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بازار انرژی

جشنواره فروش ویژه نوروزی جایگزین نمایشگاههای عرضه مستقیم میشود

تثبیت قیمتها در هفته پرنوسان طالی سیاه

قیمت نفت در جریان معانالت هفته گذشــته تا باالی  ۶۵دالر در هفته نیز
رفته بود اما با بازگشــت آمریکا به توافق آب و هوایی پاریس و همچنین تقویت
احتمال بازگشــت این کشــور به برجام ،بهای نفت با کاهش همراه شــد و به
ثبات رســید.قیمت نفت در هفته گذشته با رشــد قیمت کار خود را آغاز کرد.
ایــن روند صعودی قیمت که با توجه به افزایش واکسیناســیون برای مقابله با
کرونا در جهان و افزایش امید به بازگشــت شرایط اقتصادی شروع شده بود با
ســرما و یخبندان در آمریکا و کاهش تولید نفت این کشور شتاب گرفت.رشد
قیمت طالی ســیاه تا اواخر هفته ادامه داشــت با این حال روز جمعه همزمان
با بازگشــت آمریکا به توافق آب و هوایی پاریس این رشد متوقف شد.در ادامه
نیز صحبتهای مقامات آمریکایی مبنی بر بازگشــت به برجام بر بازار نفت اثر
گذاشــت .احتمال بازگشــت نفت ایران به بازار باعث شد تا جریان رشد قیمت
نفت معکوس شود و نفت حدود  ۲درصد در روز گذشته ارزش خود را از دست
دهد.با توجه به این عوامل نفت برنت که هفته را با قیمت  ۶۲دالر و  ۴۳سنت
آغاز کرده بود ،در پایان معامالت روز جمعه تنها توانســت  ۰.۷درصد از رشــد
هفتگی را حفظ کند و به  ۶۲دالر و  ۹۱سنت رسید.نفت شاخص آمریکا نیز از
 ۵۹دالر و  ۴۷ســنت معامالت ابتدای هفته با افتی  ۰.۳درصدی به  ۵۹دالر و
 ۲۴ســنت رسید.به گزارش ایرنا ،تداوم توافق کاهش تولید نفت از سوی اوپک
پالس باعث شده تا ریسکهای سیاسی و اقتصادی نتواند بازار نفت را با نوسانات
شــدید قیمتی همراه کند .طبق گزارشهای موجود قیمت سبد نفتی سازمان
کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز  ۳۰بهمنماه نسبت به روز قبل از آن
 ۳۹سنت افزایش یافت.به گزارش شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ،قیمت سبد
نفتی ســازمان اوپک روز گذشــته  ۶۳دالر و  ۴۳سنت ثبت شد ،این در حالی
اســتکه روز چهارشنبه(  ۲۹بهمنماه) قیمت آن  ۶۳دالر و  ۴سنت بود.سبد
نفتی اوپک شامل  ۱۳نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر،
گیراسول آنگوال ،سبک رابی گابن ،میناس اندونزی ،سنگین ایران ،سبک بصره،
صادراتی کویت ،السدر لیبی ،سبک بونی نیجریه ،سبک عربی عربستان ،موربان
امارات ،مری ونزوئال و جنو کنگو است.

کوچک شدن  ۴۰درصدی بازار شب عید پوشاک

بازار پوشــاک کشور با کاهش 40درصدی
تقاضا در آستانه فرا رســیدن عید قرار دارد.
عضو هیات مدیــره اتحادیه تولیدکنندگان و
فروشندگان پوشــاک ضمن ارائه توضیحاتی
درباره جزئیات فروش فوقالعاده پوشــاک در
آستانه شب عید ،از افت  ۴۰درصدی تقاضای
پوشاک نســبت به سالهای گذشته خبر داد
و گفــت که افزایش قیمت پوشــاک تابعی از
نرخ ارز است.
طبــق اعالم اتــاق اصناف ایران امســال
جشــنواره فروش ویــژه نــوروزی جایگزین
نمایشــگاههای عرضه مســتقیم میشود که
در آن تمرکز با اتحادیههای پوشــاک ،کیف و
کفش و قنادان و آجیلفروشان است ،اما سایر
اتحادیهها نیز امکان مشارکت دارند .در همین
رابطه ،مجید افتخاری در گفتوگو با ایســنا،
با بیان اینکــه کاالهای نوروزی در حال ورود

