
از زمان شیوع ویروس کرونا در اسفند سال ۱۳۹۸ تا نیمه مرداد ماه سال جاری رقمی بالغ 
بر ۱۰ هزار میلیارد تومان توسط شرکت های بیمه بابت بیمه تکمیلی پرداخت شده است 
و گرچه تفکیکی بابت هزینه های درمان کرونا در آن وجود ندارد ولی نشان دهنده افزایش 
هزینه پرداخت های بیمه تکمیلی در یکی - دو سال گذشته افزایش داشته است.به گزارش 
ایسنا، در کنار بیمه های پایه که مردم از آن بابت هزینه های درمان استفاده می کنند بخشی از 
هزینه درمان از طریق بیمه تکمیلی توسط شرکت های بیمه طرف قرارداد پرداخت می شود.  
اینکه در جریان شیوع ویروس کرونا و افزایش هزینه های درمانی و دارویی به ویژه در سال 
جاری، روند پرداخت هزینه در شرکت های بیمه چه تغییری کرده و بابت هزینه های کرونا 
چه میزان پرداخت شده، موضوعی است که از بیمه مرکزی مورد پیگیری قرار گرفت و با ارائه 
گزارشی به ایسنا، این روند اعالم شد.طبق توضیح بیمه مرکزی آنچه بابت پرداخت هزینه 
درمان از سوی شرکت های بیمه پرداخت شده به صورت تفکیک شده نیست و مجموع هزینه 
های کرونا و غیرکرونایی را دربر می گیرد، چرا که این آمار در بیمه مرکزی و شرکت های بیمه 

نیز تفکیک نشده که بابت درمان افراد کرونایی چه میزان پرداخت شده است.  

پرداخت بیش از ۱۰ هزار میلیاردی در حدود ۱۷ ماه 
بر اساس این گزارش، اطالعات مبالغ پرداختی شرکت های بیمه به بیمارستان ها 
و مراکز درمانی طرف قرارداد از آغاز شــیوع کرونا نشان می دهد که از ۲۱ اسفند 
۱۳۹۸ تا نیمه مرداد ســال جاری بالغ بر ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان توســط 
شرکت های بیمه به مراجع درمانی پرداخت شده که این مبلغ البته بابت خدمات 
ارائه شده توسط مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت های بیمه به کلیه بیمه شدگان 
 درمان تکمیلی بابت دریافت خدمات درمانی اعم از بیماران کرونایی و غیر کرونایی 

است.  

افزایش ۳۲ درصدی در سال قبل از کرونا
بررسی روند پرداخت هزینه های درمان به ویژه اینکه از زمان شیوع کرونا چه 
تغییراتی داشته است، آمار دریافتی از بیمه مرکزی در حدود سه سال گذشته 
نشان می دهد که خسارت پرداختی در بیمه درمان بابت بیمه تکمیلی در سال 

۱۳۹۷ حدود ۹۵۹۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶، ۳۲.۴ درصد 
افزایش داشت.  

پرداخت ۹۹۹۲ میلیاردی بیمه تکمیلی در سال ۹۸
در سال ۱۳۹۸ که باز هم هنوز خبری از کرونا نبوده و فقط ماه پایانی درگیری 
این بیماری شروع شده است، حدود ۹۹۹۲ میلیارد تومان از سوی شرکت های 
بیمه بابت بیمه تکمیلی پرداخت شده که نسبت به سال قبل از آن ۴.۱ درصد 

افزایش دارد.  

هزینه ها سنگین شد
اما در سال ۱۳۹۹ که جریان بیماری کرونا شدت می گیرد پرداختی خسارت 
بیمه ها بابت درمان افزایش بیشتری داشته و به ۱۱ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان 

رسیده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ حدود ۱۸.۳ درصد افزایش دارد.  

هزینه ۴ ماه امسال اندازه نصف هزینه پارسال 
همچین بررسی وضعیت پرداخت بیمه های تکمیلی در سال جاری نیز از این حکایت دارد 
که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان تیر ماه ۵۴۰۸ میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته که 
این رقم در مقایسه با همین مدت در سال گذشته ۶۹.۱ درصد افزایش دارد.  بر این اساس، 
گرچه این پرداختی ها در سه سال اخیر دقیقا مشخص نمی کند که چه میزان بابت هزینه 
های کرونا بوده و تاثیر آن در افزایش پرداخت هزینه بیمه تکمیلی دقیقا چقدر است، ولی 
بیانگر تاثیر کرونا در افزایش هزینه های درمان و رشد هزینه بیمه تکمیلی است، در عین 
حال  آنچه در سال جاری اتفاق افتاده حاکی از آن است که در چهار ماه اول امسال تقریبا 
نصف مجموع هزینه سال گذشته پرداخت هزینه های درمان صورت گرفته که اگر این 
روند در سال جاری ادامه داشته باشد به طور حتم هزینه پرداخت بیش از سال گذشته 
خواهد بود.  در مورد آمار ارائه شده، الزم به توضیح است که آمار سال ۱۳۹۹ بر اساس ارقام 
خوداظهاری شرکت های بیمه بوده و تا قبل از برگزاری مجامع عمومی کلیه شرکت های 

بیمه و تصویب صورت های آماری آنها برای این سال جنبه مقدماتی دارد.

نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو، میزان رشد تجارت جهانی کاالها و خدمات و پیش بینی 
گلدمن ساکس از نرخ رشــد اقتصادی آمریکا جزو مهم ترین آمارهای اقتصادی-تجاری 
منتشر شده طی این هفته بوده اند.در هفته ای که پشت سر گذاشتیم، اعداد و ارقام متعددی 
در ارتباط با اقتصاد، تجارت و کسب وکار در اقصی نقاط جهان، از سوی رسانه ها، نهادهای 
 اقتصادی ملی و بین المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شــد که مهم ترین آنها را می توان

 در موارد ذیل خالصه کرد:

5 میلیون هکتار
بانک جهانی: ســاالنه ۵ میلیون هکتار از جنگل های جهان اغلــب به دلیل فعالیت های 
کشــاورزی و دامپروری از بین می رود؛ این در حالی اســت که برای توسعه کشاورزی و 

دامپروری نیازی به تخریب جنگل ها نیست.

۱ میلیارد نفر و ۸۰ درصد
بانک جهانی: حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان دچار معلولیت ]با درجات متفاوت[ هستند 

که ۸۰ درصد از آنها در کشورهای دارای سطح درآمدی پایین تر از متوسط زندگی می کنند.

۱۲ درصد و ۹ درصد
سازمان تجارت جهانی: ارزش تجارت خدمات در جهان طی سه ماهه نخست سال جاری 
میالدی ۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد. در مقابل، ارزش 
تجارت کاالیی در جهان طی دوره سه ماهه مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 

۱۲ درصد افزایش یافته است.

۹.5 میلیارد دالر
واشنگتن پست: دولت بایدن تقریباً ۹.۵ میلیارد دالر از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را 

مسدود کرده است تا از دسترسی طالبان به این منابع مالی جلوگیری کند.

۳۰۰۰ دالر و ۸5 درصد
فوربس: شرکت فوالد کلیولند کلیفز که دومین فوالدساز بزرگ آمریکا به شمار می رود، 
به کلیه کارکنان خود وعده داده است که در صورت رسیدن نرخ واکسیناسیون کارکنان 

شرکت به ۸۵ درصد، به هریک از آنها ۳۰۰۰ دالر پاداش خواهد داد.

۱۲.6 درصد و ۲۱ میلیارد دالر
فوربس: در پی سقوط ۱۲.۶ درصدی ارزش سهام شرکت فرانسوی LVMH در معامالت 
روزهای پنج شنبه و جمعه بورس اوراق بهادار یورونکســت، ثروت »برنار آرنو« سهامدار 
عمده این شرکت ۲۱ میلیارد دالر کاهش یافت و این کارآفرین سرشناس فرانسوی که 
در ابتدای هفته رتبه نخست فهرست ثروتمندترین افراد جهان را در اختیار داشت، به رتبه 

سوم سقوط کرد.

از ۹ درصد به 5.5 درصد
رویترز: اقتصاددانان شرکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس که پیش از این نرخ رشد اقتصادی 
آمریکا در سه ماهه سوم سال جاری میالدی را ۹ درصد پیش بینی کرده بودند، در گزارش جدید خود 
این رقم را به ۵.۵ درصد تعدیل کردند. شیوع گسترده سویه دلتای ویروس کرونا، عامل اصلی تعدیل 
چشمگیر پیش بینی نرخ رشد اقتصادی آمریکا از نگاه اقتصاددانان گلدمن ساکس عنوان شده است.

۴۰ درصد
رویترز: وزارت انرژی آمریکا طی یادداشــتی اعالم کرد کــه در صورت حمایت کنگره از 
سیاست های مشوق سرمایه گذاری در پروژه های انرژی تجدیدپذیر، در افق ۲۰۳۵ بیش از 

۴۰ درصد انرژی مورد نیاز آمریکا از منابع تجدیدپذیر تأمین خواهد شد.

۷۳ هزار خودرو و ۱ میلیارد دالر
بلومبرگ: شرکت خودروســازی جنرال موتورز بیش از ۷۳ هزار دستگاه از خودروهای 
برقی »شــورولت بولت« را به دلیل خطر آتش گرفتن باتری آنها فراخوان کرده اســت. 
 برآورد می شــود که این فراخوان بزرگ دســت کم یک میلیارد دالر برای جنرال موتورز 

هزینه خواهد داشت.

۲.5 میلیارد دالر
بلومبرگ: صندوق ثروت ملی مصر در تالش است تا با جذب ۲.۵ میلیارد دالر سرمایه، ۱۷ 
کارخانه نمک زدایی )آب شیرین کن( به منظور مقابله با بحران آب در این کشور راه اندازی 
کند. انرژی این کارخانه ها که قرار است تا ســال ۲۰۲۵ به بهره برداری برسند، از طریق 

نیروگاه های خورشیدی و سایر منابع سبز تأمین خواهد شد.

۱۰.۲ درصد و ۱۷.۲ درصد
اداره آمار وزارت کار آمریکا: شــاخص قیمت کاالهای وارداتی و صادراتی آمریکا در دوره 
دوازده ماهه منتهی به پایان ماه ژوئیه امسال به ترتیب ۱۰.۲ و ۱۷.۲ درصد نسبت به دوره 

دوازده ماهه قبلی افزایش نشان می دهد.

انتظار می رود در روز جهانی کار گزینه مد نظر جو بایدن 
برای هدایت فدرال رزرو معرفی شود.به گزارش ایسنا به 
نقل از بلومبرگ، به نظر می رسد که دولت بایدن از عملکرد 
جروم پاول- رییس کنونی بانک مرکزی آمریکا- رضایت 
دارد تا جایی که طبق گفته منابــع آگاه در وزارت خزانه 
داری، ژانت یلن- وزیر خزانه داری- که خود نیز ســابقه 
ریاست بر فدرال رزرو را در دوره زمامداری باراک اوباما در 
کارنامه دارد، از تمدید ریاست پاول بر بانک مرکزی آمریکا 
حمایت کرده است. هنوز جو بایدن- رییس جمهور- گزینه 
خود را برای این سمت مهم اعالم نکرده است اما انتظار می 

رود که وی در روز جهانی کار گزینه خود را معرفی کند.  
جروم پاول برخالف شــماری از مدیران رده باالی فدرال 
رزرو گفته که هنوز برای پایان به سیاست انبساطی بانک 
مرکزی زود است چرا که اگرچه مخارج خانوارها و اشتغال 
زایی نسبت به چند ماه قبل در وضعیت بهتری قرار دارد 
اما شرایط در مقایسه با قبل از بحران آشکارا بد است و تا 
زمانی که مردم اطمینان الزم از غلبه بر همه گیری را به 
دســت نیاورند خبری از احیای کامل نخواهد بود.بانک 
مرکزی آمریکا در دوران ریاســت پاول نرخ بهره را به بازه 
صفر تا ۰.۲۵ درصدی کاهش داده که این رقم پایین ترین 

نرخ بهره معاصر تاریخ پولی آمریکا بوده اســت.پاول در 
سال ۲۰۱۸ و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به 
سمت ریاست فدرال رزرو منصوب شد اما اختالف نظر بین 
دوطرف خیلی زود مشخص شد تا جایی که ترامپ بارها و 
بارها از پاول و عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرد. ترامپ یک 
بار در انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در دوره پاول گفته بود: 
)مدیران فدرال رزرو( به قدر کافی  کار نکرده اند و سریع هم 
تصمیم نمی گیرند. می توانستیم از این که االن هستیم 
بهتر باشیم. االن این شانس را داریم که ثروت و موفقیت را 

برای آمریکا به همراه آوریم. رشد را متوقف نکنید!

