
حاکمیت به عنوان پیشران حوزه فناوری اطالعات تثبیت کنیم حتماً باید تالش مضاعفی 
هم بر افزایش کیفیت خدمات داشته باشیم.وی تأکید کرد: ما به عنوان وزارت ارتباطات 
باید شرایطی را فراهم کنیم تا مردم در زندگی شــان طعم شیرین فناوری اطالعات را 
بچشند. بخشی از این خواسته برقراری ارتباطات و ارائه خدمات باکیفیت است و بخش 
دوم هم این است که هر چیزی که مردم در این فضا نیاز دارند در اختیارشان قرار دهیم، از 
کسب وکار، انجام امور دولتی و حاکمیتی و بحث های فرهنگی که همه این ها باید در دایره 
شبکه ملی اطالعات اتفاق بیفتد، یعنی ما بتوانیم در همه این ها زیرساخت های مبتنی بر 

دانش و تخصص خودمان را داشته باشیم که این هم شدنی است.

دستگاههایتابعهوزارتارتباطاتمشخصکنندبرایشبکهملیچهکاریمیکنند
وزیر ارتباطات گفت: من در مجلس هم عرض کردم که هر جا خواســتیم به پشــتوانه 
جوانانمان توانسته ایم و در این حوزه هم هیچ کار نشدنی وجود ندارد و امیدوارم روزی را 
شاهد باشیم که شبکه ملی اطالعات و فضای مجازی ای در تراز انقالب اسالمی داشته 
باشیم. طبیعتاً ممکن است این مهم در یک برنامه کوتاه مدت یا میان مدت محقق نشود 
ولی باید سنگ بناها را بگذاریم و همه جهت گیری و آرایش وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات به عنوان میدان دار این فضا به سمتی باشــد که فضای مجازی در تراز انقالب 
اسالمی تحقق پیدا کند.وی افزود: بخش قابل توجه این برنامه به عهده وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات است که محور آن را شبکه ملی اطالعات می دانم؛ حاال این شبکه ملی 
اطالعات چیست؟ فعاًل تمرکز و نقشه راهمان همان طرح کالن و معماری شبکه ملی 
اطالعات است که شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است.زارع پور ادامه داد: بر 
این اساس محور و آرایش جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در دوره جدید تحقق 
شبکه ملی اطالعات در همه الیه هاست. الیه هایی در اختیار خودمان است که باید سرعت 
و همگرایی را بیشتر کنیم. بنده خودم به عنوان وزیر، فرمانده میدان خواهم بود و مسئولیت 
این کار را به عهده خواهم گرفت؛ اما همه بخش ها هم باید نقش خودشان را در تحقق شبکه 
ملی اطالعات بازبینی کنند، از رگوالتوری گرفته که باید مشخص کند چه سیاست گذاری 
در قبال بخش خصوصی و اپراتورها می خواهد داشته باشد تا زیرساخت، سازمان فناوری 
اطالعات، پست و پست بانک و سایر مجموعه ها. در مجموع همه دستگاه های زیرمجموعه 

وزارت ارتباطات باید مشخص کنند که برای شبکه ملی اطالعات چه کاری می کنند.

اهلکارنمایشینیستم
وزیر ارتباطات تأکید کرد: البته امیدوارم روزی را شاهد باشیم که بخش خصوصی هم از کار برای 
شبکه ملی اطالعات ارتزاق کند؛ یعنی باید برای این کار مدل اقتصادی وجود داشته باشد. شبکه 
ملی اطالعات باید تبدیل به فعالیت اصلی بخش ICT شود. آن موقع می توانیم بگوییم که ما کارمان 
را انجام داده ایم. وگرنه اینکه فالن پلتفرم ملی را باال بیاوریم و من هم به عنوان وزیر آن را افتتاح کنم 
و فردا هم هیچ کسی از آن استفاده نکند و اصالً زیست بوم و فعالیت اقتصادی شکل نگیرد فایده ای 
ندارد. این می شود کار نمایشی که بنده به هیچ عنوان اهل کار نمایشی نیستم.وی سپس با اشاره 
به ضرورت تدوین دستورالعمل های جدید در خصوص دفاتر پیشخوان دولت گفت: من سیاستی که 
در قوه قضائیه در قبال دفاتر خدمات قضائی داشتم همان را در وزارت ارتباطات دنبال می کنم آن هم 
این بود که به دوستان گفتم هرچقدر بتوانیم از ظرفیت شما به عنوان بخش خصوصی برای انجام 