به بازار هســتند و تاکنون بخشــی از آنها به
بازار وارد شده ،اظهار کرد :هر سال نمایشگاه
فروش بهاره در آســتانه نوروز برگزار میشد،
اما در ســال جاری به دلیل شــیوع ویروس
کرونا و جلوگیــری از تراکم جمعیت تصمیم
گرفته شد این نمایشگاه برگزار نشود .به طور
کلــی اتحادیه هم رویکرد مثبتی نســبت به
نمایشگاه بهاره نداشت .با روش جدید ،یعنی
فــروش فوقالعاده نوروزی ،نــه تنها تراکمی
ایجاد نمیشــود ،بلکه ســبب میشود تراکم
بین واحدهای صنفی تقســیم شود .به گفته
وی در این طرح هر کســی که واحد توزیع و
شرایط توزیع طبق قانون نظام صنفی کشور و
اتحادیــه و اماکن را دارد ،میتواند به اتحادیه
مراجعــه کند تا مجــوز فــروش فوقالعاده
نوروزی را بــه صورت رایــگان دریافت کند
و بتوانــد  ۴۵روز فروش فوق العاده داشــته

باشــد .ذیل طرح فروش فوقالعاده شرایطی
وجــود دارد که کاال باید با تخفیف در اختیار
مردم قرار گیرد .افتخاری در پاسخ به سوالی
دربــاره میزان تخفیف در طــرح فروش فوق
العاده نــوروزی نیز تصریح کرد :تعیین میزان
تخفیف به عهده خود شــخص و واحد صنفی
اســت و احتماالً در مورد کاالهای زمستانی
و شــب عید متفاوت اســت .اما به طور کلی
شرایط کسب شــرایط خوبی نیست و از این
طرح اســتقبال خوبی کردهاند .شاید حتی با
توجه به کاهش شــدید تقاضا ،کاالها خیلی
پایین تر از نرخ واقعی عرضه شود.عضو هیات
مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان
پوشــاک با بیان اینکه با توجه به عدم امکان
برگزاری نمایشــگاه و لزوم تامین نیاز شــب
عیــد مــردم بهتریــن راه جایگزینی فروش
فوقالعاده نوروزی بود ،تصریح کرد :تغییرات
قیمت پوشاک در آستانه نوروز نسبت به سال
گذشــته منطبق بر تغییرات نرخ ارز اســت،
چرا که قیمــت مواد اولیه مثــل نخ ،پنبه و
پارچه متناســب با تغییرات نرخ ارز افزایش
پیدا کرده اســت .البته بــه گفته وی حال و
روز تولید کنندگان و تولید کنندگان پوشاک

رشد  48درصدی هزینه زندگی خانوارهای ایرانی

خبر

روند صعودی تولید لوازم خانگی ادامه یافت
تولیــد لــوازم خانگــی در  ۱۰ماهــه امســال نســبت به مدت مشــابه
پارســال در یخچــال و فریزر ،ماشــین لباسشــویی و تلویزیــون به ترتیب
بــا افزایــش  ۳۰.۸درصــد ۵۳.۲ ،درصــد و  ۴۴.۷درصــد مواجــه بــوده
است.
بررســی آمار وزارت صمت از وضعیت تولید در کشــور نشان میدهد روند
شتابان افزایش تولید لوازم خانگی در داخل کشور در دیماه امسال نیز ادامه
یافته اســت به طوری که بر اســاس آمار تجمیعی ،تولیــد انواع لوازم خانگی
در ده ماهه امسال با رشــد قابل توجهی همراه بوده است.طی  ۱۰ماهه سال
جاری یک میلیون و  ۶۸۶هزار دستگاه یخچال و فریزر توسط تولیدکنندگان
داخلی تولید شــده است ،این در حالیســت که در  ۱۰ماه سال گذشته یک
میلیــون و  ۲۸۸هزار دســتگاه از این محصول تولید شــده بود.همچنین در
 ۱۰ماه امســال  ۸۸۰هزار و  ۵۰۰دستگاه ماشین لباسشویی در کشور تولید
شــده است .این در حالیســت که در مدت مشابه سال قبل  ۵۷۴هزار و ۷۰۰
دســتگاه تولید شده بود.در  ۱۰ماه امســال  ۹۹۵هزار دستگاه انواع تلویزیون
توســط تولیدکنندگان داخلی تولید شده اســت که در مدت مشابه پارسال
نصف این حجم ،یعنی تنها  ۶۸۷هزار و  ۴۰۰دستگاه تولید شده بود.همچنین
در  ۱۰ماه امســال  ۸۵۳هزار و  ۹۰۰دســتگاه کولر آبی در کشور تولید شده
که این رقم در مدت مشــابه ســال قبل  ۹۶۹هزار دســتگاه بوده است و از
کاهش  ۱۱.۹درصدی تولید این وســیله سرمایشــی حکایت دارد.به گزارش
خبرنــگار مهر ،با خروج تولیدکنندگان کرهای از بــازار لوازم خانگی ایران در
کنار افزایش قیمت ارز ،تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی مجال یافتهاند تا با
افزایش تولید داخلی ،ضمن اشــتغالزایی ،سهم خود از بازار داخلی را افزایش
دهند.

