
غول تلفن هوشمند چینی شیائومی کسب و کار 
خودروی برقی خود را رسما ثبت و اعالم کرد این 

واحد وارد فاز توسعه گسترده شده است.
 Xiaomi EV, به گزارش ایسنا، نام این شرکت
Inc است و با ســرمایه ۱۰ میلیارد یوان )۱.۵۵ 

میلیارد دالر( تشکیل شده است.
این سازنده تلفن هوشــمند که در پکن مستقر 
اســت، در مارس برنامه هایش برای راه اندازی 
یک کسب و کار خودروی برقی را اعالم کرد و از 
ســرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دالری در یک دهه 

آینده خبر داده بود.
شــرکت Xiaomi EV اکنــون ۳۰۰ کارمند 

دارد و توسط لی جون، موسس و مدیرعامل گروه 
ریاست می شود.

شیائومی اعالم کرد تیم خودروی برقی این شرکت 
تحقیقات گســترده ای در پنج ماه گذشته انجام 
داده و از شرکای صنعت بازدید کرده و با تعریف 
محصول خــودروی برقی و تشــکیل تیم پیش 

می رود.  
شرکت خودروی برقی شیائومی هنوز خودرویی 

رونمایی نکرده است.
شــیائومی اوایل ماه جاری اعالم کرد شــرکت 
رانندگی اتوماتیک "دیپ موشــن" را به ارزش 
حــدود ۷۷.۳۷ میلیون دالر خریــداری کرده تا 

توان رقابت فناوری کســب و کار خودروی برقی 
خود را تقویت کند. بر اساس گزارش شبکه سی 
ان بی سی، شیائومی که برای تلفنهای هوشمند و 
محصوالت سخت افزاری متصل به اینترنت دیگر 
شناخته شده است، با تاســیس رسمی شرکت 
خودروســازی برقی وارد فضای پرازدحامی می 
شود که استارتاپهایی مانند نیو، Xpeng، تسال و  

BYD در آن حضور دارند.
ارزش سهام شــیائومی در پی انتشار این خبر در 
معامالت بعدازظهر بازار هنگ کنگ ۱.۴ درصد 
صعود کرد و عملکرد مطلوبتری از شاخص هانگ 

سنگ پیدا کرد.

ترامپ ارزهای دیجیتالــی موجود در بازار را یک 
فاجعه قریب الوقوع خواند.

به گزارش ایســنا، دونالد ترامپ- رییس جمهور 
سابق آمریکا- در گفتگو با فاکس نیوز با حمله به 
ارزهای دیجیتالی گفت: آن ها یک فاجعه بالقوه 
برای خریداران و سرمایه گذاران خود هستند که 
روزی بر سرشان آوار می شوند. چه کسی می داند 
اینها دقیقا چه هســتند؟ ممکن است یک تقلب 
باشند. من بین ارزها، دالر را ترجیح می دهم چرا 
که ارزهای دیجیتالی چیزهایی هستند که مردم 

خیلی در موردشان اطالعات درستی ندارند.  
ترامپ، حفظ سلطه دالر در بازارهای مالی جهانی 

را یک اولویت برشمرد و افزود: فناوری بالک چین 
دارای ظرفیت های زیادی است که می توان از آن 
برای آینده بهره برد اما ارزهای دیجیتالی به شکل 
فعلی که هدف واقعی سازندگانشــان مشخص 
نیست نباید جایگاهی در نظام مالی داشته باشند.  
ترامپ پیشــتر با دفاع از دالر گفته بود که نیازی 
نیست همه بیتکوین ها را از چرخه خارج کنیم اما 
باید خیلی خیلی خیلی روی تراکنش های مرتبط 
با آن نظارت داشته باشــیم. وی بیتکوین را یک 
تقلب خواند که شور و اشتیاق ایجاد شده نسبت 
به آن در سطح جهان باعث کاهش تمایل معامله 

گران به نگه داشتن دالر شده است.  

ترامپ با هشدار نسبت به تبدیل شدن بیتکوین 
به ارزی مهم تر از دالر گفت: ارز غالب جهانی باید 
دالر باقی بماند. از زمانی که بیتکوین با عبور از ۶۴ 
هزار و ۸۲۹ دالر رکــورد تاریخی تازه ای را ثبت 
کرد، ارزش این رمزارز به طور قابل توجهی ریزش 
کرده و اکنون نیز در محدوده ۴۷ هزار دالری قرار 
دارد. با این حال ارزش محبوب ترین رمزارز جهان 
از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون حدود ۲۳ 
درصد افزایش پیدا کرده است. در طرف مقابل اما 
دالر سالی کامال آرام را سپری کرده تا جایی که 
ارزش آن مقابل سبد ارزهای مهم جهانی تقریبا 

بدون تغییر باقی مانده است.  

معاون وزیر راه بــا بیان این که آمــاری از تعداد 
وام های پرداخت شده ودیعه مسکن نداریم، گفت: 
مستأجرانی که قرارداد آنها نیمه دوم سال است 

برای وام ثبت نام کنند.
به گزارش خبرانالین، محمود محمودزاده با اشاره 
به مصوبه ســتاد ملی کرونــا در خصوص مهلت 
مستأجران برای ثبت نام وام ودیعه مسکن، اظهار 

کرد: مستأجرانی که مهلت قرارداد آنها نیمه دوم 
سال است می توانند مدارک خود را در سامانه وام 

ودیعه مسکن بارگذاری کنند.
امــکان جدیــد وزارت راه بــرای وام ودیعــه 
مســتأجران/ معاون وزیر راه:آمار تعداد وام های 

پرداخت شده را نداریم. 
وی بــا اشــاره بــه آغــاز پرداخــت وام ودیعه 

مســکن، ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی انجام 
شــده، متقاضیان وام ودیعه می توانند نام بانک و 

شعبه مورد نظر را انتخاب کنند.
وی با بیان این که در صورتیکه متقاضیان مدارک 
خود را زودتر به بانک ها ارائه دهند، روند پرداخت 
وام تسریع می شــود، افزود:  آمار دقیقی از تعداد 

وام های پرداخت شده ودیعه مسکن نداریم.