کارهایی حاکمیتی استفاده می کنیم، چراکه بخش خصوصی چابک و چاالک است. 

اخبار
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آن طور کــه اورژانس کشــور 
اعالم کرده، در عــرض تنها ۵ 
سال گذشــته ظرفیت ناوگان 
اورژانس کشور )تن ها در حوزه 
آمبوالنس( ۲ برابر شده و به این 
ترتیب، اکنون به ازای هر ۱۴ هزار نفر جمعیت در ایران، یک 
دســتگاه آمبوالنس وجود دارد. این در حالی است که با این 
آمار، ایران جایگاه بســیار مناسبی از منظر سرانه آمبوالنس 
در جهان به دست می آورد. از آن سو، اما به نظر می رسد ایران 
برخی فرصت های طالیی را هم در زمینه تولید آمبوالنس در 
کشور، از دست داده باشد. از جمله این فرصت ها، همکاری 
با شرکت »مرسدس بنز« در آلمان است که در دهه ۱۳۸۰ 
خورشــیدی، فناوری تولید یکی از به روزترین خودرو های 
آمبوالنس را در اختیار ایــران خودرو قــرار داده بود.تعداد 
خودرو های آمبوالنس در ایران در سال های اخیر رشد قابل 
توجهی پیدا کرده است. بر این اســاس، در حالی که تا سال 
۱۳۹۵ ایران تنها ۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی آمبوالنس 
در اختیار داشت، تعداد این خودرو ها در ایران اکنون به حدود 
۶ هزار دستگاه رسیده و ظاهراً مناقصه هایی برای خرید هزار 
دستگاه دیگر هم نهایی شده است. به گزارش فرارو، با توجه به 
جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران، می توان گفت تقریباً به ازای 
هر ۱۴ هزار نفر جمعیت، یک دســتگاه آمبوالنس در کشور 
وجود دارد. این نســبت، یعنی تعداد خودرو های آمبوالنس 
به نسبت جمعیت، در ایران چندان هم بد نیست و اگر تعداد 
موتورالنس )موتورســیکلت های آمبوالنس( را هم در نظر 
بگیریم، وضعیت ایران حتی بهتر می شود.در میان کشور های 
دنیا، ایاالت متحده آمریکا با حدود ۵۰ هزار دستگاه آمبوالنس، 
در صدر قرار دارد و این در حالی که اســت اگر جمعیت این 

کشور را هم در نظر بگیریم، به ازای هر ۷ هزار نفر، یک دستگاه 
آمبوالنس وجود دارد. به عبارتی، سرانه آمبوالنس در ایران، در 
واقع تنها معادل نصف آمریکا است، رقمی که اگر با بسیاری 
از شاخص های اقتصادی مشــابه مقایسه شود، چندان بد به 