خانوارهــای ایرانــی در بهمن ماه امســال به طور
میانگین بیش از  ۴۸درصد نســبت به پارســال بابت
تامیــن کاال و خدمــات هزینه کردهاند .بررســی تازه
ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم نشــان
داد که هر سه شــاخص تورم در بهمن ماه با افزایش
همراه بوده اســت.این در حالی اســت که تورم نقطه
به نقطه (تغییر شــاخص نســبت به ماه مشابه سال
قبل) به  ۴۸.۲درصد رســیده که در مقایســه با دی
مــاه دو درصد افزایش دارد ،براین اســاس خانوارهای
ایرانــی به طور میانگین  ٤٨.٢درصد بیشــتر از بهمن
 ١٣٩٨بــرای خرید کاالها و خدمات هزینه کردهاند.
بررســی تغییرات تورم از ابتدای سال  ۱۳۹۶تا کنون
نشــان میدهد که باالترین حد تورم نقطه ای مربوط
به اردیبهشــت  ۱۳۹۸با  ۵۲.۱درصد بوده که در ادامه

خوب نیست و حتی عدهای کاالهای خود را با
سود پایین یا زیر قیمت به فروش میرسانند.
این در حالی اســت که انتظار میرفت تقاضا
شرایطی منطقی پیدا کند ،اما در حال حاضر
شــرایط خوبی ندارد .افتخــاری همچنین با
اشــاره به شرایط ســخت تولیدکنندگان در
زمینه تامیــن و افزایش قیمت مــواد اولیه،
اظهار کرد :آمار دقیقی از میزان کاهش تقاضا
در آستانه نوروز نســبت به سالهای گذشته
در دسترس نیســت ،اما شواهد حاکی از این
اســت که بازار شــب عید حداقل  ۴۰درصد
نسبت به سالهای قبل کوچکتر شده است.
عالوه بر این واحدهای صنفی در سال جاری
با محدودیت زمانی مواجه هستند و نهایتا تا
ســاعت  ۸مجاز به فعالیت هستند .همچنین
واحدهــای صنفی در مــواردی پروتکلهای
بهداشتی اضافی دارند که برای مثال بر اساس
آنها محدودیــت ورود به فروشــگاهها اجرا
میشود .تمام این مسائل باعث میشود بازار
کوچکتر ســالهای قبل باشد و شرایط عادی
نداشته باشد.وی همچنین در پاسخ به سوالی
درباره میزان افزایش قیمت پوشاک نسبت به
سال گذشته گفت مواد اولیه کاالهای تولیدی