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که 
بر نوع جدیدی از ویروس کرونا موسوم 
به »مو« )Mu( نظارت می کند، این 
نوع کرونا اولین بار در مــاه ژانویه در 

کلمبیا شناسایی شد.
سازمان بهداشت جهانی روز سه شنبه 
در اعالمیه هفتگــی همه گیری خود 
گفــت: Mu که از نظر علمــی با نام 
B.۱.۶۲۱ شناخته می شود، به عنوان 
نوع مورد توجه طبقه بندی شده است.

این ســازمان ادامه داد: این نوع کرونا 
جهش هایی دارد کــه خطر مقاومت 
به واکسن ها را نشان می دهد و تاکید 
کرد که برای درک بهتر آن به مطالعات 

بیشتری نیاز است.
 Mu در این اعالمیه آمده است: »نوع
دارای صور با جهش های مختلف است 
که نشــان دهنده ویژگی بالقوه فرار 

ایمنی است.«

نگرانی هــای گســترده ای در مورد 
ظهــور جهش های جدیــد ویروس 
وجود دارد زیرا نرخ عفونت در سطح 
جهانی در حال افزایش اســت و نوع 
بسیار قابل انتقال دلتا به ویژه در میان 
افراد واکسینه نشده و در مناطقی که 
اقدامات ضدویروس کاهش یافته رو 
به رشد است. همه ویروس ها ازجمله 
 )۲-SARS-CoV( ۲-سارس-کوو
که باعث کوویــد -۱۹ می شــود، با 
گذشت زمان جهش می یابند و اکثر 
جهش ها بــر خواص ویــروس تاثیر 
کمی دارند یا هیــچ تاثیری ندارند اما 
جهش های خاصی می توانند بر خواص 
یک ویروس تاثیر داشــته باشند و بر 
سهولت انتشار آن، شدت بیماری ایجاد 
شده و مقاومت آن در برابر واکسن ها، 
 داروهــا و ســایر اقدامــات متقابل 

تاثیر بگذارند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
برق ایــران گفت: با خارج شــدن 
۲ نیــروگاه از مــدار و محدودیت 
تولید نیروگاه هــای برقابی، امروز 
)چهارشــنبه( ۱۲ هــزار مگاوات 
اختالف بین نیــاز مصرف مردم و 

تولید برق وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت 
مدیریــت شــبکه بــرق ایــران 
»مصطفی رجبی مشهدی«افزود: 
پیش بینی نیاز مصرف ما امروز ۶۴ 

هزار و ۱۰۰ مگاوات است.
وی ادامه داد: این درحالی اســت 
که  میــزان تولیــد در نیروگاه ها 
۵۲ هزارمــگاوات اســت به دلیل 
محدودیت های پیش آمده و خارج 
شــدن دو نیروگاه از مــدار فاصله 
تولید و مصرف افزایش یافته است.

ســخنگوی صنعت بــرق گفت: 

باتوجــه بــه تقاضای مصــرف از 
هموطنان انتظار مــی رود  اعمال 
راهکارهــای مدیریــت مصرف از 
جمله رعایت مصرف در ســاعت 
اوج بار که از ســاعت ۱۲ تا ۱۸ و 
۱۹تا ۲۳ اســت را در اولویت قرار 
دهند تا بتــوان روزهــای اوج بار 
را با محدودیت کمتر پشــت سر 
گذاشت.به گزارش ایرنا، مدیرکل 
مدیریت مصرف و امور مشترکان 
شــرکت تولید، انتقــال و توزیع 
نیروی برق امروز گفت: شــرایط 
برای برخی از مشترکان اداری در 
مصرف برق در روزهــای اخیر به 
نظر می رســد عادی تر جلوه کرده 
و به همین دلیل از دو روز گذشته 
نسبت به تشــدید طرح بازرسی و 
 پایش دستگاه ها و سازمان ها اقدام 

شده است.

تعویق ارائه آمارچک های مبادله شده از سوی بانک مرکزی در حالی 
است که نه تنها بایداین آمار مطابق روال قبل منتشر شود،بلکه باید ارائه  
آمار به تفکیک دسته چک های قدیمی و جدیدبه گزارشها افزوده شود.

به گزارش مهر، تعویق ارائه آمار چک های مبادله شده از سوی بانک 
مرکزی در حالی اتفاق افتاده اســت که نه تنهــا باید آمار چک های 
برگشتی و مبادله شده مطابق روال قبل منتشر شود، بلکه باید ارائه 
آمار به تفکیک دسته چک های قدیمی و جدید، به گزارش ها افزوده 
شود. عدم ارائه این آمار منجر به اختالل در ارزیابی قانون جدید چک 
می شود. بانک مرکزی همواره از ســال ۱۳۹۶ تا کنون، هر ماه آمار 
چک های مبادله شده و برگشتی را تحت گزارش چک های مبادله ای 
در سایت خود منتشر می کند. اهمیت این آمار در این است که بسیاری 
از پژوهشگران حوزه بانک، سیاست گذاران و مسئولین بانک مرکزی 
از طریق این آمار ارائه شده، نحوه کارکرد و تأثیر قانون جدید چک بر 