نظر نمی رسد.
 GDP( »به عنوان نمونه، مقایسه »سرانه تولید ناخالص داخلی
per capita( میان ایران و آمریکا نشان می دهد که »به طور 
متوسط« هر شهروند آمریکایی، حدود ۹.۲ برابر ثروتمندتر 
از هر شهروند ایرانی است. در واقع، در سال ۲۰۲۰ میالدی، 
»سرانه تولید ناخالص داخلی« در آمریکا حدود ۶۵ هزار دالر 
و در ایران حدود ۷ هزار دالر بوده اســت. )بر اساس داده های 
سازمان ملل متحد(این، اما در حالی است که رییس پیشین 
اورژانس کشور، در سال ۱۳۹۹ از تغییر جایگاه اورژانس ایران 
از گروه هشــتم دنیا )هم گروهی با تایلند، هند و ویتنام( به 
گروه الف و هم گروهی با کشور های پیشرفته جهان خبر داده 
بود. ظاهراً افزایش تجیهزات اورژانس، از جمله خودرو های 
اورژانس، یکی از شاخصه های این پیشرفت بوده است.این، اما 
در حالی است که ایران قرار است تعداد خودرو های آمبوالنس 
عملیاتی خود را افزایش بدهد. همین چند روز پیش بود که 
پیمان صابریان، سرپرست سازمان اورژانس کشور از افزوده 
شدن هزار دســتگاه آمبوالنس، ۱۵۰ دستگاه موتورالنس و 
۲۰ دســتگاه اتوبوس آمبوالنس به ناوگان سازمان اورژانس 
کشور خبر داد. صابریان گفت: با تامین بودجه، مناقصه ۲۰ 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس گذاشته شده و این اتوبوس ها در 
حال تولید هستند تا به محض آماده شدن این تعداد را در کل 
کشور تقسیم کنیم. وی با اشاره به خرید ۱۰۰ تا ۱۵۰ دستگاه 
موتورالنس هم گفت: موتورالنس ها زمان رسیدن به بیمار را 
در شهر های پر ترافیک کاهش می دهند. امیدواریم به زودی 
به چرخه ما اضافه شوند. خرید هزار دستگاه آمبوالنس نیز قرار 
است تامین اعتبار شود تا بتوانیم با انجام مناقصه این تعداد را در 
کشور توزیع کنیم.این در حالی است که مردادماه سال جاری، 

از نخستین اتوبوس آمبوالنس تولید داخل هم رونمایی شد. 
در زمان رونمایی از این اتوبوس آمبوالنس اعالم شد که هزینه 
ساخت و تجهیز هر دستگاه از این خودروها، حدود ۴ میلیارد 
تومان است و قرار است تا پایان سال، ۴۰ دستگاه از این اتوبوس 
آمبوالنس ها تولید و تحویل اورژانس شود. از آن سو، اعالم شده 
بود که هزینه تمام شده این اتوبوس آمبوالنس ها در قیاس با 
نمونه های خارجی، حتی تا ۵۰ درصد هم ارزان تر است.این، 
اما در حالی است که ایران، در ســال های نه چندان دور، در 
زمینه تولید خودرو های آمبوالنس، با بهترین شــرکت های 
دنیا همکاری می کرد. در دهه ۱۳۸۰، ایــران خودرو موفق 
شده بود درهمکاری با شرکت مرسدس بنز، تولید آمبوالنس 
بنز ۳۱۴ را در ایران کلید بزند و حتی صحبت از صادرات این 
محصول به خارج از کشــور هم به میان آمده بود. این مدل، 
جزو بهترین و به روزترین مدل های آمبوالنس در جهان بود و 
همین حاال هم نمونه های تولید شده در آن سال ها در ناوگان 
کشور حضور دارند.در آن زمان قرار بود ساالنه ۶۰۰ دستگاه از 