درحالیکه پیش از آخرین فرصت اشــخاص حقوقی 
و صاحبان امــالک اجاری برای پرداخــت مالیات تا 
پایان امروز بود اما با تصویب ســتاد ملــی کرونا، به 
دلیل تعطیلی های اخیر ایــن مهلت یک هفته دیگر 
نیز برای بار دوم تمدید شــد.به گزارش ایسنا، در پی 
شیوع مجدد ویروس کرونا در پیک پنجم، مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان امالک 
اجاری به مدت یک ماه تمدید شد و این مهلت از ۳۱ 
تیر ماه به ۳۱ مردادماه سال جاری تغییر کرد. در ادامه 
با تصمیم ســتاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی سراسر 

کشور از تاریخ ۲۵ تا ۳۱ مرداد ماه سال ۱۴۰۰، تمدید 
مجدد زمان ارائه اظهارنامه های مالیاتی از ســازمان 
امور مالیاتی پیگیری و با این توضیح همراه شــد که 
این زمان مجدد تمدید نمی شــود زیرا، زمان اصلی 
ارائه اظهارنامه مالیاتی اشــخاص حقوقی و صاحبان 
امالک اجاری طبق قانون، ۳۱ تیــر ماه بوده که این 
مهلت تمدید شده اســت و مجدد تمدید نمی شود. 
اما اکنون، ستاد ملی کرونا طی مصوبه ای اعالم کرد 
که به دلیل تعطیالت اخیر، مهلت تسلیم اظهار نامه 
مالیاتی یک هفته تمدید شد و آخرین مهلت در این 

زمینه تا پایان ۷ شهریور سالجاری است.این در حالی 
است پیش از این روز یکشنبه ۳۱ مردادماه، آخرین 
مهلت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی تعیین شده بود.

بنابراین، اشــخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری 
برای پرداخت مالیات یک هفتــه دیگر فرصت دارند 
که برای بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر و یا 
هر نوع تسهیالت دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را 
به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به 
آدرس  WWW.INTAMEDIA.IR  ارسال و 

مالیات خود را پرداخت کنند.

جزئیات افزایش پرداخت بیمه تکمیلی در کرونا

اعداد و ارقام اقتصادی در هفته چهارم مردادماه ۱۴۰۰

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی باز تمدید شد تکلیف ریاست پرقدرت ترین بانک مرکزی جهان چه می شود؟
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نوسان قیمت سکه

 ۲۰ میلیون دوز فایزر 
در راه ایران

کسری ٣۰۰هزارمیلیاردی 
بودجه امسال

ورود دالر به کانال ۲7 
هزار تومان

سرمقاله

 شروط کنترل
 نرخ تورم

بازارهای مالی در طول یک 
ماه اخیر به دلیل بالتکلیفی 
کشــور در نبــود دولت 
مشخص دچار رشد قیمت 
ها شد. همین امر موجب شد تا زمزمه های بروز 
ابرتورم در اقتصاد کشــور پررنگ تر شود. البته 
انتظار می رفت تا زمانی که تکلیف وزرا مشخص 

نشود همین اتفاقات...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 
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 زنگ خطر 
ابر تورم

 ادامه  صعود  
شاخص  بورس

مرکز پژوهش های اتاق ایران به دولت  سیزدهم پیشنهاد داد

سه  بسته  سیاستی  برای  نجات  اقتصاد
صفحه۴

صفحه۴

 مسیر نزولی درآمد سرانه

بر اساس اعالم وزارت رفاه در سال 99 
بیش از یک سوم ایرانی ها زیر خط فقر بوده اند

کسری بودجه و ارقام غیرقابل استناد در بودجه سال 
جاری نشان می دهد اقتصاد ایران باید در انتظار ابر 
تورمی باشد که در آن مردم با کاهش فراتر از انتظار 
قدرت خرید و کاهش رفاه مواجه خواهند شد. دولت 
سیزدهم در ارایه برنامه های خود اعالم کرد که قرار 
است جلوی بروز ابر تورم را بگیرد. اما چه راهکارهایی 
می تواند از جانب دولت ســیزدهم در مهار ابر تورم 
و رشــد قیمت ها موثر واقع شــود. یک کارشناس 
اقتصادی در این رابطه می گوید: بازارهای مالی در 
طول یک ماه اخیر به دلیل بالتکلیفی کشور در نبود 
دولت مشخص دچار رشد قیمت ها شد. همین امر 
موجب شــد تا زمزمه های بروز ابرتورم در اقتصاد 
کشور پررنگ تر شود. یوسف کاووسی اضافه کرد: 

وزیر پیشنهادی اقتصاد و...

در معامالت آخرین روز کاری مردادماه شــاخص 
بورس به روند صعودی خود ادامــه داد. به گزارش 
اقتصادنیوز ، پس از تعطیلی یک هفته ای بازار سهام 
در معامالت روز گذشــته -یکشنبه ۳۱ مرداد ماه- 
شاخص کل بورس با افزایش ۱۵ هزار و ۵۵۵ واحدی 
نسبت به روز یکشنبه به رقم یک میلیون و ۵۱۵ هزار 
واحد رسید. شــاخص هم وزن نیز با رشد ۷ هزار و 
۷۷۷ واحدی در ســطح ۴۳۶ هــزار و ۲۵ واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس ۳۱۸ واحد 
باال آمد و در سطح ۲۱ هزار و ۸۷۶ واحد قرار گرفت.

روز یکشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار منفی شــد و ۱۸۷ میلیارد تومان پول 

حقیقی از بورس خارج شد ...

 اقدامات تشویقی 
برای توسعه صادرات و 
بازگردانی ارز

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

رئیس جمهوری تاکید کرد:

صفحه 2



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد؛
کســری ٣٠٠هزارمیلیاردی 

بودجه امسال 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: این 
دغدغه وجود دارد که کسری بودجه در پایان سال 
حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و باید 
برای این کسری تمهیداتی اندیشید. به گزارش صدا 
و سیما، محمدرضا پورابراهیمی با حضور در برنامه 
»تیتر امشب« شبکه خبر با بیان اینکه وضعیت 
منابع ما در بخش های مختلف دچار اشــکاالت 
اساسی است، گفت: مجموع درآمدهای ما در بخش 
مالیاتی )۹۰ درصد( و بخش فروش اوراق تقریباً 
تحقق یافته، ولی در بخــش درآمدهای گمرکی 
)۳۵ درصد(، فروش نفت )۱۵ درصد( و درآمدهای 

حاصل از شرکت های دولتی بسیار پایین است.
وی افزود: این دغدغه وجود دارد که کسری بودجه 
در پایان ســال حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد 
تومان باشــد و باید برای این کسری تمهیداتی 
اندیشید.رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با 
بیان اینکه دولت گذشــته در استفاده از فرصت 
فروش فرآورده های نفتی سهل انگاری کرد، گفت: 
جالب است مردم بدانند ما تحریم نفت هستیم، 

ولی تحریم فرآورده های نفتی نیستیم.
پورابراهیمــی بیان کــرد: مطالبه جــدی ما در 
کمیسیون اقتصادی از وزیر نفت دولت سیزدهم 
تغییر و بازنگری در ســاختار فروش نفت و تغییر 
ماهیت فروش نفت خام و تبدیل به فرآورده های 
نفتی است. سید محمدهادی سبحانیان، کارشناس 
بودجه نیز با حضور در این برنامه گفت: اگر کسری 
بودجه جبران نشــود، تأمین کســری بودجه از 
راه هایی صورت می گیرد که تورم سنگینی را به 

سفره مردم تحمیل می کند.
به گفته این کارشــناس، طبق آمار و ارقام منتشر 
شــده در حوزه تورم تولیدکننده در بهار ۱۴۰۰، 
رقمی قابل توجه و باالی ۷۰ درصد اســت و این 
رقم به زودی وارد سبد مصرفی خانوار می شود به 
همین دلیل الزم است بودجه اصالح شود. وی بیان 
کرد: یکی از مشکالت بودجه کشور تخصیص آن به 
دستگاه ها به جای تخصیص بودجه به برنامه است. 
سبحانیان تأکید کرد: در کوتاه مدت چاره ای جز 
ظرفیت سازی برای فروش اوراق بیشتر برای دولت 
وجود ندارد. کارشناس بودجه گفت: برای بودجه 
۱۴۰۱ نیاز به اصالح جدی و ساختاری بودجه است.

بانک مرکزی اعالم کرد
کاهش ۵۴ درصدی برگشت 

چک های بانکی جدید
در شرایطی که ۸.۷ درصد از چک  های قدیمی مبادله 
شده برگشت خورده، میزان برگشتی چک های جدید 

از حدود ۴ درصد فراتر نرفته است.
بانک مرکزی در اطالعیه ای به آخرین وضعیت اجرای 
ماده 6 اصالحــی قانون چک و طــرح چک صیادی 
پرداخته است. بر اساس این اطالعیه از ابتدای فروردین 
ماه تا نیمه مردادماه امسال بالغ بر ۲ میلیون و ۴6۰ هزار 
دسته چک مشــتمل بر حدود 6۲ میلیون برگ چک 
طرح صیادی جدید در کشور توزیع شــده  که از این 
تعداد حدود ۹۴ درصد دسته چک ها متعلق به اشخاص 
حقیقی و 6 درصد هم متعلق به اشخاص حقوقی بوده 
اســت. همچنین در این مدت ۱۰ میلیون فقره چک 
جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده که این تعداد 
حدود ۱6 درصد برگ چک های جدید است؛ همچنین 
حدود ۸۰ درصــد از چک های ثبت شــده، معادل ۸ 

میلیون برگه چک توسط گیرندگان تائید شده اند. 
به عالوه این گزارش نشان می دهد اجرای این طرح، 
در کاهش آمار چک برگشــتی موثر بوده و برگشت 
چک های جدید حدود ۵۴ درصد کمتر از چک های 
قدیمی بوده است. چه آنکه از ابتدای امسال تا پایان 
تیرماه نسبت چک های قدیمی برگشت داده شده 
به چک  های قدیمی مبادله شده حدود ۸.۷ درصد و 
این آمار در مدت مشابه درخصوص چک های جدید 
حدود ۴ درصد بوده اســت. بنابراین، اعتبارسنجی 
مشتریان در ســامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک 
عالوه بر زمان  تخصیص دسته چک، بررسی سوابق 
صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه 
صیاد به لحاظ ســابقه چک برگشــتی و همچنین 
ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه 
چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، اثر مثبتی در کاهش 

آمار چک برگشتی موثر داشته است.  
بانک مرکزی اخیراً سرویس استعالم اقالم اطالعاتی 
چک را رونمایی کرده است که این سرویس با کاربری 
ســاده و بدون نیاز به احراز هویت، گیرنده چک را از 
ثبت چک دریافتی توسط صادرکننده مطلع می کند. 
این سرویس در راستای ارائه خدمات ارزش افزوده و 
تسهیل مبادالت از طریق چک ارائه شده و پیش بینی 
می شــود بــه زودی برنامک های موبایلــی به این 
 سرویس مجهز شده و این خدمت به صورت پیامکی 

نیز ارائه شود. 

اخبار

در حالی کــه بانک تخصصی 
بخــش مســکن از اعطــای 
تسهیالت خرید مسکن بدون 
نیاز به خرید اوراق تا نیمی از آن 
تا پایان شهریور ماه خبر داده، 
برآوردها نشان دهنده باال بودن اقساط ماهانه آن است. به 
گزارش خبرنگار مهر، بانک عامل بخش مسکن از تمدید 
پرداخت طرح اعطای تسهیالت خرید یا ساخت مسکن بدون 
نیاز به خرید اوراق تا پایان شهریور امسال خبر داده است. بر 
اساس این اطالعیه، نیمی از تسهیالت خرید مسکن بدون 
نیاز به اوراق ولی با بازپرداخت ۵ ساله و نرخ سود ۱۸ درصد از 
محل منابع داخلی خود و نیم دیگر با نرخ سود ۱۷.۵ درصد، 

با خرید اوراق و بازپرداخت ۱۲ ساله خواهد بود.

اقساط وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق: 
۵.۲ میلیون تومان

بر این اساس برای دریافت وام مسکن زوجین که در تهران 
سقف آن ۲۴۰ میلیون تومان است، متقاضی می تواند ۱۰۰ 
میلیون تومان را از محل اوراق تســهیالت، ۱۰۰ میلیون 
تومان را بدون نیاز به خرید اوراق تسهیالت و ۴۰ میلیون 
تومان وام جعاله مسکن که بر اساس اوراق تسهیالت مسکن 
و نرخ ســود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله دریافت کند. 
رقم اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون اوراق، ۲ 
میلیون و ۵۳۹ هزار تومان است؛ از متقاضی در پایان سال 
پنجم ۱۵۲ میلیون و ۳6۰ هزار تومان اخذ می شود که ۵۲ 
میلیون و ۳6۰ هزار تومان آن، صرفاً ســود این تسهیالت 
خواهد بود. رقم اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیون تومانی از 
محل اوراق تسهیالت نیز ۱ میلیون و 66۵ هزار تومان است؛ 
کل بازپرداخت در پایان سال دوازدهم حدود ۲۴۰ میلیون 
تومان )۲۳۹ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان( بوده و کل سود این 
تسهیالت، حدود ۱۴۰ میلیون تومان )۱۳۹ میلیون و ۸۱۵ 
هزار تومان( است. رقم اقساط ماهانه وام جعاله تعمیرات 
مسکن هم اندکی بیش از یک میلیون تومان )۱ میلیون و ۱۵ 
هزار تومان( است؛ حدود 6۱ میلیون تومان در پایان سال 
پنجم از متقاضی وام جعاله دریافت می شود که نزدیک به 

۲۱ میلیون تومان آن فقط سود تسهیالت است.