معامالت و فضای کســب و کار را بررسی می کنند. اما هم اکنون که 
در نیمه شــهریور ماه قرار داریم، بانک مرکزی که باید مطابق روند 
همیشگی خود در ابتدای این ماه آمار مربوط به تیر را منتشر می کرد، 
اما این آمار را همچنان منتشر نکرده است. تصویر زیر مربوط به وبسایت 
بانک مرکزی است و همانگونه که مشاهده می شود، آخرین آمار مربوط 
به خردادماه ۱۴۰۰ است. البته این آمار نیز در ماه گذشته و با تأخیر 
منتشر شد، در حالی که دو ماه از زمان آن گذشته بود. بانک مرکزی 

هنوز گزارش چک های مبادله شده تیرماه را ارائه نداده است

بانک مرکزی باید آمار چک های برگشتی را منتشر کند
بانک مرکزی چند ماهی اســت که ارائه این آمار در زمان مقرر را به 
تعویق می اندازد؛ در حالی که علت آن مشــخص نیست. تأخیر در 
انتشار آمار چک های مبادله شــده و چک های برگشتی به نوبه خود 

اشتباه محسوب می شود، زیرا نه تنها پژوهشگران و سیاست گذاران 
از طریق این آمار به بررســی تأثیرگذاری قانون جدید چک بر بازار 
می پردازند، بلکه چون قانــون جدید چک هنوز بــه صورت کامل 
 اجرا نشــده، اثرات اجرای ســایر تکالیف عقب مانده نیز در این آمار 
مشخص می شود. این اهمال از سوی بانک مرکزی در حالی رخ می دهد 
که یکی از نقاط قوت قانون جدید چک این اســت که امکان ارزیابی 
اثرگذاری آن بر فضای کسب و کار و معامالت صورت گرفته با چک، از 
طریق همین آماری که بانک مرکزی ارائه می کند، وجود دارد. با این 
حال، مشاهدات حاکی از آن است که از ابتدای امسال تا انتهای تیرماه، 
نسبت چک های برگشتی به مبادله شده در دسته چک های قدیمی 
برابر با ۸.۷ درصد و در دسته چک های جدید برابر با ۴ درصد بوده است.

همچنین، آماری که بانک مرکزی در سال های قبل منتشر کرد نشان 
می دهد که نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده در سال ۱۳۹۶ 

برابر با ۲۳ درصد بوده و این آمار در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۱.۳ درصد شده 
است. در نتیجه از طریق آمار این پیام دریافت می شود که قانون جدید 
چک توانســته بر روند صدور چک بالمحل اثر مثبت بگذارد. در شکل 

زیر روند نزولی برگشت چک در طی این سال ها نمایش داده شده است.

بانک مرکزی هنوز گزارش چک های مبادله شده تیرماه 
را ارائه نداده است

عالوه بر این، با توجه به اینکه کارسازی چک های جدید که از اوایل 
امسال وارد بازار شده اند مشروط به ثبت و تائید آن ها در سامانه صیاد 
بانک مرکزی است، الزم است تا جهت بررسی تأثیر لزوم ثبت و تائید 
اطالعات چک بر کاهش آمار چک های برگشتی، بانک مرکزی آمار 
مربوطه را برای چک های صادرشده از دسته چک های جدید و قدیمی 

و به صورت تفکیک شده در گزارشات خود ارائه کند.

احتمال تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از احتمال تمدید یک ساله برنامه 
پنج ساله ششم توسعه خبر داد. جعفر قادری در گفت وگو با ایسنا گفت: 
عده ای از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده اند که به موجب آن اجرای 
برنامه پنج ساله ششم توسعه یک سال دیگر تمدید شود. وی توضیح داد: 
اگر دولت فعلی بخواهد الیحه  برنامه هفتم توسعه را بنویسد باید این کار تا 
قبل از ارائه الیحه بودجه ۱۴۰۱ انجام و به مجلس ارائه شود که عمال فرصتی 
برای این کار وجود ندارد.قادری همچنین گفت: بحث دیگری هم در مجلس 
مطرح است مبنی بر اینکه مدت زمان اجرای برنامه های توسعه به جای پنج 
سال، چهار سال باشد و برنامه ها محدود به دوره کاری یک رئیس جمهور 
قرار گیرد تا مشکالتی به وجود نیاید. با توجه به جمیع شرایط این احتمال 
وجود دارد که اجرای برنامه ششم توسعه به مدت یک سال تمدید شده تا 

دولت جدید فرصتی برای نوشتن برنامه هفتم داشته باشد.
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سرمقاله

سیاست زدگی 
در صنعت خودرو

بازار خودرو ایران سالهاست 
درگیر داســتان پیچیده ای 
شده که در دو سه سال اخیر 
تشدید شده است. تا زمانیکه 
نوســانات دالر در اقتصاد ایران وجــود دارد و اخبار 

سیاسی هر روز...

  بابک صدرایی، کارشناس 
خودرو 
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امیدبهبازگشایی
گرهبیکاری

رکوردورودسهامداران
حقیقیبهبورسشکست

کمیته ای مشترک بین دولت و مجلس برای اصالح نظام یارانه ای تشکیل شده است

ساماندهی ارز 4200 تومانی
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بازار خودرو  در انتظار ثبات دالر
معامالت   در بازار خودرو   متوقف   شده   است

بیکاری به ویژه بیکاری جوانان یکی از چالش های 
ایران است. با روی کار آمدن حجت اهلل عبدالملکی، 
به عنوان وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه 
به برنامه های ارایه شدن توسط وی امید به یافتن 
شغل و کاهش بیکاری در مردم افزایش یافته است. 
به عقیده برخی فعاالن اقتصادی دولت می بایست با 
توجه به انبوه جوانان متقاضی شغل، اقدامات اساسی 
و اولویت دار را برای کاهش بیکاری انجام دهد تا عالوه 
بر کاهش نرخ بیکاری بــا افزایش تولید ملی زمینه 
پیشرفت اقتصادی فراهم شود.  حال باید دید دولت 
سیزدهم و  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چگونه می 
توانند در رفع بیکاری امید را به مردم به ویژه جوانان 
بازگردانند. در حال حاضر عده بســیاری از مردم و 

گروه های هدف...