برای شب عید بین برج  ۶تا  ۸تامین شده که
قیمت ارز به  ۳۱هزار تومان هم رســیده بود.
بنابرایــن نمیتوان تخمیــن دقیقی از میزان
افزایش قیمت کاالها داشت ،اما میتوان گفت
قیمت کاالهای شــب عید به عنوان تابعی از
نرخ ارز افزایش پیدا کرده ،اما نه به آن میزان.
به عبــارت دقیقتر قیمت مواد اولیه تابع نرخ
ارز اســت ،چرا که بیشتر آنها وارداتی است و
قیمت مواد تولید داخلی نیز بر اساس قیمت
جهانی تعیین میشــود .بنابراین قیمت مواد
اولیه وابسته به نرخ ارز است اما در مورد سایر
عوامــل تاثیرگذار در قیمت تمام شــده کاال
نمیتوان اظهار نظر کــرد .برای مثال ممکن
اســت واحدی بدهی مالی داشــته باشــد یا
حقوق پرســنل را پرداخت نکرده باشد که در
این شرایط محصوالت خود را زیر قیمت تمام
شــده عرضه میکنند تا بتواند مشکالت خود
را برطرف کنند .بنابراین در مجموع نمیتوان
میــزان دقیقی برای افزایش قیمت پوشــاک
تعییــن کرد ،اما میتوان گفت افزایش قیمت
پوشــاک نسبت به سایر کاالها بسیار پایینتر
بوده چون کاالیی نیســت که  ۱۰۰درصد به
نرخ ارز وابسته باشد.

قیمت گوشت گوسفندی به  ١٣٠هزار تومان رسید

تا  ۱۹.۸درصد در فروردین امســال نیز کاهش داشته
ولی دوباره در دور افزایشی قرار گرفته و تا  ۴۸.۲درصد
در بهمن امســال رسیده اســت .کمترین میزان تورم
نقطه ای در این دوره به شهریور  ۱۳۹۶با هفت درصد
اختصاص دارد.اما تورم ســاالنه به  ۳۴.۲درصد رسیده
که این شــاخص نیز نسبت به دی ماه دو درصد رشد
داشته است .تغییرات تورم ساالنه در چهار سال اخیر
از ایــن حکایت دارد که کمترین میــزان در فروردین
 ۱۳۹۶با هفت درصد ثبت شــده که در ادامه تا ۴۲.۷
در شهریور پارســال افزایش یافته است ،این شاخص
در نوســان بوده و اکنون به  ۳۴.۲درصد رسیده است.
همچنین تورم ماهانه که بیانگر درصد تغییر نسبت به
ماه قبل است در بهمن ماه ۲.۵درصد گزارش شده که
افزایش  ۰.۷درصدی دارد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه
قیمــت هر کیلوگرم شــقه بدون دنبه بــه  ١٣٠هزار
تومان رسیده اســت،گفت :اگر دولت بتواند بازار مرغ
را ســاماندهی کند ،این مسأله روی بازار گوشت تاثیر
میگذارد.علــی اصغر ملکی در گفتوگــو با خبرنگار
مهر درباره آخرین وضعیت بازار گوشــت قرمز با بیان
اینکه طی هفتههــای اخیر قیمت گوشــت قرمز در
بــازار رو به افزایش بوده اســت ،گفت :در حال حاضر
مغازهداران هر کیلوگرم شــقه بــدون دنبه را  ۱۱۵تا
 ۱۱۹هزار تومان خریداری و آن را به قیمت  ١٣٠هزار
تومان به مشتریان عرضه میکنند.ملکی درباره اینکه
پیشبینی میکنید وضعیت بازار در روزهای آینده به
چه صورت باشــد؟ ،افزود :معموال همه ساله در اسفند
ماه با افزایش قیمت گوشــت قرمز مواجه هستیم و در

چنین فصلی این امر طبیعی است.وی با اشاره به اینکه
مســئوالن عنوان کردند در حال ساماندهی بازار مرغ
هستند ،تصریح کرد :اگر مسئوالن بتوانند بازار مرغ را
ساماندهی کنند و قیمت آن را به نرخ مصوب برسانند
این مســئله یقیناً روی قیمت گوشــت قرمز نیز تأثیر
میگذارد.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به
اینکه خیلی از دامداران دامهای خود را نگه داشتهاند تا
در اسفندماه آنها را با قیمت باالتر به بازار عرضه کنند،
گفت :البته این دامداران نیز حق دارند چرا که قیمت
علوفه بسیار افزایش پیدا کرده و در حال حاضر نرخ هر
کیلوگرم جو بین  ۵هزار تا  ۵هزار و  ۵۰۰تومان است.
ملکی درباره اینکــه آیا قاچاق نیز بر روی این افزایش
قیمت مؤثر بوده است؟ گفت :قاچاق دام بسیار محدود
شده است.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