هزینه اوراق نصف وام
زوجین متقاضی دریافت این وام باید ۸۰ برگه تسهیالت 

مسکن برای وام جعاله به اضافه ۲۰۰ برگه برای وام ۱۰۰ 
میلیون تومانی و مجموعاً ۲۸۰ برگه خریداری کنند که با 
احتساب هر برگه 6۰ هزار تومان، هزینه اوراقی که برای 
این وام باید خریداری شود، ۱6 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 

هزینه باید شود.

مبلغ اقساط در پایان سال پنجم به بعد: ماهی 
۱.۶ میلیون تومان

مجموع اقساط ماهانه تسهیالتی که بر این اساس در طرح 
مذکور )طرح بدون نیاز به خرید اوراق تسهیالت( تا پایان 
سال پنجم دریافت می شود، ۵ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان و 
کل سودی که دریافت می شود، ۲۱۳ میلیون تومان است.

اما با توجه به اینکه اقساط وام های »مسکن بدون اوراق« و 
»جعاله« به اتمام می رسد، دریافت کننده وام از ابتدای سال 
ششم تا پایان سال دوازدهم می بایست ماهانه ۱.6 میلیون 

تومان پرداخت کند.

اقساط وام مسکن از محل اوراق تسهیالت: 
۴.۳ میلیون تومان

این در حالی اســت که اگر متقاضی دریافــت وام ۲۴۰ 
میلیون تومانی مسکن، ۴۸۰ برگه خریداری کند، اقساط 
ماهانه وام ۲۰۰ میلیون تومانی آن، ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار 
تومان است که همراه با اقساط ماهانه یک میلیون و ۱۵ 

هزار تومانی وام جعاله مسکن، مجموعاً به ۴ میلیون و ۳۴۵ 
هزار تومان می رسد. اما از پایان سال پنجم و حذف اقساط 
یک میلیونی وام جعاله، متقاضی باید ماهانه ۳.۳ میلیون 

تومان پرداخت می کند.

کل سود وام در پایان ســال دوازدهم: ۳۳۰ 
میلیون تومان

کل سودی که از متقاضی در پایان سال دوازدهم بابت وام ۲۰۰ 
میلیون تومانی دریافت می شود، حدود ۲۸۰ میلیون تومان 
)۲۷۹ میلیون و 6۰۰ هزار تومان( و با سود وام جعاله به بیش 
از ۳۰۰ میلیون تومان می رسد.ضمن اینکه با احتساب رقم 6۰ 
هزار تومانی برای هر برگه تسهیالت مسکن، متقاضی وام ۲۴۰ 
میلیون تومانی از محل اوراق، می بایست ۴۸۰ برگه به ارزش 

۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خریداری کند.

محاسبه رقم اقساط یا سود سپرده بر اساس 
قیمت تمام شده خرید اوراق

اگر این رقم )۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان( را به عنوان 
وام با نرخ سود ۱۸ درصد محاسبه کنیم، عمالً در ۱۲ سال 
ماهانه حدود ۴۹۰ هزار تومان )۴۸۹ هزار و ۳6۵ تومان( 
به این اقســاط اضافه می کند. اگر رقم مذکور به عنوان 
سپرده بانکی یک ساله با نرخ سود ۱6 درصد )نرخ سود 
اختصاصی بانک تخصصی بخش مسکن( محاسبه شود، 

این بانک ماهانه ۳66 تا ۳۹۱ هزار تومان به دارنده سپرده 
۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، سود پرداخت می کند.

اقساط وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق 
برای متقاضیان مجرد

متقاضیان دریافت تسهیالت فردی می توانند ۵۰ میلیون 
تومان از وام خرید مسکن را بدون خرید اوراق دریافت کنند. 
این ۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ 
ساله محاسبه می شود که مبلغ اقساط ماهانه آن ۱ میلیون 
و ۲۷۰ هزار تومان و کل سود این وام ۲6 میلیون و ۱۸۰ هزار 
تومان است و متقاضی در پایان سال پنجم، ۷6 میلیون و 

۱۸۰ هزار تومان به بانک بازپرداخت می کند.

۶ میلیون تومان هزینه خرید اوراق تسهیالت
متقاضی بــرای دریافت ۵۰ میلیون تومان وام مســکن 
از محل اوراق تســهیالت )با نرخ ســود ۱۷.۵ درصد و 
بازپرداخت ۱۲ ساله( می بایســت ۱۰۰ برگه خریداری 
کند که با احتســاب هر برگه 6۰ هزار تومان، 6 میلیون 
تومان هزینه خرید اوراق می شود رقم اقساط ماهانه این 
تسهیالت ۸۳۲ هزار و 6۰۰ تومان و رقم سود نهایی آن ۷۰ 
میلیون تومان است و متقاضی در پایان سال دوازدهم ۱۲۰ 
میلیون تومان به بانک برمی گرداند. بنابراین با احتساب 
اقساط یک میلیون و ۱۵ هزار تومانی وام جعاله، متقاضی 
دریافت این تسهیالت باید ماهانه ۳ میلیون و ۱۲۰ هزار 
تومان پرداخت کند. کل سود این وام )وام ۱۴۰ میلیون 

تومانی( ۱۱۷ میلیون تومان است.

محاسبه رقم اقساط وام مسکن مجردها از 
محل اوراق تسهیالت

متقاضی فردی دریافت تسهیالت مسکن از محل اوراق باید 
برای دریافت وام ۱۴۰ میلیون تومانی، ۲۸۰ برگه خریداری 
کند که با احتساب هر برگه 6۰ هزار تومان، ۱6 میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان هزینه کند. مبلغ اقساط ماهانه وام ۱۰۰ 
میلیون تومانی ۱ میلیون و 66۵ هزار تومان است و با اقساط 
یک میلیون و ۱۵ هزار تومانی وام جعاله، مجموعاً باید ماهانه 
حدوداً ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پرداخت شود. کل سود 
این وام )وام مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی( ۱۴۰ میلیون تومان 
است و متقاضی در پایان سال دوازدهم ۲۴۰ میلیون تومان 
به بانک پس می دهد که با احتساب سود ۲۱ میلیون تومانی 
وام جعاله، مجموع سود این تسهیالت )وام ۱۴۰ میلیون 

تومانی(، ۲6۱ میلیون تومان خواهد بود.

هزینه وام مسکن بدون خرید اوراق ۵/2 میلیون

اقساط وام مسکن چقدر است

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
اقدامات تشویقی برای توسعه 

صادرات و بازگردانی ارز
سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، اتخاذ سازوکارهای 
مناسب و عملی برای توســعه و رونق صادرات 
غیر نفتی را مورد تاکید قــرار داد و گفت: باید با 
اتخاذ سیاســت ها و اقدامات عملی و تشویقی 
روند توســعه صادرات غیر نفتــی و بازگردانی 
 ارز ناشــی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور 

پیگیری شود.
به گزارش ایســنا، رئیس جمهور با اشاره به لزوم 
اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع موانع موجود در 
مسیر فعالیت صادرکنندگان و تسهیل فعالیت آنان، 
گفت: باید بگونه ای برنامه ریزی و عمل کرد که با 
حذف موانع و دشواری های فعالیت صادرکنندگان، 
انگیزه های الزم برای توسعه صادرات تقویت شود.

رئیسی شناســایی و برطرف کردن موانع موجود 
در رفع تعهــدات ارزی را مورد تاکید قــرار داد و 
اظهارداشــت: انجام اقدامات قضایــی برای رفع 
تعهــدات ارزی باید بعنوان آخریــن راهکار بوده 
و تا جایی که امکان دارد از ســازوکار غیر قهری 

استفاده کرد.
رئیسی تصریح کرد: برای کسانی که نسبت به رفع 
تعهدات خود اقدام نکرده اند بجای معرفی به دادگاه 
باید از موارد جایگزین استفاده کرد، مگر در مواردی 

که تخلف آشکاری انجام شده باشد.
رئیســی نظارت و اخذ تضامین معتبر را بعنوان 
یکی از راهکارهای الزام بــه اجرای تعهدات ارزی 
مورد اشــاره قرارداد و گفت: می توان با راه اندازی 
سامانه ای، بطور دقیق نظارت های الزم را در این 
راســتا انجام داد و در کنار آن با اخذ ضمانت های 
جدی و موثق،  صادر کننده را بدون نیاز به استفاده 

از پیگیری های قضایی، ملزم به رفع تعهدات کرد.
رئیس جمهــور با بیــان اینکه متاســفانه بعضا 
 اعتبارســنجی دقیق و اخــذ وثیقــه معتبر در 
بانک ها انجام نمی شود،  گفت: اعتبارسنجی دقیق 
و اخذ تضامین متناسب با تعهدات، می تواند بعنوان 
ســازوکار و راهکاری مناسب برای انجام تعهدات 

ارزی مورد استفاده قرار بگیرد.
در این جلســه، بانک مرکزی گزارشی از عملکرد 
حوزه صادرات و میزان رفع تعهدات ارزی و اقدامات 

انجام شده در این راستا ارائه کرد.

ســپرده گذاری ۱.۵ میلیارد 
دالری برای اشتغال تمام شد

ســپرده گذاری حدود ۱.۵ میلیــارد دالر از منابع 
صندوق توســعه ملی که در راستای تکلیف برای 
حمایت از توســعه و ایجاد اشــتغال پایدار بود، به 
پایان رســید و حدود ۱۴6 هزار طرح از این محل 
تامین مالی شده است. به گزارش ایسنا،  صندوق 
توسعه ملی از ســال ۱۳۹۴، برای انجام بخشی از 
تکالیــف قانونی خود جهت تامیــن مالی طرح ها 
نسبت به سپرده گذاری ریالی اقدام کرد که تا پایان 
سال گذشته این سپرده گذاری به بیش از 6۲ هزار 
میلیارد تومان رسیده بود. اما با مصوبه سال ۱۳۹6 
در رابطه با قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال 
پایدار در مناطق روستایی و عشایری مقرر شد که 
صندوق معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دالر را برای اجرای 
این قانون به صورت قرض الحسنه در موسسات مالی 

که تعیین شده بودند سپرده گذاری کند.
این در حالی است که بررسی آخرین وضعیت اجرای 
قانون حمایت از اشتغال در عملکرد صندوق توسعه 
ملی نشــان می دهد که صندوق در پنج مرحله و 
در ســال های ۱۳۹6 تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به 
سپرده گذاری حدود ۹۷۰۰ میلیارد تومان معادل 
۱.۵ میلیارد دالر در بانک ها یا صندوق های منتخب 
در قانون اقدام کرده است.   در سال گذشته که مرحله 
پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه و ایجاد 
اشتغال انجام شده، دستور برداشت و تسعیر مانده 
مصرف نشده این اعتبار که حدود ۲۴۵ میلیون دالر 
بوده از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی 
صادر شده است. همچنین از تعداد چهار فقره قرارداد 
ابالغ شده سهم مبلغ ریالی بانک های توسعه تعاون و 
کشاورزی به حساب آنها واریز شده و دو فقره قرارداد 
دیگر مربوط به پست بانک و صندوق کارآفرینی امید 
در مرحله تسعیر توسط بانک مرکزی و واریز وجه به 

حساب بانک ها است.
در این بین با توجه به نوسان نرخ ارز، در تسعیر منابع 
ارزی مازاد ایجاد می شــود، حال اینکه تکلیف آن 
چگونه است، طبق توضیح صندوق توسعه ملی با 
توجه به نوسان نرخ ارز احتماال مجموع مبلغ ریالی 
حاصل از این تسعیر از ســقف ریالی تعیین شده 
مرحله پنجم بیشتر خواهد بود که در این صورت 
طبق توافق صندوق با سازمان برنامه و بودجه نسبت 
به تخصیص مازاد این منابع در مرحله ششم توسعه 

تصمیم گیری می شود

اخبار
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در معامالت آخرین روز کاری مردادماه شاخص بورس 
به روند صعودی خود ادامه داد. به گزارش اقتصادنیوز ، 
پس از تعطیلی یک هفته ای بازار سهام در معامالت روز 
گذشته -یکشنبه ۳۱ مرداد ماه- شاخص کل بورس با 
افزایش ۱۵ هزار و ۵۵۵ واحدی نسبت به روز یکشنبه 

به رقم یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد رسید. 
شاخص هم وزن نیز با رشــد ۷ هزار و ۷۷۷ واحدی 
در سطح ۴۳6 هزار و ۲۵ واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس ۳۱۸ واحد باال آمد و در سطح 

۲۱ هزار و ۸۷6 واحد قرار گرفت.