در معامالت آخرین روز کاری هفته بیشترین ورود 
پول حقیقی به بورس در ۷ ماه اخیر ثبت شــد. در 
معامالت روز گذشــته بورس تهران شاخص کل 
بورس با افزایش ۲۴ هزار و ۵۲۱ واحدی نســبت 
به روز سه شــنبه به رقم یک میلیون و ۵۲۰ هزار 
واحد صعود کرد. بدین ترتیب شاخص به کانال ۱,۵ 
میلیونی بازگشت.شاخص هم وزن با رشد ۸ هزار و 
۴۷۸ واحدی در ســطح ۴۵۵ هزار و ۳۷۱ واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس ۴۴۸ واحد 
باال آمد و در سطح ۲۲ هزار و ۴۰۹ واحد قرار گرفت. 
روز چهارشــنبه پس از ۳ روز ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و ۸۵۵ 
میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شــد که 

بیشترین رقم در ۷ ماه...

اخبارخوبی
ازافزایشواردات
وتولیدداخلیواکسن
دریافتشدهاست

رئیس جمهوری:
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اقتصاد2
ایران وجهان

برگزاری همایــش بانکداری 
اسالمی با حمایت بانک سامان 

سی و یکمین همایش بانکداری اسالمی با عنوان 
»بانکداری اســالمی با نگاهی به بیانیه گام دوم 
انقالب« با حمایت بانک سامان توسط »موسسه 
عالی آموزش بانکداری ایران«، برگزار می شــود.

به گزارش سامان رســانه، محورهای اصلی این 
همایش شامل »اصالح قوانین بانکی: زمینه ها و 
ضرورت ها«، »حکمرانی بانکــی: نقد و ارزیابی«، 
»مدل کسب وکار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی« 
و مانع زدائی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت 
نظام بانکی« است که با حمایت بانک سامان برگزار 
می شود. روابط عمومی بانک ســامان، از تمامی 
عالقه مند به شرکت در این همایش دعوت می کند 
تا طی روزهای 9 و 10 شــهریور از طریق آدرس 
ibi.ac.ir.conf31 ضمن مشارکت در این برنامه 
از سخنرانی ها، مقاالت و میزگردهای تخصصی این 

همایش استفاده کنند.

گام های موثر بانک مهر ایران در 
راستای توسعه بانکداری اسالمی

دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل و اعضای هیات 
مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران طی پیامی فرا 
رسیدن هفته بانکداری اسالمی را تبریک گفتند.

به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، در متن 
این پیام آمده اســت:بانکداری اسالمی با حذف 
ربا، گام بلندی را در شفاف سازی مبادالت مالی 
برداشته و امروز به الگوی موفقی برای بانکداری 
در سراسر جهان تبدیل شــده است.تالش برای 
توانمندسازی نیازمندان جامعه از طریق پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه با هدف بهبود معیشت، 
تامین مایحتاج ضروری، حمایت از اشــتغالزایی 
و کارآفرینی، مقابله با آســیب های اجتماعی و 
ایجاد رونق اقتصادی از جمله برنامه های ترسیمی 
بانک در این ســال ها بوده است که همکارانمان 
با اهتمام جدی در این مســیر، گام های موثری 
برداشته اند.در این راستا، بانک مهرایران به پشتوانه 
همت کارکنان خدوم و تالشگر خود و با افزایش 
استقبال هموطنان از سبد محصوالت و طرح های 
تسهیالتی بانک، نزدیک به 10 میلیون و ۶۸۶ هزار 
نفر مشتری جذب نموده است که بالغ بر 9 میلیون 
و 3۵0 هزار نفر از مشتریان در 1۴ سال گذشته از 
تسهیالت قرض الحسنه بانک استفاده نموده اند؛ از 
این تعداد، نزدیک به ۷ میلیون و ۵00 هزار فقره، 
مربوط به سال های 139۶ تا پایان مرداد ماه سال 

1۴00 بوده است.

بانکداری اسالمی، با دقت در بانک 
توسعه تعاون در حال اجراست 

مدیر عامــل بانک توســعه تعاون در آســتانه 
هفتــه بانکداری اســالمی اقدامــات این بانک 
در اجرای بانکــداری بدون ربا را تشــریح کرد.

حجت اله مهدیان با اشــاره به اینکــه در حوزه 
تســهیالت و امهال اقدامات قابــل توجهی در 
چارچوب بانکداری بــدون ربا انجــام داده ایم 
خاطرنشان کرد: از اسفند ماه 1399 مصوبه ای 
را به تمام شــعب سراسر کشــور و شرکت های 
زیر مجموعه بانک ارسال شده است و بر رعایت 
اصول شرعی و مصوبات بانک مرکزی در عملیات 
بانکی تاکید شده اســت.مدیر عامل در تشریح 
این مصوبه اعــالم کرد: با توجه بــه اینکه خود 
را ملزم و مکلف بــه اجرای قواعد شــرعی می 
دانیم این مهم را در تمــام مصوبات بانک اعمال 
کــرده ایم.مهدیان تاکیــد کرد:اهمیت اجرای 
قوانین شــرعی به اندازه ای بود که در اســفند 
 ماه سال گذشته سیاســت های اعتباری بانک

 ابالغ شد.