این آمبوالنس ها در ایران ساخته شود و از آنجا که ایران خودرو 
شراکت و همکاری هایی با شرکت مرسدس بنز داشت، تولید 
این آمبوالنس ها به ایران خودرو سپرده شد. با این همه، این 
تنها مورد از قطع همکاری ایران با شــرکت های بین المللی 
نیست. شــاید مهم ترین مورد، البته به غیر از قطع همکاری 
شرکت های خودروسازی فرانســوی، مورِد قطع همکاری 
شرکت »اسکانیا« با ایران باشــد.این شرکت یکی از برترین 
تولیدکننده های کامیون و کشنده در جهان است که از سال 
۱۳۸۱ با ایران همکاری می کرد، اما به خاطر تحریم ها مجبور 
به ترک بازار ایران شده و در سال ۱۳۹۷ همکاری خود با ایران 
را قطع کرد. همان زمان تخمین زده می شد که حدود ۵ درصد 
از بازار جهانی این شرکت، به دلیل خروج از ایران از دست رفته 
باشد. اکنون هم می توان پرسید اگر با فرض نبود تحریم ها، 
شراکت ایران و شــرکت های خارجی برای تولید آمبوالنس 
در ایران ادامه پیدا می کرد، مزیت ایران در این حوزه چگونه 

می توانست باشد؟

وقتی »بنز« در ایران آمبوالنس توليد می كرد

یک دستگاه آمبوالنس به ازای هر ۱۴ هزار نفر در ایران
گروهفناوری

Newskasbokar@gmail.com

اگر اپلیکیشن ساعت گوگل در گوشی اندرویدی 
شما در چند روز گذشــته برای بیدار کردنتان در 
وقت تنظیم شــده زنگ نزده اســت، باید بدانید 
که شــما تنها نیســتند و تعداد زیادی از کاربران 
ناراضی این باگ را گزارش کرده اند.این مشکل در 
وب سایتهای مختلفی از جمله اندروید اثوریتی و 
ردیت گزارش شده و در فهرست اپلیکیشن گوگل 
پلی استور نظرات یک ســتاره ای زیادی دریافت 
کرده که اشاره کرده اند ساعت هشدار به موقع زنگ 
نمی زند.معلوم نیست مشکل مربوط به این باگ 

چیست. مشکل بعضی از کاربران مربوط به انتخاب 
یکی از آهنگهای اسپاتیفای به عنوان زنگ هشدار یا 
تنظیمات مزاحم نشوید گوشی است اما به نظر می 
رسد مشکل کاربران دیگران متفاوت باشد. گویا این 
مشکل بیشتر در گوشیهای پیکسل دیده می شود. 
با این حال کاربران دیگری که اپلیکیشن ساعت 
گوگل را در تلفنهای ساخت شرکتهای دیگر نصب 

کرده اند هم با این مشکل روبرو شده اند.
وب ســایت "اندروید پلیس" گزارش کرده پستی 
در ردیت از سوی یک حساب گروه پیکسل گوگل 
منتشر شده که با اشاره به این باگ، اعالم کرده راه 
حلی برای آن پیدا شده و به زودی عرضه می شود. 
همچنین توصیه کرده از آهنگ اسپاتیفای به عنوان 
زنگ هشدار استفاده نشود.به نظر می رسد استفاده 

از یکی از صداهای پیش فرض در گوشــی مشکل 
بعضی از کاربــران را حل کرده اســت اما نه همه 
کاربران. با توجه به این که بسیاری برای بیدار شدن 
در صبح به تلفن خود وابسته هستند، این مشکل 

بزرگتر از آنچه تصور می شود است.
بر اساس گزارش تِک رادار، تا لحظه انتشار این خبر 
هنوز ترمیم کاملی برای این مشکل عرضه نشده 
است. البته اپلیکیشنهای ساعت زنگ دار زیادی 
برای اندروید در گوگل پلی اســتور وجود دارد که 

می توان بدون هیچ مشکلی از آنها استفاده کرد.