افزایش خروج پول حقیقی
روز یکشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار منفی شــد و ۱۸۷ میلیارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز یکشنبه 

افزایش ۱۴۰ درصدی داشته است.
 در معامالت امروز بیشــترین خروج پول حقیقی به 
سهام سمگا )شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی( 
تعلق داشــت که ارزش تغییر مالکیــت حقیقی به 
حقوقی آن ۱۱۴ میلیارد تومان بود. پس از ســمگا، 
فوالد )فوالد مبارکه( و سپید )شرکت سپید ماکیان( 

بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
در مقابل نماد شــتران )پاالیش نفت تهران( با 6۱  
میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی را داشت و 
نمادهای خساپا )خودروسازی سایپا( و خودرو )ایران 

خودرو( در رتبه های بعدی قرار داشتند.

بزرگان شاخص ساز
روز یکشــنبه نمادهــای »نــوری«، »شــتران« و 
»شپدیس« بیشــترین تاثیر را در رشد شاخص کل 
داشتند. خودرو، اخابر، شپنا، کگل، وبملت، وتجارت 

و وپارس دیگر نمادهای بزرگ سبزپوش بازار بودند.
همچنین سه نماد »شستا«، »میدکو« و »وسرضوی« 

نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی را بر 
شاخص داشتند.  در جدول پرتراکنش ترین نمادهای 
بورس ســپید صدرنشین است و شســتا و شپنا در 
رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز وهامون، دی 

و مدیریت پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

افزایش ارزش معامالت خرد
امروز ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۲۰ هزار 
و ۹۷۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   یکشنبه 

۲6 درصد کاهش یافته است. 
ارزش معامالت خرد نیز با رشد ۳۴ درصدی نسبت 
به روز کاری قبل به رقم ۱۱ هزار و ۵۴ میلیارد تومان 

رسید که بیشترین رقم در سال ۱۴۰۰ است.

مازاد تقاضا در بازار
در پایان معامالت امروز ارزش صف های خرید نسبت 
به پایان روز کاری گذشته ۱۰ درصد افت کرد و در رقم 
۸۹۳ میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف های فروش 
نیز ۱۴ درصد کاهش یافــت و ۴۱۲ میلیارد تومان 
شد. بدین ترتیب ارزش مازاد تقاضای بازار در پایان 
معامالت به ۴۸۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به 

روز یکشنبه افت ۵ درصدی را نشان می دهد. 
شرکت ســرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق 
بازنشستگی کشــور )مدیریت( با صف  خرید ۱۰۱ 
میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. 
پس از مدیرت، نمادهای کنور )شرکت توسعه معدنی 
و صنعتی صبانور( و کاال )بورس کاال( بیشترین صف 

خرید را داشتند.  
بیشــترین صف فروش نیز به کدما )معدنی دماوند( 
تعلق داشــت که در پایان معامالت صف فروش ۸۸ 
میلیارد تومانی داشت. پس از کدما، غدام )خوراک دام 
پارس( و ثالوند )سرمایه گذاری مسکن الوند( بیشترین 

صف فروش را داشتند.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو از گشــایش های 
جدید در عرصه واردات واکسن به کشور خبر داد.

ناصر ریاحــی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
برنامه ریزی ویژه و امیدوارکننده دولت ســیزدهم 
برای سرعت گرفتن واردات واکسن، توضیح داد: ما در 
اتاق بازرگانی تهران از طریق آقای خوانساری رئیس 
این اتاق با آقای مخبر معاون اول رئیس جمهوری در 
تماس بودیم و ایشان اعالم کردند که نظر دولت بر 
سرعت گرفتن واردات واکسن و افزایش دسترسی 
مردم به واکسن های تولید و تایید شده جهانی است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی برای پیگیری جدی 
واردات واکسن به کشور، نیاز به تایید مکتوب و رسمی 
دولت داشت، بیان کرد: در برخی کشورها که وزارت 
بهداشــت یا نهاد دولتی ناظر، بر امر واردات نظارت 
نداشته، برخی شــرکت ها اقدام به واردات کردند و 
سپس آن را در بازارهای غیر رسمی به فروش رساندند. 
ما برای آنکه چنین اتفاقی در ایران رخ ندهد، هرگونه 
اقدام برای واردات را منوط به مجوز وزارت بهداشت 
و دولت کردیم و این مسیر تاکنون نیز ادامه داشته 
است. عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: معاون اول 
رئیس جمهوری اعالم کرده بودند که در صورت نیاز 
از طرف شخص رئیس جمهوری نیز مجوزی برای این 
موضوع صادر خواهد شد که خوشبختانه دستور اخیر 
ایشان برای تسهیل در واردات واکسن از سوی بخش 

خصوصی می تواند بسیار راهگشا باشد.
ریاحی در پاسخ به این سوال که در صورت اجرایی 
شدن دستور جدید رئیس جمهوری، چه واکسن هایی 
امکان ورود به ایران دارند؟ توضیح داد: بســیاری از 
شــرکت های بزرگ تولیدکننده واکسن در جهان، 
از قبل در ایران نماینده هایی داشــته اند. برای مثال 
نماینده شرکت آسترازنکا در همان زمان اعالم کرد 
که امکان تامین تدریجی تا ۳۰ میلیون دوز واکسن 
این شرکت برای ایران را دارد که تا مجوزهای الزم 

نهایی شده و روند واردات آغاز شود، تاکنون حدود یک 
میلیون دوز واکسن از این طریق به وزارت بهداشت 
تحویل شده و این روند می تواند ادامه یابد. البته این 
واردات از سوی بخش خصوصی با برنامه اتاق برای 
واردات واکســن و تزریق آن به کارگــران و فعاالن 

خطوط تولید متفاوت است.
او ادامه داد: شــرکت بایون تک آلمــان که با فایزر 
مشترکا واکسنی بر اساس پروتئین ویروس طراحی 
کردند نیز در ایران نماینده داشت و امکان واردات از 
تولیدات در آلمان وجــود دارد که در صورت صدور 
مجوز تا ۲۰ میلیون دوز به ایران وارد خواهد شــد. 
نمایندگی بلژیک شرکت جانسون اند جانسون نیز 
در ایران نماینده دارند و از ایــن محل نیز می توان 
انتظار داشــت که ۲۰ میلیون دوز واکسن از طریق 
ساز و کار کواکس به کشور برسد و می توان امیدوار 
بود که تا پیش از پایان ســال جــاری میالدی این 
واکســن ها در ایران تحویل شــده باشند، هر چند 
یک یا دو ماه جابجایی احتمالی بــا توجه به زمان 
 ثبت سفارش ما و پرداخت هزینه واکسن نیز امکان 
رخ دادن دارد. به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان 
دارو، سینوفارم چین تنها شرکت واکسن سازی است 
که در ایران نماینده ندارد اما خوشبختانه از طریق 
هالل احمر با نظم خوبی واکسن های این شرکت نیز 

به ایران رسیده و امیدواریم ادامه پیدا کند.
ریاحی با بیان اینکه در صورت عملیاتی شــدن این 
سیاســت ها نگرانی مردم در حوزه واکسیناسیون 
برطرف خواهد شد، خاطرنشان کرد: در صورتی که 
واردات این واکسن ها ســرعت بگیرد و در کنار آن 
تولیدات داخلی نیز در دســترس باشند، می توان 
امیدوار بود با ســرعت گرفتن واکسیناســیون در 
ایران، بخشــی از نگرانی امروز مردم کاهش یافته و 
 دولت نیز بتواند تمرکز خود را بر مسائل و مشکالت 

اقتصادی قرار دهد.

قیمت دالر با رشد ۳ درصدی نسبت به روز یکشنبه هفته 
گذشــته تا ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان باال رفت. قیمت دالر 
متشکل نیز ۴ درصد رشد کرد و سکه امامی باالی مرز ۱۲ 

میلیون تومان نوسان می کند.
به گزارش اقتصادنیوز، قیمــت دالر در آخرین روز کاری 
هفته گذشته )یکشنبه( روی ۲6 هزار و 66۰ تومان قرار 
گرفت. انتظارات افزایشــی با توجه بــه انتقال قدرت در 
افغانستان و کمرنگ شدن امیدها به احیای برجام در بازار 
تقویت شــده بود. البته برخی تحلیل گران معتقد بودند 
افزایش قیمت دالر احساسی بوده و در این هفته ممکن 
است قیمت ها برگشت کند. از طرفی تعطیلی 6 روزه باعث 
شد عرضه دالر در بازار کاهش یابد. برایند این موارد باعث 

شد قیمت دالر در شروع معامالت روز گذشته در کانال ۲۷ 
هزار تومان قرار گیرد. قیمت دالر در شروع معامالت روز 
گذشته از مرز ۲۷ هزار تومان عبور کرد و روی ۲۷ هزار و 
۳۸۰ تومان قرار گرفت. تحلیل گران معتقد بودند با قرار 
گرفتن دالر باالی ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان، صعود آن تا ۲۷ 
هزار و ۴۰۰ تومان بسیار محتمل است. همین اتفاق نیز 
افتاد، قیمت دالر در ادامه معامالت روز گذشته رشد کرد و 
تا ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان نیز باال رفت. قیمت دالر در ادامه 
قدری افت کرد. قیمت دالر در ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح 

روی ۲۷ هزار و ۴۲۰ تومان قرار داشت. )احتمال دارد کم 
بودن عرضه به خاطر تعطیلی، رشد قیمت دالر را موجب 
شده باشد و قیمت دالر با شــروع به کار بازار متشکل در 

روزهای آتی رفته رفته کاهش یابد(
قیمت دالر در بازار متشــکل نیز در شروع معامالت روز 
گذشــته حدود ۴ درصد از میانگین روز یکشنبه هفته 
گذشته باالتر بود. قیمت دالر متشکل به کانال ۲6 هزار 
تومان وارد شده بود و در شــروع کار روی ۲6 هزار و 6۵۵ 
تومان قرار داشت. از این روز یک سیگنال صعودی از بازار 

متشکل برای بازار آزاد ارســال شد. حجم عرضه دالر در 
روز جاری می تواند حائز اهمیت باشد. آیا بانک مرکزی با 
افزایش عرضه جلوی رشد قیمت را خواهد گرفت یا اینکه 

اجازه می دهد انتظارات روند قیمتی دالر را تعیین کنند.
طالی جهانی معامالت روز جمعه را با قیمت حوالی ۱۷۸۱ 
دالر به پایان رساند. تقویت شاخص دالر مانع شد که طالی 
جهانی از مــرز ۱۸۰۰ دالر عبور کند. با این وجود قیمت 
سکه به افزایش قیمت دالر واکنش مثبت نشان داد و رشد 
کرد. قیمت سکه عصر روز یکشنبه هفته گذشته روی ۱۱ 
میلیون و ۹۲۰ هزار تومان قرار داشــت. قیمت سکه در 
تعطیالت رقم هایی باالی ۱۲ میلیون تومان را نیز به ثبت 

رسانده بود، اما دوباره زیر این مرز قرار گرفت. 

بازگشت هیجان به بورس 

ادامه  صعود  شاخص  بورس
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو مطرح کرد

۲۰ میلیون دوز فایزر در راه ایران

نوسان قیمت سکه

ورود دالر به کانال ۲7 هزار تومان

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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رئيس اتحاديه کباب و حليم و آشپز تهران گفت: 
کليه اصناف بخصوص صنف کباب و حليم در صف 
اول مقابله با ويروس کرونا هستند و خود را هميشه 

ملزم به رعايت پروتکل هاي بهداشتي مي دانند
حســين محمدي، رئيس اتحاديه کباب و حليم و 
آشپز تهران در ادامه اشــاره کرد: از آغاز فراگيري 
پاندمي ويروس کرونا صنف ما بــا رعايت اصول و 
دستورالعمل هاي بهداشتي تمام تالش خود را به 
کار گرفته تا غذاي سالم و ايمن از ويروس را بدست 
مردم شــريف و مشتريان برســاند و خوشبختانه 
تاکنون اين فرايند بدون مشکل به پيش رفته است، 

همچنين مورد تاييد کارشناسان و متخصصين اين 
حوزه نيز قرار گرفته.

وي تصريح کرد: اصناف در تمام مدت مقابله با کرونا 
با سختي ها، مشکالت و تعطيلي ها مواجه بودند؛ 
اما هيچوقت از سهم مســئوليت اجتماعي خود 
نسبت به اين ويروس کم نکردند و همواره در صف 
مقدم رعايت پروتکل هاي بهداشتي بودند؛ لذا از 
دولت جديد درخواست مي کنيم تا با ايجاد شرايط 
مناسب براي واکسيناســيون عمومي بخصوص 
اصناف که در تعامل تنگاتنگ با مردم عزيز هستند 

چرخه انتقال ويروس را از حرکت بياندازد.

شروط کنترل نرخ تورم
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

بازارهای مالی در طول يک ماه اخير به دليل بالتکليفی کشور در نبود دولت مشخص دچار رشد قيمت ها شد. همين امر موجب شد تا زمزمه های بروز ابرتورم در اقتصاد کشور پررنگ تر شود. البته انتظار می رفت تا زمانی که تکليف 
وزرا مشخص نشود همين اتفاقات در بازارها بيفتد. بايد ديد وزاری پيشنهادی در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس برنامه های خود را چگونه عملياتی می کنند آنگاه می توان در رابطه با تاثيرات آن اظهار نظر کرد.