پرداخت  9/2میلیارد دالر ارز برای تامین کاالی اساسی و دارو
رئیــس کل بانک مرکزی گفــت ۹.۲ :میلیارد دالر ارز
ترجیحی از ابتدای سال جاری تاکنون برای تامین کاالهای
اساســی ،نهادههای کشــاورزی ،دارو و تجهیزات پزشکی
پرداخت شده است.عبدالناصر همتی روز شنبه در شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اســتان همدان اظهار
داشت :به رغم مشکالت ناشی از کرونا ،امسال  ۳۲میلیارد
دالر ارز برای واردات تامین شــده که بیش از  ۲۲میلیارد

دالر آن از محل صادرات غیرنفتی بوده اســت.به گفته وی،
طی  ۲.۵سال گذشــته و در اوج فشار حداکثری ،کشور را
عمدتــا با صادرات غیرنفتــی اداره کردیم.رئیس کل بانک
مرکزی با اشــاره به نقش موثر فعاالن اقتصادی در خنثی
کردن تحریمها ،تصریح کرد :با کمک تجار و تولیدکنندگان
کشــور بحران تحریم را پشت سر گذاشــتهایم اما هنوز به
مرحله کاهش تحریمها نرسیدهایم .همتی خاطرنشان کرد:

به رغم مشــکالت فراوان شــاهد تحــول بزرگی در عرصه
اقتصادی کشــور هستیم به طوری که بخش اعظمی از ارز
مورد نیاز واردات که توســط دولت تامین میشد اکنون با
مشارکت صادرکنندگان انجام میشود و این به معنای عدم
وابستگی به نفت و مدیریت کشور با تولیدات غیرنفتی است.
به گفته رئیس شــورای پول و اعتبار کشــور ،طی  ۱۰ماه
نخست امسال  ۷۲۰هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش

در قالب تسهیالت از سوی بانکها به متقاضیان عرصه تولید
و صنعت پرداخت شــده است .همتی تاکید کرد :اعتبارات
بانکها محدود اســت و آنها به منابع الیزال وصل نیستند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت :تامین ارز از طریق ســامانه
نیما توســط صادرکنندگان به خوبی در حال انجام است و
در بهمن ماه سال جاری روزانه به طور میانگین بیش از ۸۰
میلیون دالر معامله شده است.

درخشش دوباره بزرگترین مجموعه هوش مصنوعی کشور

پارت؛ کارآفرین برتر ملی سال

سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ،شرکت
پردازش اطالعات مالی پارت را بهعنوان کارآفرین
برتر ملی ســال انتخاب کرد .نخســتینبار اســت
که شــرکتی فعال در حوزه بازار سرمایه توانسته
ایــن جایــگاه را از آن خود کند .در این مراســم
که چهارشــنبه  29بهمنماه با حضور معاون اول
رئیس جمهــور و وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
در مجموعــه تــاش تهران برگزار شــد ،تندیس
کارآفریــن برتر ملــی به دکتر علی رســولیزاده،
مدیرعامل شرکت دانشبنیان پارت اعطا شد.
علی رســولیزاده ،مدیرعامل شرکت پارت ،در
این باره گفــت :در حال حاضر ،پــارت  700نفر
سرمایه انسانی با متوسط سن  28سال دارد که در
اســتانهای مختلف کشور مشغول به کار هستند.
حوزههای هــوش مصنوعی ،فنــاوری اطالعات و
مالی که پــارت در نقطه اشــتراک آنها فعالیت
میکند ،از جمله قلمروهای علمی پیشــرو کشور
اســت که هر روز زمینههای کاری بسیار جذابی از
آن ســوی مرزها به نیروهای ما پیشنهاد میشود.
یکــی از افتخارات بزرگ پارت این بوده که فضایی
برای جوانان نخبه و متخصص کشــور فراهم کند
که در کشور خود بمانند و فعالیتهای بزرگی برای
مردم خودشان انجام بدهند.
وی افزود :پارت میکوشــد دســتیار هوشمند
اقتصادی مردم باشد؛ به صورتی که هم دسترسی
مــردم به خدمات مالی ،آســانتر و بهتر باشــد و
هــم آگاهی و شــناخت آنها بــرای تصمیمهای
بهتر اقتصــادی افزایش یابد .این هــدف با ایجاد
سامانههای مختلف پیگیری میشود.
این کارآفرین برتر ملی ،ضمن اشــاره به عنوان
برخی از ســامانههای طراحیشــده پارت ،گفت:
ســامانههایی مانند ســیگنال ،فراشناســا ،رسام،
ســپام ،ثبتیار ،ســهاب ،شــهاب و  ،...تاکنون 6
میلیون کاربر یکتا داشــتهاند .ارائه خدمت به این
تعداد از افراد جامعه برای یک شرکت دانشبنیان