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنایع خالق راه اندازی 
شد تا به شرکت های خالق تســهیالت ارائه دهد و آنها را در 
مسیر توسعه محصول و بازار یاری کند. زیست بوم دانش بنیان با 
سرعت در کشور گسترش یافت و محصوالت فناورانه به خوبی 
نیازهای جامعه را رفع کردند. اما در کنار آنها، بخش دیگری از 
شرکت ها نیز در کشور به فعالیت های فناورانه رونق داده اند؛ 

شرکت های خالق و صنایع فرهنگی.
خالقیت و نوآوری و ارائه مدل های نوین کسب و کار مبنای 
فعالیت آنها است. این شرکت ها چند سالی است که در زیست 
بوم نوآوری و کارآفرینی کشور ظهور کرده اند و به سرعت در 
حال رشد هستند. به گونه ای که اکنون بیش از یک هزار و ۴۰۰ 
شرکت خالق در کشور فعالیت می کنند تا در عرصه اقتصاد، 
صنعت و فرهنگ پیوندی خالقانه ایجاد کنند. با فعالیت این 

شرکت ها بازار فرهنگ و هنر که بر مبنای خالقیت اصیل و 
بومی استوار است، در کشورمان، دارد رونق می گیرد.

شــرکت های خالق ظرفیت باالیی در ایجاد و رونق اشتغال 
دارند. اما حمایت از این کســب و کارها برای توسعه فعالیت 
ها موضوع مهمی است. در این راســتا در اواخر سال ۱۳۹۹، 
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنایع خالق راه اندازی 
شده است. خدماتی همچون سرمایه گذاری خطر پذیر، تامین 
مالی، توسعه کسب و کار، صدور ضمانتنامه، خدمات مالی و 
شبکه و بازارسازی توسط این صندوق به شرکت های خالق  

ارائه می شود.۱۰ حوزه همچون کسب و کار دیجیتال و فضای 
مجازی، فضای یادگیری و آموزش، توسعه دهندگان پلتفرم 
های نشــر و توزیع، صنایع دیداری و شنیداری، چاپ و نشر، 
گردشگری، صنایع دستی، میراث فرهنگی، هنرهای تجسمی و 
نمایشی، بازی اسباب بازی و سرگرمی، مد و پوشاک و طراحی 
تحت پوشش برای دریافت حمایت از صندوق هستند.تا کنون 
نیز تعداد ۴۸ فقره تسهیالت توسط صندوق پژوهش و فناوری 
صنایع خالق به شرکت های فعال این حوزه تعلق گرفته است تا 
محصول خود را توسعه دهند و وارد بازار کنند. حجم تسهیالت 

مالی اعطایی صندوق تاکنون ۱۴۰ میلیارد ریال بوده است. 
صندوق هم چنین در یک فقره سرمایه گذاری مبلغ ۵ میلیارد 

ریال در حوزه صنایع خالق سرمایه گذاری کرده است.
صدور ضمانتنامه برای شرکت های خالق برای ارائه به طرف 
های تجاری از دیگر خدمات صندوق پژوهش و فناوری صنایع 
خالق است و تاکنون ۶ فقره ضمانتنامه به جمع ارزش بیش 
از  ۲۳ میلیارد ریال ضمانتنامه برای شرکت در مناقصه و پیش 
پرداخت صادر شده است. شرکت های خالق هم پا و هم توان 
با دانش بنیان ها در تالش هستند برای رهایی از اقتصاد نفتی 
و ایجاد اقتصادی خالق و پویا. آنها در همین بحران شــیوع 
کرونا نیز توانمندی خود را نمایش دادند و با محصوالت خود 
فضا را برای فعالیت های گوناگون مانند آمــوزش از راه دور 

آماده کردند.

دادگاهی در روســیه اعالم کرد که رسانه های اجتماعی 
تلگرام، فیس بوک و توییتر به دلیل امتناع از حذف محتوای 
ممنوعه با ۷۲ میلیون روبل )۹۸۸۶۰۵ دالر( جریمه مواجه 
می شوند.دادگاه جهانی شــماره ۴۲۲ روسیه در منطقه 
تاگانسکی مسکو در گفتگو با تاس اعالم کرد که رسانه های 
اجتماعی تلگرام، فیس بوک و توییتــر به دلیل امتناع از 
حذف محتوای ممنوعه با ۷۲ میلیــون روبل )۹۸۸۶۰۵ 