البته وزير پيشنهادی اقتصاد و شخص رئيس جمهور اعالم کردند که نظری برای دست اندازی به منابع بانک مرکزی ندارند. همين امر پالس مثبتی به بازارها فرستاده است که اگر درعمل هم اين اتفاق نيفتد باز هم سيگنال 
خوبی برای بازارها به شمار می رود. در حال حاضر تورم واقعی باالی 50 درصد است. سياست های دولت قبل موجب مصرف بودجه يک سال در شش ماه شد. هر آنچه در بودجه مصوب شده بود عملياتی نشد و به طور کلی تنها 
سه درصد از بودجه مصوب رنگ عملياتی به خود ديد. دولت قبل در هيچ يک از مصوبه های بودجه مانند موضوع فروش نفت موفق عمل نکرد. به همين دليل 58 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزی تنخواه گرفت. اين در حالی 
است که وزير پيشنهادی اقتصاد اعالم کرده است که دارايی های دولت را در بورس ارايه می کند و اين خود پالس مثبتی برای برگشت اعتماد مردم به دولت خواهد شد. با واگذاری دارايی دولت بخشی از درآمدهای دولت از اين 
بخش تامين می شود و افزايش هزينه و رشد نقدينگی نخواهيم داشت.  از طرفی ديگر موضوع مذاکرات وين هم مطرح است. هيات های اروپايی و روسی اعالم کرده اند که مذاکرات به زودی آغاز می شود. درست است که درداخل 
صحبتی از ادامه اين مذاکرات نشده است اما همين امر هم پالس مثبتی به کاهش نااميدی ها است. اين اتفاق می تواند با احيای برجام موجب آزادسازی منابع بلوکه شده ايران شود.همين موضوع موجب بازگشت ارز به کشور 
می شود و بر کاهش قيمت ارز اثرگذار خواهد شد. با کاهش نرخ ارز به کاهش تورم اميدوار خواهيم شد.   انتظار می رود دولت سيزدهم با شکل گيری کامل، مذاکرات را که در پس پرده در حال انجام است ادامه دهد و ادامه روند 
مذاکرات را اعالم عمومی کنند تا تاثير آن بر قيمت ها بخصوص نرخ ارز مشاهده شود. در يک ماه اخير تا دولت جديد استقرار پيدا کند به عبارتی دولت واضح نداشتيم و به همين دليل قيمتها بدون نظارت افزايش يافتند. با اين 

حال بازارها ديگر کشش بيشتر رشد قيمت را ندارند و با استقرار وزاری جديد و شکل گيری کامل تيم اقتصادی می توان اميد داشت در يک تا دو ماه آينده تاثيرات مثبتی در بازارها داشته باشيم و ابر تورم در عمل اتفاق نيفتد. 

کســری بودجــه و ارقام 
غيرقابل استناد در بودجه 
سال جاری نشان می دهد 
اقتصاد ايران بايد در انتظار 
ابر تورمی باشــد که در آن 
مردم با کاهش فراتر از انتظار قدرت خريد و کاهش 
رفاه مواجه خواهند شد. دولت سيزدهم در ارايه برنامه 
های خود اعالم کرد که قرار است جلوی بروز ابر تورم 
را بگيرد. اما چه راهکارهايی می تواند از جانب دولت 

سيزدهم در مهار ابر تورم و رشد قيمت ها موثر واقع 
شود. 

يک کارشــناس اقتصادی در اين رابطــه می گويد: 
بازارهای مالی در طول يک ماه اخير به دليل بالتکليفی 
کشور در نبود دولت مشخص دچار رشد قيمت ها شد. 
همين امر موجب شد تا زمزمه های بروز ابرتورم در 
اقتصاد کشور پررنگ تر شود. يوسف کاووسی اضافه 
کرد: وزير پيشنهادی اقتصاد و شخص رئيس جمهور 
اعالم کردند که نظری برای دســت اندازی به منابع 
بانک مرکزی ندارند. همين امر پالس مثبتی به بازارها 
فرستاده است که اگر درعمل هم اين اتفاق نيفتد باز 
هم سيگنال خوبی برای بازارها برای جلوگيری از رشد 

تورم به شمار می رود. اما داستان تکراری بودجه ۱۴00 
همچنان ادامه دارد و هشــدارهايی که سال گذشته 
مبنی بر غيرواقعی بودن اعداد و ارقام بودجه شنيده 
نشــد، حاال اقتصاد ايران را در لبه پرتگاه تورم های 
باال قرار داده است. بر اساس گزارش سازمان برنامه و 
بودجه، در 5 ماهه ابتدايی امسال، درآمدهای دولت 
۲۲5 هزار ميليارد تومان بوده که به معنی تحقق تنها 
۴۶ درصدی بودجه در اين مدت است.کسری بودجه 
امسال به حدی نگران کننده است که ابراهيم رييسی 
در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت، سيزده دستور 
بودجه ای صادر و بر لزوم اصالح بودجه ۱۴00 و ارايه 

متمم به مجلس تاکيد کرد.

از سوی ديگر تداوم روند بدهی دولت به بانک مرکزی، 
منجر به افزايش پايه پولی و رشد نقدينگی می شود که 
نتيجه ای جز کاهش ارزش پول ملی نخواهد داشت. 
در ســال های اخير، نرخ تورم در اقتصاد ايران روند 
افزايشــی داشــته و در تازه ترين گزارش مرکز آمار، 
نرخ تورم ساالنه منتهی به تيرماه ۱۴00 به رقم ۴۴.۲ 
درصد رسيده که نسبت به ماه قبل، بيشتر شده است. 
در اين ميان، بانک مرکزی به عنوان سياست گذاری 
پولی و ارزی، تمام تالش خود را به کار بست تا بتواند در 
جهت تحقق هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی در پايان 
بهار سال جاری، گام بردارد. اما به داليلی اين هدف 

گذاری محقق نشد.

دولت سیزدهم برای جلوگیری از بروز ابرتورم چه راهکارهایی دارد؟

زنگ خطر ابر تورم
شایلی قرائی
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با افزايش قيمت سيمان و 
مصالح ساختمانی بسياری 
از کارگران ساختمانی که 
تعداد بســياری از آنها را 
کارگران روزمزد تشــکيل 
می دهند بيکار شدند. اين اتفاق در حالی رخ داده 
اســت که با وجود بحران کرونا تعداد بســياری از 
اين افراد نزديک به دو ســال است که خانه نشين 
شــده اند. به دليل افزايش بهای سيمان و مصالح 
ســاختمانی بســياری از پروژه های ساختمانی و 
 عمرانی تعطيل شــده و کارگران نيــز هيچگونه 

درآمدی ندارند.
يک کارشــناس بازار کار در اين زمينه می گويد: 
در مدت درگيری کشــور با بيماری کرونا کارگران 
بسياری از شغل خود تعديل شدند. حاج اسماعيلی 
اضافه کرد: کارگران ساختمانی نيز به دليل شرايط 
بحرانی بيماری در اوايل بروز بحران مجبور به ترک 
کار خود شدند چراکه بسياری از پروژه های عمرانی 
و مسکونی تعطيل شد. به گفته وی در شرايط فعلی 
نيز به دليل گرانی های ايجاد شده در قيمت مصالح 
ساختمانی بسياری از پروژه ها بار ديگر تعطيل شده 
اند که در همين راستا بسياری از کارگران شغل خود 

را از دست داده اند. 
در همين زمينه نايب رييس کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران ســاختمانی نيز گفت: در جريان 
افزايش قيمت مصالح ســاختمانی به ويژه سيمان 
هيچ کســی اعتراض نمی کند و حرفی نمی زند که 
دليل باال رفتن قيمت ها چيست و پيگيری نمی کند 
که چرا قيمت مصالح بی رويه بــاال می رود. هادی 
ســاداتی با بيان اينکه قطعی برق و ماينر ها ربطی 
به افزايش قيمت سيمان و ديگر مصالح ساختمانی 
ندارد، گفت که گرانی سيمان بسياری از کارگران 

ساختمانی را بيکار و پروژه ها را متوقف کرد.

وی با بيــان اينکه در بــاال رفتن قيمــت مصالح 
ساختمانی کسی حاضر به پيگيری نيست و با ضعف 
نظارت نهاد ها و دستگاه های نظارتی روبه رو هستيم، 
گفت: ســال گذشــته قيمتی که در مورد سيمان 
توافق کرده بودند ۳۳ هزار تومان بود و قيمتی بود 
که زيرنظر ســازمان حمايت تعيين شده بود، ولی 
امسال به پاکتی 85 هزار تومان رسيد و دست آخر 
هم قيمت را به ۹0 هزار تومــان و حتی ۱50 هزار 

تومان رساندند و بازار را به هم ريختند.
نايب رئيس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
ســاختمانی با بيان اينکه افزايش بی رويه قيمت 
مصالح ســاختمانی بر ساخت و ســاز ها و فعاليت 
کارگران ساختمانی تأثيرگذار است، اظهار کرد: در 
حال حاضر شرايط هنوز مطلوب نيست و در توزيع 
سيمان مشکل داريم. مصالح و سيمان به دست ما 
نمی رسد که کارگران ســاختمانی بتوانند مشغول 

کار باشند و پروژه های ســاختمانی از اين وضعيت 
متاثر هستند.

کارشــناس بازار کار در اين زمينه در گفت و گو با 
"کســب و کار" گفت: در مدت درگيری کشور با 
بيماری کرونا کارگران بسياری از شغل خود تعديل 

شدند. 
حاج اسماعيلی اضافه کرد: کارگران ساختمانی نيز 
به دليل شرايط بحرانی بيماری در اوايل بروز بحران 
مجبور به ترک کار خود شــدند چراکه بسياری از 
پروژه های عمرانی و مسکونی تعطيل شد. به گفته 
وی در شرايط فعلی نيز به دليل گرانی های ايجاد 
شده در قيمت مصالح ساختمانی بسياری از پروژه ها 
بار ديگر تعطيل شده اند که در همين راستا بسياری 

از کارگران شغل خود را از دست داده اند.
وی اظهار داشــت: ضرورت بر اين بود که دولت به 
صورت ويژه ای برای کارگــران حمايت هايی را در 

نظر بگيرد که اين امر به صورت مناسبی انجام نشد. 
حمايت از تمامی کارگران چه کارگران ساختمانی 
چه ديگر کارگران بايد در دســتور کار دولت قرار 
بگيرد و اميــد داريم دولت جديــد بتواند حمايت 
درستی از اين قشر که با بروز بحران بيماری و گرانی 
مصالح ساختمانی شغل خود را از دست داند، داشته 
باشد. مقدار حمايت های اعالم شــده نيز در برابر 
حجم خسارت اقتصادی بسيار کم و ناچيز است و 
نمی تواند بخش قابل توجهی از آن را جبران کند. 
همچنين انتظار می رود دولت با اتخاذ تدابير جدی 
مانع اززيان بيشتر به توليد، کسب و کارها، اصناف 
و خانواده های کارگری شــود. چراکه عدم اجرای 
حمايت های مناسب، عواقب خود را در آينده نشان 
می دهد. اين روند آســيب جدی بر بــازار کار وارد 
می کند که جبران آن بــه هيچ وجه در کوتاه مدت 

ممکن نيست. 