شــرکت پارت با استفاده از زیرســاخت هوش مصنوعی
خود تا این لحظه  3.5میلیون نفر را با اســتفاده از ســامانه
فراشناســای پارت احراز هویت کرده اســت .این ســامانه
بهویژه در دوران همهگیری کرونا بسیار کارآمد بود و کمک
کرد مردم بدون اینکه نیاز باشد از خانه خود خارج شوند و
در معرض بیماری قــرار بگیرند ،در عرض چند دقیقه احراز
هویتشوند
کوچک مثل ما ،بسیار ارزشمند است .این میزان از
خدمتدهی در کنار نوآوریهای انجامشده ،باعث
شد پارت ،کارآفرین برتر ملی شود .رسیدن به این
موفقیــت برای پارت هم یک افتخار بزرگ اســت
و هم مســئولیت ما را مضاعف میکنــد تا با کار
و تالش بیشــتر و حضور در عرصههای جهانی به
مسیر خود ادامه دهیم.
رسولیزاده افزود :پارت سراغ خألهایی رفت که
قدرت اهرمی داشتند و پُرکردن آنها میتوانست
حوزههای متعددی را بــه حرکت وا دارد .یکی از
این موارد حوزه احراز هویت بود .امروزه در بخش
عمدهای از خدمات مالی و حقوقی باید هویت فرد
دریافتکننده خدمت تأیید شــود .از دریافت کد
ســجام و ورود به بازار ســرمایه گرفته تا خدمات
حقوقــی و حتــی حضور در مجامع شــرکتها یا
امتحانات به احراز هویت نیاز داریم.
مدیرعامل شــرکت پارت گفت :شــرکت پارت
با اســتفاده از زیرســاخت هوش مصنوعی خود تا
این لحظه  3.5میلیون نفر را با اســتفاده از سامانه
فراشناســای پارت احراز هویت کرده اســت .این
ســامانه بهویژه در دوران همهگیری کرونا بســیار
کارآمــد بود و کمک کرد مردم بــدون اینکه نیاز

باشد از خانه خود خارج شوند و در معرض بیماری
قــرار بگیرند ،در عرض چند دقیقــه احراز هویت
شوند.
دکتر علی رســولیزاده ضمــن معرفی مرآت
بهعنوان یکی دیگر از این سامانههای زیرساختی،
گفت :این سامانه خدمتی به نام اعتبارسنجی افراد
حقیقی ارائه میدهد .اعتبارسنجی ،فرایندی است
که بانکها به کار میگیرند تا میزان خوشحسابی
مشــتریان خود را بســنجند .میزان تسهیالت و
اقســاطی که به آنها پرداخت میشــود بر اساس
همین اعتبارســنجی اســت .تاکنون بیش از 2.5
میلیــون نفر از مشــتریان با کمک این ســامانه
اعتبارســنجی شــدهاند و در مجموع ،تسهیالتی
بالــغ بر 30هزار میلیارد تومان به مشــتریان اعطا
شده است .بهزودی ،خدمات این سامانه گسترش
خواهد یافت و در اختیــار نهادهای گوناگون قرار
میگیرد تا گروههای بیشــتری از مردم بتوانند از
مزایای اعتبارسنجی بهرهمند شوند.
مدیرعامل شــرکت دانشبنیان پــارت گفت:
یکی دیگر از این ســامانهها ،ســامانه «ســهاب»
است .ســهاب بازاری است که سرویسهای هوش
مصنوعی را در قالب چهــار فناوری پردازش زبان