مدیــر عامل بانک مســکن در همایش 
بانکداری اسالمی عنوان کرد

توجه به سهم بخش های اقتصادی 
در هدف گذاری بانک مرکزی

مدیر عامل بانک مسکن در سی و یکمین همایش 
بانکداری اسالمی با تشریح وظیفه بانک مرکزی 
در نظام بانکی، بر هــدف گذاری و تعیین جایگاه 
بخش های اقتصادی از جمله بخش مســکن در 
نظام بانکی تاکید کرد.به گــزارش پایگاه خبری 
بانک مســکن-هیبنا، ســی و یکمین همایش 
بانکداری اسالمی با عنوان "بانکداری اسالمی با 
نگاهی به بیانیه گام دوم انقالب" صبح امروز )نهم 
شهریورماه( در بانک مرکزی آغاز به کار کرد. در این 
همایش، پنل اصالح نظام بانکی، با حضور محمود 
شایان، مدیرعامل بانک مسکن، محمد طالبی، دبیر 
کل بانک مرکزی، محمد حســین زاده بحرینی، 
نماینده مجلس شورای اســالمی و مدیران نظام 
بانکی و کارشناســان برگزار شد. در این همایش 
درخصوص اهداف اصلی بانــک مرکزی با توجه 
به طرح جدید قانون بانکــداری مجلس نکاتی از 
سوی کارشناسان مطرح شــد.محمود شایان در 
پاسخ به این سوال که وظیفه اصلی بانک مرکزی 
باید چه مواردی باشد، توضیح داد: بانک مرکزی 
نهاد ناظر خدمات مالی اســت و بر اســاس مواد 
 قانونی، مسوولیت تنظیم سیاست پولی بر عهده 

بانک مرکزی است.

بانک ها

جدیدتریــن آمار منتشــره 
از ســوی وزارت صمت نشان 
می دهد که قیمت برخی از انواع 
خوراک دام و طیور، مرغ، روغن 
و همچنین آهن آالت در خرداد 
ماه امسال بیش از 100 درصد افزایش داشته و بین ۲ تا بیش 
از نزدیک به چهار برابر شده و ۴۸ کاال از جمله برخی از انواع 
گوشت، تخم مرغ، برنج، لبنیات، صیفی جات، حبوبات، قند 
و شکر، چای، شوینده کاغذ و الستیک برخی خودروها بیش 

از ۵0 درصد گران شدند.
 به گزارش ایسنا، از بین 9۶ کاالیی که تغییرات قیمت آن ها 
از خرداد ماه سال گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده، 
قیمت ۲1 کاال بیش از 100 درصد افزایش یافته و قیمت 
آن ها بین دو تا نزدیک به چهار برابر شده است. بیشترین 
افزایش قیمت مربوط به جوجه یک روزه است که قیمت 
آن در مدت یاد شده ۲۸9.۷ درصد افزایش یافته و 3.۸ برابر 
شده است.در کنار آن باید به کنجاله سویا وارداتی با 109.۶ 
درصد، جو داخلی و خارجی با 1۵۸.۷ و 13۵ درصد، ذرت 
داخلی با 119.۲ درصد و ســبوس گندم با 103.۵ درصد 
افزایش قیمت اشــاره کرد؛ چراکه این کاالها نیز به عنوان 
خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات 
نیز تاثیرگذارند. قیمت مرغ زنده و گوشت مرغ تازه نیز در 
همین ماه با افزایش 119 و 10۵.۶ درصدی نسبت به خرداد 
پارســال به حدود 1۸ هزار و ۲00 و ۲۵ هزار و ۸00 تومان 

رسیده است.
البته قیمت مرغ در ماه های اخیر به ۴0 هزار تومان رسیده 
است. این در حالی است که فروردین ماه سال جاری قرارگاه 
ســاماندهی مرغ، قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم را برای 
مصرف کننده ۲۴ هزار و 900 تومان تعیین کرد ولی این 

قیمت بیشتر از یک ماه دوام نداشت و مرغ از اواخر اردیبهشت 
ماه و اوایل خرداد در یک مرحله به 30 هزار تومان و در مرحله 
دوم یعنی ابتدای تیرماه به حدود ۴0 هزار تومان نزدیک شد.

قیمت نخود، روغن و برخی آهن آالت هم دو 
برابر شد

در این میان برخی از کاالهای دیگری که قیمت آن ها طی 
یک سال بیش از دو برابر شده شامل برخی از انواع حبوبات، 
روغن و آهن آالت اســت؛ به طوری که در خرداد امســال 
قیمت نخود، کره پاستوریزه، روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی 
و حلب 1۶ کیلویی روغن نباتی معمولی به ترتیب 13۴.۴، 
1۲۵.9، 1۲۷.۷ و 13۷.۵ درصد نسبت به خرداد سال قبل 
افزایش یافته است.بنابراین در خرداد ماه امسال قیمت هر 
کیلو نخود به ۲9 هزار تومان، کره پاســتوریزه 100 گرمی 
به بیش از 10 هزار تومان، روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی و 
حلب 1۶ کیلویی روغن نباتی معمولی به حدود ۸1 و ۲۸1 
هزار تومان رسیده است.همچنین 9 کاالی دیگر با افزایش 
قیمت بیش از 100 درصد در گروه آهن آالت شامل تیر آهن 
نمره ۲۷ با 13۵.1 درصد، دو نوع میلگرد با 10۸.1 و 109.۴ 

درصد، ورق سیاه با 130.۲ درصد، دو نوع سیم با 1۵۶.۸ و 
1۷۶.۴ درصد، سیمان خاکستری تیپ دو با 111.1 درصد و 
همچنین گچ سفید با 101.1 درصد افزایش قیمت قرار دارد.