گرانی سیمان و مصالح ساختمانی، پروژه های مسکونی و عمرانی را تعطیل كرد

موج بیکاری کارگران ساختمانی 
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

عضو انجمن فوالد با بيان اينکه همچنان با محدوديت 
های تامين بــرق مواجهيم، گفت: در مــرداد ماه از 
ميانگين ۲ ميليون و ۷00 هزار تن توليد ماهيانه فوالد 

ميانی ۲00 تا ۲50 هزار تن توليد داشتيم.
وحيد يعقوبی در مورد وضعيت قطعی برق در صنعت 
فوالد اظهار داشت: همچنان در صنعت فوالد شاهد 
محدوديت تأميــن برق هســتيم. ديماند مصرفی 
شرکت ها فقط از ساعت ۱۲ شب تا 8 صبح 50 درصد 
است و در بقيه ساعات همچنان محدوديت استفاده 
۱0 درصدی از ديماند خريداری شده وجود دارد البته 
چند روزی اســت که وضعيت در برخی از استان ها 
بهبود يافته و توليد رو به افزايش بوده است اما در کل 
شرايط به گونه ای نيست که بتوان گفت به روال عادی 
برگشته ايم. متأسفانه برنامه ای هم که انجمن فوالد 
در شرايط اضطراری برق تدوين کرده بود به نتيجه 
مطلوب جهت اجرا نرسيده است و علی رغم موافقت 
مسئولين در جلسات اما هيچ اتفاق عملياتی نيفتاده 
و ما همچنان با محدوديت های تأمين برق برای توليد 

مواجه هستيم.
معاون اجرايی انجمن توليدکننــدگان فوالد ايران 
افزود: مضاف بر اينکه اين 50 درصد ديماند مصرفی 
که برای ساعات شــب می دهند و ۱0 درصد ديماند 
مصرفی که برای ساعات روز می دهند، هيچ دردی 
را از توليدکنندگان دوا نمی کنــد و حتی به لحاظ 
محدوديت های فنی، برخی از شرکت ها امکان قطع 
و وصل کردن برق و خاموش کردن کوره ها را ندارند. 
اينکه از ديماند 50 درصدی در شب به ۱0 درصدی در 
روز برگردند به هيچ وجه برايشان صرفه ندارد و ترجيح 

می دهند کالً توليد را انجام ندهند.
وی ادامه داد: راهکار بلندمدت اين است که وضعيت 
برق کشور به لحاظ توليد باالتر برود اما در کوتاه مدت 
با در نظر گرفتن وضعيــت محدوديت های فنی هر 
حلقه از توليد زنجيره فوالد و همين طور شرايط بازار 
فوالد و نياز به محصوالت مختلف و تعهدات صادراتی، 
برنامه ای تدوين کرديم که بــا ۲ هزار مگاوات توليد 

حداقلی در حدود ۴0 درصد با اشــتغال حدود ۹0 
درصدی را انجام دهيم؛ پيش از اين هم در جلسات 
مختلف وزير نيرو قول دادند که ۲ هزار مگاوات ساعت 
برق را برای صنعت فوالد تأمين می کنند اما با گذشت 

يک ماه از ارائه اين برنامه هنوز اتفاقی نيفتاده است.
يعقوبی در مورد وضعيت توليد گفت: بر اساس آمار 
غيررســمی به لحاظ توليد در مرداد مــاه، به دليل 
قطعی برق و محدوديت های تأمين برقی که داشتيم، 
حدود ۱0 درصد شرايط عادی توليد داشتيم. در واقع 
ميزان توليد فوالد ميانی در مردادماه، از ۲ ميليون و 
۷00 هزار تن به حدود ۲00 هــزار تا ۲50 هزار تن 

کاهش يافت.
معاون اجرايی انجمن توليدکننــدگان فوالد ايران 
افزود: در تير ماه نيز در همه محصوالت کاهش توليد 
داشتيم و به طور ميانگين حدود ۴5 درصد توليد را از 
دست داده بوديم و 55 درصد شرايط عادی توانسته 

بوديم توليد کنيم.
وی در مــورد وضعيت صادرات، گفت: از اول ســال 
پيش بينی اين بود که ۶.5 تا ۷ ميليون تن صادرات 
فوالد ميانی و در کل زنجيره ۱۲ ميليون تن صادرات 
انجام شــود؛ زيرا فرض اين بود که محدوديت های 
تأمين برق و صادرات نخواهيم داشت. اما با توجه به 
محدوديت های تأمين برق، پيش بينی می شود اين 
۱۲ ميليون تن صادرات زنجيره فوالد که ارزشــش 
حدود 8 ميليارد دالر در کل زنجيره و 5.5 تا ۶ ميليارد 
دالر در بخش آهن اســفنجی به بعــد بود، محقق 

نخواهد شد.
يعقوبی اظهار داشــت: بازارهای صادراتی فوالد به 
شدت حساس هستند و در اين بازارها بايد دائم حضور 
داشت آن را حفظ کرد؛ حتی در دوره محدوديت های 
صادراتی مطرح می کرديم که صادرات کار يک شبه 
نيست و کار بلند مدت اســت و شرکت ها بايد برای 
حضور مســتمر به صورت دائم برنامه ريزی کنند؛ 
متأسفانه در اين مدت رقبا برخی از اين بازارها را در 

عراق، شرق آسيا و افغانستان از ما گرفتند.

رئيس هيأت مديره انجمن صنايع خوراک دام با بيان 
اينکه مشکل چند نرخی بودن قيمت ارز در اقتصاد 
کشور است، گفت: مهم است که دولت در متمم بودجه 
که چند روز ديگه بايد به مجلس بدهد، چه تصميمی 
بابت ارز ۴۲00 تومانی نهاده های دامی می گيرد. مجيد 
موافق قديری، رئيس هيأت مديــره انجمن صنايع 
خوراک دام، طيور و آبزيان در پاسخ به ريشه مشکالت 
فعلی خوراک دام و طيور در کشور گفت: مشکل امروز 
ما »قيمت ارز دولتی« نيست. مشکل ما چند نرخی 
بودن قيمت ارز در اقتصاد کشور و عدم توانايی و پوشش 
يارانه در پروسه تامين تا توليد تا توزيع توسط دولت 
است. قديری افزود: وقتی شما ارز دولتی توزيع ميکنی 
همگی به جای اينکه دنبال بهره وری و توسعه عمودی 
باشند به دنبال يارانه و رانتی هستند که نذر شده است. 
نتيجه اين می شود که بهره وری در صنعت دام و طيور 
به ۲0 سال قبل  بر می گردد و کشور واردکننده مرغ و 

جوجه يکروزه می شود.
رئيس هيأت مديره انجمن صنايع خوراک دام، طيور و 
آبزيان افزود: ضمن اينکه موافقان ارز ترجيحی به دولت 

اجازه  می دهد وارد کسب و کارشان شود و در کاری که 
نه تخصصی داره و نه بهش ارتباطی دارد مداخله کند. 
تازه توقع بيجا و غلط هم برای مصرف کننده پروتيئن 
حيوانی ايجاد می کند که اگر ارز ۴۲00 حذف شود، 

عين مابه التفاوت آن را به حسابت می ريزند.
اين مسئول همچنين خاطر نشــان کرد: ارز ۴۲00 
تومانی اگر امروز حذف شو، مشکالت نهاده های دامی 
حل نخواهد شد، اما حتما مشکالت کمتر می شود، چرا 
که اين ارز کنايه ای است از دخالت های بی جا و بی 
انتهای دولت در اقتصاد دامپروری! ارز ۴۲00 تومانی 
يعنی بروکراسی های پيچيده اداری، يعنی روزمرگی، 
يعنی درجا زدن، يعنی فساد، يعنی گذر عمر کردن، 
يعنی بخشنامه پشت بخشنامه، جلسه پشت جلسه که 

همه اين ها مانعی در برابر توليد است.
رئيس هيأت مديره انجمن صنايع خوراک دام، طيور و 
آبزيان افزود: برای توليد کنندگان بسيار مهم است که 
دولت در متمم بودجه که چند روز ديگه بايد به مجلس 
بدهد، چه تصميمی بابت ارز ۴۲00 تومانی نهاده های 

دامی خوراک دام می خواهد بگيرد.

رئيس اتحاديه صنف ميوه و سبزی فروش شهرستان 
اصفهان با بيان اينکه به دليل شرايط موجود همچنان 
محصول هويج در سطح بازار کم است، پيش بينی کرد: 
تا ۱0 روز آينده مشکل کمبود هويج و گرانی آن در سطح 
بازار اندکی بهبود يابد.رئيس اتحاديه صنف ميوه و سبزی 
فروش شهرستان اصفهان با اشاره به کمبود و گرانی هويج 
در بازار، گفت: امروز قيمت هويج از موز هم عبور کرد و 
موز با قيمت ۲8 هزار تومــان و هويج با قيمت ۳0 هزار 

تومان به دست مصرف کننده می رسد.
نوروزعلی اسماعيلی درباره تداوم بازار نابسامان هويج 
و قيمت باالی ۳0 هزار تومانی اين محصول در ســطح 
عرضه، اظهار کرد: تغييرات آب و هوايی و از سوی ديگر 
سيل منطقه شيراز موجب عدم تعادل عرضه و تقاضای 
هويج و گرانی هويج در کل کشور شده است.وی با اشاره 
به اينکه امروز قيمت هويج از موز هم عبور کرد، گفت: 
قيمت موز در ميدان ميوه و تره بار ۲5 هزار تومان است، 

در حاليکه نرخ هويج در ميدان ميوه و تره بار باالتر بود.

رئيس اتحاديه صنف ميوه و سبزی فروش شهرستان 
اصفهان توضيــح داد: اگرچه در ميدان ميــوه و تره بار 
اصفهان قيمت ۲0 هزار تومان برای هويج مشــخص 
شده بود، اما هويج با اين قيمت به دست خرده فروشان 
نرســيد و محصول با نرخ باالی ۲5 هزار تومان بود.به 
گفته اسماعيلی، در سطح عرضه قيمت هويج بايد ۲۶ 
هزار تومان فروخته شود، اما در ميدان ميوه و تره بار اين 
محصول حتی با قيمت ۲5 هزار تومان هم عرضه نشد و 
با قيمت گذاری ميدان، برخی مغازه داران هويج را با نرخ 
باالتری عرضه می کنند. وی افزود: در حال حاضر قيمت 
موز در مغازه ها با احتساب سود ۲8 هزار تومان و هويج 
نيز با احتساب سود برای فروشنده ۳0 هزار تومان است.

رئيس اتحاديه صنف ميوه و سبزی فروش شهرستان 
اصفهان با بيان اينکه به دليل شرايط موجود همچنان 
محصول هويج در سطح بازار کم است، پيش بينی کرد: 
تا ۱0 روز آينده مشکل کمبود هويج و گرانی آن در سطح 

بازار اندکی بهبود يابد.

نرخ هویج از موز عبور کرد

اصناف در صف اول رعایت پروتکل هاي بهداشتي هستند

وزیر نیرو به وعده تامین برق عمل نکرد

کاهش۹۰درصدی تولید فوالد میانی

چند نرخی ارز مشکل اصلی نهاده در كشور

ارز 4200 تومانی امسال حذف می شود؟
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هشدار گوگل به دو ميليارد كاربر كروم
گوگل با صدور چهارمین هشــدار ارتقــای فوری در دو ماه گذشــته، به 
کاربران کروم درباره آســیب پذیریهای خطرناک این مرورگر هشدار داد.

گوگل کروم بیــش از دو میلیارد کاربر در جهــان دارد و بازار مرورگر وب 
 را در اختیار گرفته اســت شــاید به همین دلیل به هــدف اصلی هکرها

 تبدیل شده است.
گــوگل در یک پســت وبــاگ رســمی، از شناســایی هفت آســیب 
پذیــری در مرورگــر کــروم خبــر داد کــه بــه عنــوان تهدیدهــای 
امنیتی بــاال رتبــه بنــدی شــده انــد و اپلیکیشــن کــروم در همه 
 سیســتمهای عامل بزرگ شــامل ویندوز، مــک و لینکوس را شــامل

 می شوند.
گوگل در حال حاضر اطاعــات چندانی درباره این حفــره های امنیتی 
نداده تا مانع بهره بــرداری هکرها شــده و فرصت کافی بــرای کاربران 
به منظــور حفاظت از دستگاهشــان فراهم کند.کاربران بــرای مقابله با 
تهدیدهای جدید باید به قســمت "تنظیمات"، بخش "کمک" و سپس 
بخــش "درباره گوگل کــروم" مراجعه کننــد. اگر نســخه مرورگر آنها 
۹۲.۰.۴۵۱۵.۱۵۹ یا باالتر بــود در امنیت هســتند. در غیر این صورت 
 صفحه "دربــاره گوگل کــروم" کاربــران را به آپدیــت مرورگر هدایت

 می کند.
گوگل آسیب پذیریهای خطرناک را چند روز پس از شناسایی آنها بافاصله 
ترمیم می کند اما کارآمدی این ترمیمها به آپدیت شدن مرورگر از سوی 
میلیاردها کاربر آن بســتگی دارد.بر اساس گزارش فوربس، کروم مرورگر 
فوق العاده ای است اما حمات به این مرورگر افزایش یافته و امسال هشت 
مورد بهره برداری از آسیب پذیری امنیتی ناشناخته در این مرورگر وجود 

داشته است.

بهره محصوالت نانو از بازار ایران ساخت
بــا توجه بــه توانمنــدی ایــران در حــوزه نانــو فنــاوری بایــد دید 
خدمــات و محصــوالت ایران ســاخت ایــن حــوزه چــه ســهمی 
از بــازار را به خــود اختصــاص داده اند.توانمندی ایــران در نانوفناوری 
محــدود به تولیــد دانــش نبــوده و از برتــری در انتشــارات مقاالت، 
 به اختصاص ســهمی از بازار محصــوالت داخلی و بین المللی توســعه

 یافته است.
بازار محصوالت و خدمات فناوری نانو که بخش قابل توجهی از آن متکی 
به توانمندی داخلی است، بیش از ۹۴ درصد در بازار داخلی و 6 درصد در 
بازارهای بین المللی ســهم دارد. بیش از ۴۱ کشور در سال گذشته مقصد 
صادراتی این تولیدات و خدمات بوده است.اما نفوذ محصوالت نانوفناوری 
در حوزه های گوناگون بازار داخلی به چه میزان است؟ این داده نما توضیح 

می دهد:
صنعت ســاختمان کشــور بیش ترین ســهم را از محصوالت و خدمات 
نانوفنــاوری دارد. بــه طوری کــه بیــش از ۵۵درصــد دســتاوردهای 
نانوفناور کشورمان به توســعه این حوزه کمک کرده اســت.اما در رتبه 
دوم این ســهم گیری از فنــاوری نانو صنایــــع اپتیــک و الکترونیک 
ســهمی ۱۲درصدی از بازار محصــوالت نانو ایران ســــاخت را به خود 
اختصاص داده است.همچنین صنایع نفــــت و گاز، پلیمر، پتروشیمی، 
نســــاجی، خودرویــی و کامپوزیــت به طــور میانگین ســهمی ۹ تا 
۵ درصدی از این محصــوالت دارند که با توســعه این فنــاوری و رونق 
 تولید محصوالت ایران ســاخت این میزان در ســال ۱۴۰۰ رو به افزایش

 است.