طبیعــی ،پــردازش گفتــار ،دادهکاوی و بینایی
ماشــین ارائه میدهد« .شــهاب» نیز یکی دیگر
از این ســامانههای زیرســاختی اســت .شهاب،
ســختافزار الزم برای ارائه ســرویسهای هوش
مصنوعــی در حجم انبوه و مبتنی بــر ابر را ارائه
میدهد.
این کارآفرین برتر ملی ،با اشاره به همکاریهای
گســترده پارت با نهادهای مختلــف گفت :پارت
دانشبنیان بــا معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری ،دانشــگاههای مختلف کشور بهخصوص
دانشگاه تهران و دانشگاههای مشهد در حوزههای
مختلف قرارداد همــکاری دارد .با همین رویکرد،
پارت ،کالجهای آموزشــی مختلفی برای آموزش
دانشــجویان نخبه کشــور راهاندازی کرده است.
چرا که رشد و توســعه هوش مصنوعی در کشور
و تبدیلشــدن ایــران به قطب هــوش مصنوعی
منطقــه و جهــان ،نیازمند پرورش ســرمایههای
انســانی فراوان اســت« .کالج پــارت» در حوزه
فنــاوری اطالعات و «کالج هوش مصنوعی پارت»
با برگزاری دورههای آموزشــی متنوع و حمایت از
رویدادها و کنفرانسهای معتبر نرمافزاری کشور،
به جذب و آموزش نیروهای متخصص میپردازند.
عالوه بر ایــن ،پیرو قــرارداد همــکاری پارت با
دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ،پروژههای
مشترک پژوهشی ،آموزشی و عملیاتی مختلفی در
همین راستا آغاز شده است.
دکتر رســولیزاده در بخش دیگری از سخنان
خــود گفت :مؤلفههای ســنجش ســواد مالی در

جهان نشان میدهد که ســطح سواد مالی مردم
کشور رضایتبخش نیست ،در حالی که همه ما با
مســائل بسیاری در حوزه مالی دست به گریبانیم.
از همینرو ،پارت ،فعالیتهای گســتردهای را در
این حوزه آغاز کرده اســت که بهمرور شاهد نتایج
آن خواهیــم بود .در گام نخســت ،آکادمی هوش

همین دلیل ،دورههای آموزشــی سواد مالی برای
بزرگساالن از طریق واحد الکترونیک دانشگاه آزاد
و دورههای ترمیک دانشــگاهی از طریق دانشگاه
تهران ارائه میشــود .در حوزه ســنجش ســواد
مالی نیز کارهای گســتردهای انجام شده است که
بهمرور از طریق ســامانه ســیگنال بخشهایی از

پارت دانشبنیان با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
دانشــگاههای مختلف کشور بهخصوص دانشــگاه تهران و
دانشگاههای مشهد در حوزههای مختلف قرارداد همکاری دارد.
با همین رویکرد ،پارت ،کالجهای آموزشی مختلفی برای آموزش
دانشجویان نخبه کشور راهاندازی کرده است .چرا که رشد و
توسعه هوش مصنوعی در کشور و تبدیلشدن ایران به قطب
هوش مصنوعی منطقه و جهان ،نیازمند پرورش سرمایههای
انسانی فراوان است
مالی ،منابع آموزش روز دنیا را شناسایی ،بررسی،
رتبهبندی و تهیه کرده اســت و در گام دوم ،منابع
آموزشی بومی در حال تدوین و آمادهسازی است.
حاصل این تالشها تاکنون انتشار  60عنوان کتاب
است که بهزودی تعداد آنها به بیش از  100عنوان
خواهد رســید .در حوزه آموزش سواد مالی ،ارائه
آموزشها از طریق حرفهایترین نهادهای آموزشی
کشور و بهصورت گســترده مدنظر بوده است .به

آن عرضه خواهد شــد .در حوزه ترویج سواد مالی
میــان گروههای مرجع ،رســانهها و مخاطبان نیز
برنامههای متنوعی اجرا شــده است که برگزاری
جشنواره نشان «فی» (ارزیابی فیلمهای سینمایی
سیوهشتمین و ســیونهمین جشنواره فیلم فجر
با عینک ســواد مالی) ،آموزش و ترویج سواد مالی
در برنامههای مختلف صدا و سیما برخی از اینها
بوده است.