۴۸ کاال از جمله گوشت گوساله، برنج و لبنیات 
بیش از ۵۰ درصد گران شدند

در این میان ۴۸ کاال هم بین ۵0 تــا 100 درصد افزایش 
قیمت داشــتند که از جمله مهم ترین آن ها برخی از انواع 
گوشت، برنج، لبنیات، صیفی جات، حبوبات، قند و شکر، 
چای، شوینده کاغذ و الستیک خودروها است.برای مثال 
قیمت برنج تایلندی، هندی و پاکستانی باسماتی با 90.9، 
۸۴ و ۵1.۴ درصد در خرداد امسال به 1۴ هزار و ۸00، ۲3 
هزار و ۷00 و ۲۴ هزار و ۶00 تومان رسیده است.همچنین 
در این مدت قیمت شیر خام درب دامداری، شیر یک لیتری 
و ماست 900 گرمی پاســتوریزه پرچرب و پنیر تتراپک 
روزانه با ۸1.۸،  ۷۵.1، ۵۸.۷ و ۸1.3 درصد افزایش قیمت 
به حدود ۵000، 13 هزار، 9000 و ۲۵ هزار تومان رسیده 
اســت.از بین دیگر کاالهای مهم در این بخش می توان به 
محصوالت پروتئینی اشاره کرد که برای مثال در این مدت 

قیمت هر کیلو تخم مرغ با ۶9.1 درصد، گوساله زنده ۵۸.۲ و 
گوشت گوساله مخلوط با ۵1.۷ درصد به حدود 1۷ هزار، ۴۶ 
هزار و ۵00 تومان و 11۶ هزار تومان رسیده است.لپه و لوبیا 
چیتی با ۷1.۲ و ۵۵.3، سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی با 
۵9.۸، ۷۷.۶ و 99.۶ درصد، روغن مایع آفتابگردان با ۷۵.۴، 
شکر سفید، بسته بندی و قند شکسته با ۸۴.۵، ۶۲.۸ و ۶۷.1 
درصد، انواع چای خارجی با ۶۷ تا ۷1 درصد و برخی از انواع 
شوینده شامل پودر، مایع و صابون با ۶۲ تا ۶۷ درصد، کاغذ 
آ چهار و دفرچه مشق ۴0 برگ ۷۸.9 و ۸1.۶ درصد افزایش 
قیمت و همچنین برخی ز انواع تیرآهن، سیمان،الستیک 
و یخچال و فریزر بین ۵0 تــا 100 درصد افزایش قیمت 

داشته است.

برنج ایرانی کمتر از خارجی گران شد
از بین مهم ترین کاالهایی که در مدت یاد شده کمتر از ۵0 
درصد افزایش قیمت داشتند هم می توان به برنج طارم اعال 
،داخلی هاشمی و برنج داخلی خزر با ۴0.۷، 39.9 و 3۵.۶ 
درصد، ماکارونی ۵00 و گرمی بــا 3۵.9 و ۴1.۴، عدس با 
39.۸، لوبیا قرمز با 3۵، موز با ۴9.9، خرما مضافتی با 3۴.۵، 
گوشت گوسفندی مخلوط و گوســفند زنده با 3۷.۴ و 3۲ 
درصد، شیر یک لیتری و ماســت ۲.۵ کیلویی کم چرب با 
۴۶.۷ و ۴9.۸، دستمال کاغذی با 30، کاغذ چاپ ۷0 گرمی 
اندونزی و روزنامه وارداتی با ۴۶.9 و ۴۷.1 درصد، انواع روغن 
موتور با حدود ۴0 تا ۴۴ درصد، انواع تلویزیون با 39 تا ۴۲ و 
ماشین لباسشویی با 33.3 درصد افزایش قیمت اشاره کرد.

کدام کاالها ارزان شدند؟
در این میان در مدت یاد شده فقط قیمت سیب زرد و پرتقال 
تامسون شمال به ترتیب 1.1 و 0.۲ درصد کاهش یافته و 
قیمت این دو محصول در خرداد امسال به نزدیک 1۴ و 11 

هزار تومان رسیده است.

در خردادماه امسال

کدام کاالها ارزان و کدام کاالها گران شدند؟

رئیسی در جلسه هیات دولت:
اخبار خوبی از افزایش واردات و تولید 

داخلی واکسن دریافت شده است
رئیس جمهور پیش چهارشنبه در جلسه هیات دولت 
با اشاره به پیشنهاد تخصیص زمین ساخت ۵ هزار واحد 
مسکونی برای خانواده ایثارگران، گفت: این پیشنهاد را 
به فال نیک می گیریم و خیلی مناسب است که نهضت 
مسکن سازی در دولت سیزدهم با ساخت مسکن برای 
ایثارگران و خانواده های معظم شهدا و جانبازان آغاز 
شود.به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین سید 
ابراهیم رئیسی در ادامه با بیان اینکه دغدغه هایی درباره 
ذخایر کاالهای اساسی وجود داشت که با پیگیری  های 
انجام شده مرتفع شده است، افزود: ذخیره کاالهای 
اساســی انجام شــده بود، اما با میزان مصوب فاصله 
داشت که با اقدامات انجام شده در روزهای اخیر این 
نگرانی برطرف شده و دوباره به وزارتخانه های ذیربط 
تاکید می کنم با رصد دقیق وضعیت بازار اجازه ندهند 
در زنجیره تامین کاال از تولید تا مصرف هیچ اجحافی 
در حق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعمال شود.

رئیسی در بخش دیگری از ســخنانش، افزایش آمار 
واکسیناسیون در برابر بیماری کرونا را قابل تقدیر اما 
ناکافی عنوان کرد و اظهار داشــت: یکی از مقدمات 
ضروری برای رونق کسب و کارها و بازگشایی مدارس 
و مراکز علمی و دانشــگاهی، رســیدن به حدنصاب 
واکسیناسیون عمومی است.رئیس جمهور تاکید کرد: 
اخبار خوبی از افزایش واردات و توامان تولید داخلی 
واکســن دریافت کرده ایم که جای خوشحالی دارد.