كرونا گوگل را برای توليد گوشی نيازمند چين كرد
طبق گزارشــی جدید به دلیل محدودیت های ناشــی از شــیوع دوباره 
کووید۱۹، گوگل مجبور است موبایل های جدید خود را همچنان در چین 
تولید کند. سال گذشته گوگل تصمیم گرفت خط تولید موبایل خود را از 
چین به شــمال ویتنام منتقل کند. اما اکنون به نظر می رسد این شرکت 
موبایل های جدید خود را به دلیل قوانین مربــوط به کووید ۱۹ همچنان 

در چین می سازد.
طبــق گزارش نشــریه ژاپنــی نیکی، کشــورهای آســیایی بــه دلیل 
گســترش شــیوع کووید ۱۹ در این اواخر ســختگیری های بیشــتری 
در مبــادی مــرزی خــود انجــام می دهنــد. در نتیجــه ایــن قوانین 
 ســختگیرانه تر، گــوگل مجبور اســت تولیــد محصوالت خــود را در 

چین ادامه دهد.
در این گزارش اشاره شــده طبق برنامه ریزی ها قرار بود موبایل پیکسل 
۵ در ویتنام ساخته شود اما به دلیل محدودیت های سفر و منابع محدود 
مهندســی در ویتنام، امکان اجرای موفقیت آمیز طرح وجود نداشــت. 
بنابراین موبایل های پیکســل 6 و پیکســل 6 پرو در شنژن چین ساخته 

می شوند.
البته گوگل تنها شــرکتی نیســت که مجبور به ادامه تولید محصوالتش 
در چین شده اســت. طبق اطاعات موجود اپل نیز تصمیم داشت بخشی 
کوچکی از خط تولید مک بوک و آی پد را به ویتنام منتقل کند اما انجام این 
طرح به تعویق افتاده است. بنابراین این شرکت نیز مجبور است به تولید 
دستگاه هایش در چین ادامه دهد.پیش بینی می شود پیکسل 6 و پیکسل 

6 پرو در پاییز سال جاری میادی عرضه شود.

عرضه سيستم رانندگی خودران جدید تسال در سال 2022
شــرکت تســا از عرضه سیســتم رایانه ای جدید خودران خــود برای 
خودروهای تولیدی این شرکت در ســال ۲۰۲۲ خبر داده است.تسا در 
 سال ۲۰۲۲ مدل نهایی خودروی جدید ســایبرتراک را هم به بازار عرضه

 می کند.
 FSD ســخت افزار رانندگی تمام خودران جدید شرکت تسا موسوم به
۲ قرار است مشتریان زیادی را به هیجان آورد، اما هنوز مشخص نیست با 
استفاده از آن امکان رانندگی کامًا خودکار و بدون نیاز به دخالت راننده 

به وجود می آید یا خیر.
گفته می شود در سیستم رانندگی خودکار FSD ۲ تعداد زیادی دوربین 
حسگر نیز در نظر گرفته شــده تا از هرگونه اشتباه محاســبه یا برخورد 
ناخواســته جلوگیری شــود.در ماه های اخیر قابلیت هدایــت خودکار 
خودروهای تسا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و حتی برخی نمایندگان 
کنگره آمریکا خواســتار تحقیق در مورد آنها شــده اند، زیرا در مواردی 
اشــتباهات محاســباتی آنها باعث وقوع تصادفات منجر به جرح و ضرب 

شده اند.
سیســتم هدایت خودکار اف اس دی اولین بار در ســال ۲۰۱6 معرفی 
شــد و از آن زمان تا به حال به طور مرتب برای خودروهای برقی تســا 
ارتقــا یافته، اما به روزرســانی های نرم افزاری و ســخت افــزاری هرگز 
 آن را به یــک سیســتم هدایت خــودکار کامــل و ۱۰۰ درصــد قابل

 اتکا مبدل نکرده است.

اخبار

موشک سایوز ۳۴ماهواره اینترنتی را به فضا برد
۳۴ ماهواره اینترنتی شرکت وان وب همراه یک موشک سایوز از مقر فضایی بایکنور در قزاقستان به فضا پرتاب شد.شرکت فضایی آریان اسپیس با همکاری »استارسم« )Starsem( و راسکاموس )سازمان فضایی 
روسیه( مأموریت »وان وب ۹« را انجام داد و ۳۴ ماهواره اینترنتی را همراه یک موشک سایوز ۲.۱b به مدار زمین فرستاد.این هشتمین عملیات پرتاب ماهواره برای وان وب به حساب می آید و به این ترتیب تعداد کل 
ماهواره های این شرکت در مدار زمین به ۲۸۸ عدد می رسد.در کل وان وب برای ارائه سرویس اینترنت با پوشش جهانی باید ۶۰۰ ماهواره به مدار زمین بفرستد که تاکنون ۴۸ درصد از این تعداد را به فضا ارسال 

کرده است.البته قرار بود این مأموریت در ۱۹ آگوست انجام شود اما چند ثانیه قبل از پرتاب لغو شد. در نهایت روز گذشته پرتاب از مقر فضایی بایکنور در قزاقستان انجام شد.

برنامــه پیشــنهادی اتــاق 
ایران درباره سیاســت گذاری 
اقتصادی در دولت سیزدهم 
منتشــر شــد پیــش از این 
اولویت های اصلی اقتصادی، 

در قالب سه بسته پیشنهادی به دولت ارائه شده است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران در آغاز 
به کار دولت سیزدهم با انتشار گزارشی با عنوان »برنامه 
پیشنهادی اتاق ایران در سیاســت گذاری اقتصادی به 
دولت« اولویت هــای اصلی اقتصــادی را برای مدیریت 
شرایط حاضر کشــور، در قالب سه بســته پیشنهادی 
مشخص به دولت ارائه کرده است.در بخشی از این گزارش 
آمده است، اقتصاد در چند دهه اخیر به ویژه ده سال اخیر 
با تورم بســیار باال، رکود اقتصادی و اشتغال زایی بسیار 
پایین و بی کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه است 
و معموالً سیاســت گذار اقتصادی با اتخاذ سیاست های 
ُمَسکن گونه، عاج ریشه ای مشکات را به آینده موکول 
کرده است. برون رفت از این شــرایط نیازمند اصاحات 
اساسی در سیاســت گذاری ها و ســاختارها است. البته 
اقتصاد در حرف اولویت اول کشــور است اما نه سیاست 
داخلی و نه سیاســت خارجی در خدمت حل مشــکل 
اقتصادی نیست.در بخشــی از این گزارش عنوان شده: 
دیدگاه های واقع گرایانه ای درباره خودکفایی و حمایت 
زا تولید داخل وجود نــدارد. دیدگاه های کنونی موجب 
شده تا ســهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال 
قبل نصف شده و در حال حاضر جایگاه کشور به انتهای 
زنجیره ارزش آسیایی )تأمین کننده انرژی و مواد اولیه( 
تقلیل یابد.همچنین تصریح شده: نگاه نظام مند، علمی و 
همه جانبه به مسائل اقتصادی کشور وجود ندارد و مردم 
و فعاالن اقتصادی، تاوان آزمون وخطای سیاست گذاری 
انواع نحله های فکری را می دهند. از یک سو اختال های 

قیمتی، تخصیص منابع را به شدت مخدوش کرده است و 
منشاء شکل گیری انواع گروه های رانت جو و فسادهاست 
و از سوی دیگر، به آثار غیراقتصادی سیاست گذاری های 

اقتصادی، وقعی نهاده نمی شود.
این گزارش، با تشــریح وضع موجود، راه حل ها را در سه 
حوزه »ثبات بخشــی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد 
فعاالن بخش خصوصــی«، »درمان کم رشــدی تولید 
به عنوان عامل کوچک شدن ســفره مردم و سهم ایران 
از اقتصاد جهانی«، »بهبود تقاضای مؤثــر در اقتصاد با 
گســترش تأمین اجتماعی و هدفمندسازی برنامه های 
حمایتی« ارائه کرده و معتقد اســت که درهم تنیدگی 
این سه راهکار سبب می شود که امکان اصاح یکی بدون 
اصاح هم زمان موارد دیگر میســر نباشد. بر این اساس، 
برنامه پیشنهادی اتاق ایران به دولت جدید در سه بسته 

سیاستی به شرح زیر ارائه شده است.
الف( بسته ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد 

فعاالن بخش خصوصی
ب( بسته اصاح نظام قاعده گذاری با تأکید بر حمایت از 

سرمایه گذاری مولد
ج( بســته حمایت از خانوارها و بهبود تقاضای مؤثر در 

اقتصاد
با عنایت به آنکه در زمان تدوین گزارش، اقتصاد کشــور 
دچار مشکات ســاختاری متعددی اســت که سابقه 
همزمانی این مشکات در کشور و احتماالً در کشورهای 
دیگر، کم سابقه اســت. مهم ترین راهکار حمایت و مانع 
زدایی از تولید و اشتغال، حضور با منطق و قدرتمند دولت 
در طراحی و مقررات گذاری بازارها و همزمان خروج دولت 

از تصدی گری و قیمت گذاری در اقتصاد است.
لذا اتاق ایران، همزمان با ارائه سه بسته پیشنهادی خود 
تأکید کرده است، درک چرایی و راه های برون رفت از این 
شرایط ضروری است. ازاین رو، داشتن جسارت در انتخاب 
یک تیم اقتصادی متخصص و هماهنگ از ضروریات اصلی 
پیش روی دولت جدید است. اجرای اصاحات اشاره شده، 
بدون مخالفت ذینفعان نخواهد بود. البته در این مســیر 

دشوارترین کار دولت جدید بازگردان امید به مردم برای 
بهبود وضعیت اقتصادی و اعتماد به سیاست گذاران است.

گروه های ذینفعی که طی این ســال ها از عدم شفافیت 
و چند نرخی بودن ها بهره گرفته انــد، قطعاً به مخالفت 
با این گونه طرح ها خواهند پرداخت که الزم است دولت 
جدیدی که قصد اصاحات اقتصادی دارد آماده مقابله با 

این موضوع باشد.
پذیرش منطق اصاحات و همچنین تحمل دشواری های 
احتمالی که در کوتاه مدت روی می دهد توسط عموم مردم 
و کارشناسان شرط کافی برای موفقیت است و ازاین رو، 
دشوارترین کار دولت جدید بازگردان امید به مردم برای 
بهبود وضعیت اقتصادی و اعتماد به سیاست گذاران است.

در این گزارش درباره ریشه مشــکات از نگاه اتاق ایران 
عنوان شده: چند مشکل کلیدی وجود دارد که عدم توجه 
به آن ها و عدم رفع آن ها موجب شــده است تا مشکات 
اقتصادی کشور تداوم یابد و به رغم روی کار آمدن دولت ها 
با گرایش های گوناگون جناحی و فکری، اقتصاد کشــور 
قابلیت استفاده مؤثر از مزیت های بالقوه خود مانند نیروی 
انســانی جوان و اغلب تحصیل کرده، منابــع نفت و گاز 

فراوان، ظرفیت غنی معدنی، حجم بازار گسترده داخلی 
و پیرامونی و موقعیت ژئوپلیتیکی کم نظیر نداشته باشد:

۱-فقدان اجماع در الگوی اداره اقتصاد کشور
۲-فقدان اجماع درباره اولویت های کشور

3-دیدگاه هــای غیــر واقع گرایانه دربــاره خودکفایی 
اقتصادی

۴-فقدان نظام مند، علمی و همه جانبه به مسائل اقتصادی 
کشور

۵-ناهماهنگی بین دســتگاه های اصلی سیاست گذاری 
اقتصادی و پخش بــودن قدرت اجرایی در شــوراهای 

عالی متعدد
6- فقدان ترکیب خردمندانه از دولت و بخش خصوصی 

در اقتصاد کشور
7-اســتفاده از درآمدهــای نفتــی بــرای پوشــش 

ناکارآمدی های مدیریتی.

اتاق ایران در این گزارش راهکاری پیشــنهادی خود را 
برای بهبود وضعیت سیاست گذاری اقتصادی در کشور 

ارائه کرده است.