دالر( جریمه مواجه می شوند.
بر اساس این گزارش، جلسه دادگاه مربوطه در تاریخ ۱۴ 

سپتامبر برگزار می شود و این دادگاه تخلفات اداری این سه 
غول رسانه های اجتماعی را بررســی خواهد کرد.دادگاه 
جهانی شماره ۴۲۲ پنج پروتکل )تخلف( مربوط به فیس 
بوک، ۲ پروتکل مربوط به تلگرام و دو پروتکل مربوط به 
توییتر که طبق قسمت ۴ از ماده ۱۳.۴۱ قانون جرایم اداری 
فدراسیون روسیه تنظیم شده اســت را دریافت کرد.این 

دادگاه گفت: حداکثر مجازات این جرم تا ۸ میلیون روبل 
جریمه است. جلسه دادگاه که به بررسی این پروتکل ها 
می پردازد، برای ۱۴ سپتامبر برنامه ریزی شده است.فیس 
بوک با ۴۰ میلیون روبل دیگر )۵۴۹۲۳۱ دالر(، توییتر با 
۱۶ میلیون روبل دیگر )۲۱۹۶۸۸ دالر( و تلگرام نیز به دلیل 
امتناع از حذف محتوای ممنوعه با ۱۶ میلیون روبل دیگر 

)۲۱۹۶۸۸ دالر( جریمه مواجه خواهد شــد.در مجموع، 
فیس بوک در ســال ۲۰۲۱ به تنهایی ۴۹ میلیون روبل 
)۶۷۲۸۰۰ دالر( در روسیه جریمه شده است.دولت پوتین 
طی ماه های اخیر با موارد زیادی از جریمه نقدی، نشان داده 
که به شدت نظارت خود را بر شبکه های اجتماعی افزایش 
داده است.این کشــور همچنین از شرکت های فن آوری 
خارجی خواسته است تا در روســیه دفاتر خود را افتتاح 
کنند و همچنین اطالعات شخصی شهروندان را در خاک 

روسیه ذخیره کنند.

بیت کوین یک بار دیگر در تالش برای شکســتن 
کانال بســیار مهــم ۵۰ هــزار دالری وارد عمل 
شد.جدال بیت کوین با ابرمقاومت ۵۰ هزار دالری 
به یکی از کلیدی ترین عوامل تعیین مسیر حرکت 
بعدی بازار تبدیل شده اســت. اختالف نظر بین 
معامله گران و تحلیل گران باعث شــده تا فشــار 
فروش و خرید، بیت کوین را در روزهای اخیر بین 
مرز ۴۹ هزار و ۵۰ هزار دالر جابجا کند اما مساله 
قطعی این اســت که تثبیت بیت کوین در کانال 
صعودی یا نزولی، سرنوشت بازار را برای روزهای 
بعدی رقم خواهد زد و بازار را از بالتکلیفی خارج 

خواهد ساخت. رمزارز سوالنا پس از صعودهای پی 
در پی و سنگین خود به شدت مورد توجه فعاالن 
بازار قرار گرفته است. با این حال این رمزارز، یکی از 
سه رمزارزی در کنار کاردانو و باینانس کوین است 
که تحلیل گران بانک جی پی مورگان- بزرگ ترین 
بانک امریکا- در گزارش خود به آن اشاره کرده و 
نسبت به سرریز بیش از حد سرمایه به طرف آن ها 

و حبابی شدن قیمتشان هشدار داده اند. 

لوایح ۴۴۷۴ و ۱۵۷۶ کــه در مجلس نمایندگان 
و ســنای ایالتی تگزاس تصویب و توسط فرماندار 
این ایالت- گریگ ابوت- امضا شــده بود وارد فاز 
اجرایی شــد و از این پس معامالت و تراکنشات 
ارزهــای دیجیتالــی در این ایالت، تابــع قوانین 
تجاری خواهد بود. این بدان معنا است که سرمایه 
گذاران و معامله گران ارزهــای دیجیتالی در این 
ایالت، به شرط رعایت الزامات قانونی، از حمایت 

 های قضایــی در زمان بروز اختالفــات برخوردار 
می شوند.  

مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۲۲۷۰ میلیارد دالر برآورد می شــود 
که این رقم نســبت به روز قبل ۰.۱ درصد بیشتر 
شــده اســت.در حال حاضر ۴۵ درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتالــی در اختیار بیــت کوین و ۱۸ 
درصد در اختیار اتریوم است. بیت  کوین ۱۲ سال 
پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر 
بالک چین ایجاد شد و از ســال ۲۰۰۹ معامالت 

اولیه آن شکل گرفت.  

ســازمان حفاظت از دیتای ترکیــه واتس اپ را 
به دلیل نقــض مقررات حریــم خصوصی حدود 
۲۰۰ هزار یورو جریمه کرد.ســازمان حفاظت از 
دیتای ترکیــه اعالم کرد این پلتفرم پیام رســان 
که متعلــق به فیس بوک اســت، بایــد اقدامات 
ضروری را بــرای اطمینان از پــردازش اطالعات 
شــخصی مطابق با قانون انجام دهد.این سازمان 
واتس اپ را بــه دلیل عدم شــفافیت درباره نحوه 
پردازش اطالعات شخصی کاربران، یک میلیون 
و ۹۵۰ هــزار لیر معادل ۱۹۷ هــزار یورو جریمه 
کرد و دستور داد سیاســت حریم خصوصی خود 

را با قوانین ترکیه منطبــق کند.این جریمه یک 
روز پس از صدور جریمــه ۲۲۵ میلیون یورویی 
 از ســوی دیده بان حریم خصوصی دیتای ایرلند

 بــرای واتس اپ بــه دلیل نقض مقــررات حریم 
خصوصی اتحادیــه اروپا صادر شــد.فیس بوک 
هم از ســوی مقامات روســیه به دلیــل ذخیره 
نکردن اطالعــات کاربران در ســرورهای بومی 
جریمه شــده اســت.واتس اپ پس از این که در 

ژانویه از کاربرانش خواســت با اشــتراک گذاری 
اطالعاتشــان با فیس بــوک موافقــت کردند، 
هدف انتقادات گســترده قرار گرفــت. دیده بان 
ترکیــه اعالم کرد واتــس اپ را به دلیــل این که 
دیگر حق انتخاب به کاربــران نمی دهد، جریمه 
 کرده اســت. کاربران مجبورنــد رضایت خود ر

ا به طور کلی اعالم کنند.
این سازمان در ژانویه از شهروندان ترکیه خواسته 

 BiP بود به جای واتس اپ، از پیام رســان بومی
استفاده کنند که توسط اپراتور تلفن همراه ترک 

سل ساخته شده است.
 چندین موسســه ترکیــه اعالم کــرده اند برای 
 BiP ارتباط با خبرنگاران اســتفاده از ســرویس
را آغاز کرده اند. پیام رســانهای رقیب ســیگنال 
و تلگرام هــم شــاهد افزایش یکبــاره تقاضا در 
ترکیه بوده اند.بر اســاس گزارش یورونیوز، مدیر 
دفتر تحول دیجیتالــی ترکیه اظهــار کرده که 
 اپلیکیشنهای خارجی ریسک امنیتی جدی برای

 آنکارا هستند.

باگساعتگوگلکاربرانراخوابگذاشت

140 ميليارد ریال تسهيالت مالی تعلق گرفت

6ضمانتنامهبرایگسترشبازارمحصوالتصادرشد

جریمه۱میلیوندالریفیسبوک،توییتروتلگرامدرروسیه

درگیریمجددبیتکوینباابرمقاومت۵۰هزاردالری

واتساپدرترکیهجریمهشد