رئیس جمهور اضافه کرد: مراکز واکسیناسیون به همت 
وزارت بهداشت و همکاری نهادهای ذیربط ۲ تا 3 برابر 
شده است. امیدواریم با تامین واکسن های مورد نیاز از 
محل واردات و تولیدات داخلی هر چه سریع تر امکان 
بازگشایی مراکز آموزشی فراهم شود و اگر رسیدن به 
حدنصاب الزم با تاخیر انجام شــود، بازگشایی مراکز 
آموزشی نیز با تاخیر انجام خواهد شد.رئیسی در ادامه 
سخنان خود با اشاره به رخدادهای اخیر در افغانستان, 
آنچه حداقل در ۲ دهه گذشته در افغانستان رخ داده را 
تابلویی گویا از تجاوز و نقض آشکار حقوق انسان ها در 
عصر حاضر توصیف و تصریح کرد: اگر فقط به تعداد 
زنان و کودکانی که در این سال ها در افغانستان کشته 
یا دچار جراحت یا نقص عضو شــده اند، توجه کنیم، 
خواهیم دید که چه فاجعه ای به شکل خاموش در این 
کشور در جریان بوده است.رئیس جمهور با تاکید بر 
اینکه تجربه حضور آمریکا در کشورها و نقاط مختلف 
جهان گواه آن است که این حضور هیچ گاه امنیت آفرین 
نبوده بلکه برعکس مخل امنیت و ثبات و آرامش بوده 
است، ادامه داد: آمریکایی ها با چنین سابقه و عملکردی 
به جای آنکه در دادگاه افکارعمومی جهانیان پاسخگو 
باشند، با بهانه سازی های مختلف به فضاسازی علیه 
کشورهای دیگر می پردازند. رئیسی خاطرنشان کرد: 
امروز آمریکایی ها به بهانه مســائلی، علیه کشورمان 
فضاسازی می کنند که پاسخ آنها موجود است و اینجا 
از دستگاه های مسئول و از جمله رسانه ملی می خواهم 
که پاســخ اینگونه اتهامات و انگ زدن ها را به شــکل 
مناسب ارائه کنند.رئیس جمهور در پایان ارتقای سطح 
تعامالت و افزایش تبادالت با کشورهای همسایه را جزو 
اولویت های دولت سیزدهم برشمرد و گفت: فعال ترین 
دیپلماسی دولت باید با همسایگان جریان داشته باشد 
و باید همه تالش خود را برای افزایش تجارت و همکاری 
اقتصادی با همسایگان به کار بگیریم چرا که زمینه های 
مناسبی نیز برای تقویت این مناسبات و افزایش سهم 

ایران از تبادالت منطقه ای وجود دارد.

نخستین مصوبه بورسی دولت 
سیزدهم

همزمان با نخستین حضور وزیر اقتصاد دولت سیزدهم 
در جلسه شورای عالی بورس مقرر شد سهام عرضه شده 
توســط دولت در بازار ســرمایه، بازارگردانی شوند.به 
گزارش ایسنا، امروز جلسه شــورای عالی بورس برای 
نخستین مرتبه میزبان احســان خاندوزی بود که به 
عنوان رئیس این شــورا در جلسه مذکور حاضر شد.به 
گفته محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار، در جلسه شورای عالی بورس که با حضور 
وزیر جدید اقتصاد برگزار شد مصوب شد تا از این پس 
طبق این مصوبه، سهامی که در مکانیسم عرضه اولیه 
توسط دولت در بورس عرضه می شود، توسط صندوق 
توسعه بازار بازارگردانی شود.وی افزود: پیش از این، این 
عرضه ها بازارگردان نداشتند اما در این جلسه تصویب 
شد تا ضمن اختصاص ســهمیه ای از عرضه های اولیه 
دولت به صندوق توسعه بازار، این صندوق متعهد شود 
که تا یک سال تعهدات بازارگردانی سهام عرضه اولیه 
دولت را برعهده بگیرد.دهقــان در گفت وگویی که با 
پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه داشته اعالم کرد: جلسه 
امروز اولین جلسه ای بود که با حضور وزیر جدید اقتصاد 
برگزار شد و در جریان آن ضمن معارفه اعضای شورا و 
بیان دغدغه آنها در مورد بازار سرمایه، طبق روال جلسات 
شورای عالی بورس، گزارشی نیز از وضعیت بازار ارائه و 

نظرات اعضای شورا در خصوص آن بیان شد.

اخبار
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 قیمت دالر در آستانه مرز ۲۷ هزار و ۲00 تومانی قرار 
گرفت و قیمت سکه امامی نیز برای دقایقی به کانال 1۲ 

میلیون تومان وارد شد، اما دوباره افت کرد.
به گزارش اقتصاد نیوز، قیمــت دالر آمریکا عصر روز 
گذشته روز ۲۷ هزار و ۲۵0 تومان بود. بر خالف انتظار 
برخی تحلیل گران اصالح قیمتی دالر به اندازه ای نبود 
که قیمت این ارز را به کانال ۲۶ هزار تومان بازگرداند. 
قیمت دالر در شروع معامالت روز  گذشته نیز در کانال 
۲۷ هزار تومان قرار و روی ۲۷ هزار و 3۲0 تومان قرار 
گرفت تا تغییراتی مثبت را نســبت به نرخ عصر روز 
گذشته به ثبت رساند.قیمت دالر در ادامه قدری افت 
کرد و در پایان معامالت نیمه اول روز روی ۲۷ هزار و 
۲۴0 تومان قرار گرفت. مرز ۲۷ هزار و ۲00 تومان برای 

دالر مهم تلقی می شد. قیمت دالر در معامالت صبح روز  
گذشته این مرز را از دست نداد.