مركز پژوهش های اتاق ایران به دولت  سيزدهم پيشنهاد داد

سه  بسته  سیاستی  برای  نجات  اقتصاد
News kasbokar@gmail.com

خط فقر در ســال ۹۹ از رشد 38 درصدی نسبت به 
سال قبل از آن برخوردار بوده و دلیل اصلی آن تورم 

باال در دو بخش خوراک و مسکن بوده است.
برای نخستین بار به شکل رسمی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در گزارشی با عنوان »پایش فقر«، خط 
فقر رسمی کشور را منتشر کرد. گزارش پایش فقر 
در سال ۹۹ نشان می دهد که خط فقر سرانه به طور 
متوسط با 38 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، 
به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده است. تورم 
باالی بخش خوراکی ها و آشــامیدنی ها و همچنین 
بخش مسکن در ســال ۱3۹۹ که عمده هزینه های 
خانوار فقیر را تشــکیل می دهد، از دالیل اصلی این 
افزایش است. همچنین خط فقر برای یک خانواده 
سه نفره ۲ میلیون و 7۵8 هزار تومان و برای خانواده 
چهارنفره، 3 میلیون و38۵ هزار تومان برآورد شده 

است.
یادمان باشد که این محاسبه در شرایطی انجام شده 
که میانگین نرخ تورم در سال ۹۹ ، 36.۴ درصد بود 
و امسال که این میزان به بیش از ۴۴ درصد رسیده 
همه این شــاخص ها در وضع بدتری قرار خواهند 

گرفت.

یک سوم ایرانی ها زیر خط فقر
براساس این گزارش، نرخ فقر در سال ۱3۹8 حدود 
3۲ درصد محاسبه شد که این وضعیت در سال ۹۹ 
بدتر از قبل بوده اســت اما در ایــن گزارش عدد آن 
مشخص نشده اســت. همچنین تعداد افرادی که 
درآمدی کمتر از خط فقر در ســال ۹8 داشــته اند، 
به بیش از ۲6 میلیون رســیده اســت؛ یعنی حدود 
یک ســوم جمعیت و به بیانی دیگر یعنی از هر سه 
نفرایرانی در این سال، یک نفر زیر خط فقر، درآمد 

داشته است.

سیستان وبلوچستان فقیرترین و تهران 
ثروتمندترین استان ها

وزارت رفاه در گزارش خودش برای مقایسه میزان 
فقر در سطح منطقه ها  از شاخص نسبت هزینه گروه 
خوراک به کل هزینه ها استفاده کرده است. در این 
بررسی هرچه سهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل 

هزینه ها در منطقه ای بیشــتر باشــد، آن منطقه از 
سطح رفاهی پایین تری برخوردار است. 

بر ایــن اســاس در ســال ۹۹ ســهم خوراکی ها و 
آشامیدنی ها از کل هزینه ها به ۲3.۴ درصد رسیده 
که نسبت به سال ۹8 که ۲۲.۱ درصد بوده، افزایش 
یافته است. این یعنی سطح رفاه خانوار در سال ۹۹ 
کاهش یافته است. در سال ۹8 دهک اول حدود 33 
درصد هزینه های خود را بــه تامین اقام خوراکی و 
آشامیدنی اختصاص داده است؛ این در حالی است 
که دهک دهم تنها ۲6 درصــد هزینه های خود را 

صرف اقام خوراکی و آشامیدنی کرده است.
شواهد بین استانی نیز مشخص کننده و تاییدکننده 
وضعیت فقر در کشور اســت. بر اساس این شاخص 
استان سیستان وبلوچستان از نظر میزان فقر نسبت 
به بقیه استان ها وضعیت بغرنج تری دارد به طوری که 
در بین ۲۰ شهرستان محروم ایران، ۱۱ شهرستان 
در استان سیستان وبلوچستان قرار دارند. همچنین 

سه شهرستان استان کرمان در جرگه ۲۰ شهرستان 
محروم قرار گرفته اند. این در حالی است که تهران 
بهترین وضعیت را در زمینه میزان فقر دارد. همچنین 
دهک اول درآمدی در استان سیستان وبلوچستان با 
6/ ۵۰ درصد، بیشترین نسبت هزینه های خوراکی 
به کل هزینه ها را دارد. در مقابل دهک اول درآمدی 
در اســتان گیان با ۹/ ۲۵ درصد، کمترین نسبت 
هزینه های خوراکی به کل هزینه ها را بین دهک های 
اول درآمدی در استان های مختلف به خود اختصاص 

داده است.

 مسیر نزولی درآمد سرانه
در این گزارش به درآمد سرانه ایرانی ها در دهه ۹۰ 
هم اشاره شده است. منظور از درآمد سرانه، میزان 
تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت کشور است 
که از سال ۱3۹۰ روندی کاهشی داشته؛ به طوری که 
خانوارهای ایرانی در سال ۹8 نســبت به سال ۹۰ 
حدود 3۴ درصد یعنی یک ســوم درآمد سرانه خود 
را از دســت داده اند؛ پس می توان گفت که ایرانیان 
طی دهه ۱3۹۰ به طور پیوسته با کاهش رفاه مواجه 

بوده اند.

گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی 
در گزارشــی با بررســی پدیده دیجیتالی شدن 
اعام کــرد: دیجیتالی شــدن از طــرق مختلف 
ظرفیت هایی را برای افزایش کارایی انرژی فراهم 
می کند. دیجیتالی شــدن که به معنی استفاده از 
فناوری های ارتباطاتــی و اطاعاتی دیجیتالی در 
فعالیت ها است به پدیده ای رایج در اقتصاد تبدیل 
شده و بســیاری از ابعاد زندگی انسان ها و جوامع 
بشری را تحت تأثیر قرار داده است.این پدیده به 
افزایش حجم داده ها و اطاعات، پیشرفت سریع در 
روش ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل و اتصال هرچه 
 بیشتر بین انســان ها، ابزارها و ماشین ها منتهی 

شده است.
دیجیتالی شــدن داللت های قابــل ماحظه ای 
در خصوص نحــوه تولید و مصرف انــرژی دارد. 
در این میان، تأثیر دیجیتالی شــدن بر تقاضای 
انرژی پیچیده است. از یک ســو، ابزارها و وسایل 
دیجیتال امکان بهبود قابل توجه در کارایی انرژی 
را فراهم می کنند و از ســوی دیگر، رواج ابزارها و 
وســایل بیشــتر، در صورتی که به دقت مدیریت 
نشود ممکن اســت به طور خالص باعث افزایش 
در مصرف انرژی شــود. در این شــرایط، چالش 
اساسی برای سیاستگذاران در این است که فرآیند 
دیجیتالی شــدن را به گونــه ای مدیریت کنند 
 که فواید آن را بیشــینه و پیامدهــای منفی آن

 را کمینه کند.
دیجیتالی شــدن از طرق مختلف ظرفیت هایی 
را برای افزایــش کارایی انــرژی فراهم می کند. 
فناوری هــای جمع آوری داده نظیر حســگرها و 
کنتورهای هوشــمند داده های مربوط به مصرف 
انرژی و بعضاً سایر شــرایط تأثیرگذار بر مصرف، 
نظیر شرایط آب و هوایی را جمع آوری می کنند. 
چنین داده هایــی بــا اســتفاده از فناوری های 

تجزیه و تحلیل داده ها نظیر الگوریتم های هوش 
مصنوعی پردازش می شــوند و اطاعات مفیدی 
را در خصــوص مصرف فراهم می کنند. ســپس، 
اطاعات پردازش شده به دســتگاه ها و وسایلی 
ارســال می شــود که می توانند به طور خودکار 
 یا از طریــق مداخله انســانی کارایــی انرژی را

 ارتقا دهند.
برای نمونه، یک اپلیکیشن تلفن هوشمند می تواند 
مسیری برای رفت و برگشــت بین محل زندگی 
و کار که باعــث افزایش کارایی انرژی می شــود، 
را به افراد پیشــنهاد کنــد؛ اما افزایــش کارایی 
انرژی از این طریق، دســتکم مســتلزم آن است 
که کاربر ایــن برنامک بر مبنای پیشــنهاد فوق 
اقدام کند. ابزارها و وســایلی هم وجود دارند که 
می توانند با استقال بیشتر کارایی انرژی را ارتقا 
دهند. ســوئیچ های تعبیه شــده در سامانه های 
سرمایشــی و روبات هــای مــورد اســتفاده در 
 خطوط تولید نمونه ای از چنین ابزارها و وسایلی

 هستند.
ممکن است دیجیتالی شــدن از طریق ترکیبی 
از فناوری هــا در حوزه های »جمــع آوری داده«، 
»تجزیه و تحلیل داده« و »اقدام« به ارتقای کارایی 
انرژی در بخش های مختلف کمک کند. حسگرها، 
 )Interfaces( کنتورهای هوشــمند و میاناها
نمونه ای از فناوری هایی هســتند کــه می توانند 
برای جمــع آوری داده ها مــورد اســتفاده قرار 
گیرنــد. همچنین، شبیه ســازی های دیجیتالی 
و هــوش مصنوعــی نمونــه ای از فناوری هایی 
هســتند که می توانند بــرای تجزیــه و تحلیل 
داده های استفاده شوند. سامانه های اتوماسیونی، 

کنترل کننده ها، چاپ سه بعدی و میاناها نمونه ای 
از فناوری های ارتباطاتــی و اطاعات دیجیتالی 
 قابل اســتفاده در حــوزه تغییر رفتــار مصرفی

 هستند.
فناوری های دیجیتالی قابلیت بهینه سازی انرژی 
الزم برای بســیاری از فعالیت هــا را دارند. این به 
معنی افزایش در کارایی انرژی اســت، که به طور 
ســنتی به عنوان »کاهش مقــدار انرژی مصرف 
شــده به ازای هر واحد فعالیت« تعریف می شود. 
بی تردیــد، افزایش کارایی انــرژی مصرف کننده 
نهایی کماکان از مهم تریــن مؤلفه های تحوالت 
ساختاری در حوزه انرژی است که منافع بسیاری 
برای کشــورها به دنبال دارد. اما، فواید ناشــی از 
اتصال بیشــتر بین انســان ها، ابزارها و ماشین ها 
این امکان را بــرای فناوری های دیجیتالی فراهم 
می کند تا هم کارایــی انرژی مصرف کننده نهایی 
و هم کارایی کل ســامانه انرژی )یعنی، سامانه ای 
که برای عرضــه خدمات مرتبط با حــوزه انرژی 
 بــه مصرف کننده نهایی طراحی شــده اســت(

 را افزایش دهد.
در حال حاضر، سامانه های انرژی در اطراف و اکناف 
جهان تحوالت شدیدی را تجربه می کنند. اضافه 
شدن منابع انرژی های تجدیدپذیر متغیر متمرکز 
و غیرمتمرکز به شبکه، افزایش برقی کردن مصرف 
انرژی و پیدایش مشــتاقان انرژی )افرادی که هم 
تولیدکننده و هم مصرف کننده انرژی هســتند( 
نمونه ای از این تحوالت است. در این شرایط، برای 
اطمینان یافتن از اینکه سامانه انرژی در کاراترین 
وضعیت ممکن قرار دارد، انرژی در زمانی که الزم 
است عرضه می شود و انرژی زمانی که در دسترس 

است مصرف می شــود، انعطاف پذیری در سمت 
تقاضا بسیار مهم است.

دیجیتالی شدن برای ساختمان ها، وسایل نقلیه و 
صنایع هوشمند این امکان را ایجاد می کند تا منابع 
جدید، بار انعطاف پذیر را برای سامانه انرژی فراهم 
کند. این ویژگی می تواند مــوارد قطع انرژی های 
تجدیدپذیر در ســمت عرضه را کاهش دهد و از 
جوامعی حمایت کند که انــرژی تولیدی خود را 
مصرف می کنند. هرچه انرژی های تجدیدپذیر در 
سامانه انرژی بیشتر باشد و هر چه بیشتر جامعه 
انرژی تولیدی خود را مصرف کند، افزایش کارایی 
سامانه انرژی بیشــتر محقق خواهد شــد. زیرا، 
زیان های مرتبط با تولیــد و توزیع انرژی کاهش 

پیدا می کند.
قدرت فناوری های دیجیتالــی در بهبود کارایی، 
هم در ســطح مصرف کننده نهایی و هم در سطح 
سامانه، در نهایت از طرقی نظیر اجتناب از انجام 
ســرمایه گذاری های پرهزینه در زیرساخت های 
انرژی، ادغام بهتر منابــع انرژی های تجدیدپذیر 
متغیر در شــبکه و بهبود امنیت انــرژی، به ویژه 
از طریــق توانمندســازی مصرف کننــدگان 
 انــرژی، بــه کل ســامانه انــرژی منفعــت

 می رساند.
همچنین، دیجیتالی شــدن از طریق فواید ناشی 
از ارتقای کارایی مصرف کننــده نهایی و کارایی 
ســامانه انرژی، امکان بازنگــری در تصوراتی را 
فراهم می کند کــه کارایی انرژی و پاســخگویی 
به تقاضــا را موضوعاتــی جدا از هــم و حتی در 
تقابل با هم تعریف می کننــد. در واقع، دیجیتالی 
شدن چشــم اندازی کل نگر و سیستمی از کارایی 
انرژی ارائه می کند که هــم کارایی مصرف کننده 
 نهایی را شــامل می شــود و هم انعطاف پذیری

 سمت تقاضا را.

فناوری های دیجیتالی و قابلیت بهینه سازی انرژی 

بر اساس اعالم وزارت رفاه در سال 99  بيش از یك سوم ایرانی ها زیر خط فقر بوده اند

 مسیر نزولی درآمد سرانه