دور جدید مذاکرات تا آذر ماه شروع نمی شود
در مورد اخبــار مربوط به شــروع دور جدید مذاکرات، 
می توان به گزارشی از بلومبرگ اشاره کرد که توجه فعاالن 
بازار را به خود جلب کرده بود. بر اساس این گزارش دولت 
جدید ایران مذاکرات احیای برجام را تا نوامبر مصادف با 
آذر ماه از سر نخواهد گرفت. در کنار این گزارش اظهاراتی 

منســوب به رئیس کل بانک مرکزی نیز در شبکه های 
اطالع رسانی مبادله ارز به چشم می خورد. اکبر کمیجانی 
مدعی است که در روزهای اخیر شاهد کاهش نرخ ارز از 
۲۸ هزار تومان به ۲۶ هزار تومان بودیم و انتظار داریم این 
روند ادامه یابد. رئیس بانک مرکزی معتقد اســت برای 

تامین ارز جهت خرید واکسن مشکلی نداریم.

ناکامی سکه در حفظ مرز حساس
قیمت طالی جهانی روز گذشته به سمت مرز 1۸۲0 

دالر خیز برداشــت، اما در عبور از این مرز ناکام ماند. 
قیمت طال در شروع معامالت روز  گذشته نیز سعی کرد 

از مرز 1۸۲0 دالر عبور کند اما موفق نشد.
 با این وجود قیمت ســکه امامی صبح روز  گذشــته 
افزایش یافت و در کانال 1۲ میلیون تومان قرار گرفت. 
)قیمت ســکه عصر روز گذشــته روی 11 میلیون و 
990 هزار تومان قرار داشــت( پایــداری قیمت دالر 
باالی مرز ۲۷ هــزار و ۲00 تومان احتماال در رشــد 
قیمت ســکه امامی موثر بود، به هر روی قیمت سکه 
امامی نتوانســت در کانال 1۲ میلیونــی پایدار بماند 
و در ادامه افت کرد. قیمت ســکه در پایان معامالت 
 نیمه اول روز روی 11 میلیون و 9۷0 هزار تومان قرار 

گرفت.

: در معامــالت آخریــن روز کاری هفته بیشــترین ورود 
پول حقیقی به بورس در ۷ ماه اخیر ثبت شــد.به گزارش 
اقتصادنیوز ، در معامالت روز گذشته بورس تهران شاخص 
کل بورس با افزایش ۲۴ هزار و ۵۲1 واحدی نسبت به روز 
سه شنبه به رقم یک میلیون و ۵۲0 هزار واحد صعود کرد. 
بدین ترتیب شاخص به کانال 1,۵ میلیونی بازگشت.شاخص 
هم وزن با رشد ۸ هزار و ۴۷۸ واحدی در سطح ۴۵۵ هزار و 
3۷1 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس ۴۴۸ 

واحد باال آمد و در سطح ۲۲ هزار و ۴09 واحد قرار گرفت.

رکورد ورود پول حقیقی
روز چهارشنبه پس از 3 روز ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و ۸۵۵ میلیارد تومان 
پول حقیقی به بورس وارد شد که بیشــترین رقم در ۷ 
ماه گذشته است. رکورد پیشــین به 1۲۸ روز کاری در 

۲۵ بهمن 1399 بازمی گردد.  در معامالت روز گذشــته 
بیشترین ورود پول حقیقی به سهام صبا )شرکت سرمایه 
گذاری صبا تامین( تعلق داشت که ارزش تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقــی آن ۵۲ میلیارد تومان بــود. پس از 
صبا، سمتاز )ســیمان ممتازان کرمان( و پارس )شرکت 
پتروشیمی پارس( بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

افزایش ارزش معامالت خرد
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 19 هزار 
و 9۲۴ میلیارد تومان رسید که نســبت به روز   سه شنبه ۴ 
درصد افزایش یافته اســت. ارزش معامالت خرد نیز با افت 

۲۲ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 10 هزار و 9۲۲ 
میلیارد تومان رسید.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص
روز چهارشنبه نمادهای »فارس«، »میدکو« و »پارس« 
بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند. همچنین 
سه نماد »شبریز«، »وکار« و »وتجارت« نمادهای بزرگ 
بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. در 
جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شبندر صدرنشین 
است و کدما و شستا در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس 

نیز وهامون، دی و کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

افزایش 76 درصدی صف های خرید
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید نسبت 
به پایان روز کاری گذشــته ۷۶ درصد رشد کرد و در رقم 
هزار و ۲0۷ میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف های فروش 
نیز ۸3 درصد کاهش یافت و ۴۲ میلیارد تومان شد.شرکت 
نفت سپاهان )شسپا( با صف  خرید ۲13 میلیارد تومانی 
در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از شســپا، 
نمادهای سپید )شرکت سپید ماکیان( و برکت )شرکت 
دارویی برکت( بیشترین صف خرید را داشتند.  بیشترین 
صف فروش نیز به کمرجان )شرکت بازرگانی و تولیدی 
مرجان کار( تعلق داشــت که در پایــان معامالت صف 
فــروش 3۴ میلیــارد تومانی داشــت.پس از کمرجان، 
دبالک )شــرکت مواد اولیه دارویی البرز بالک( و وسقم 
 )شرکت سرمایه گذاری استان قم( بیشترین صف فروش

 داشتند.

استناد به آمار رسمی تائیدی برای افزایش توزیع نابرابر 
درآمد و ثروت و افزایــش فاصله طبقاتی به نفع مرفهین 
جامعه است، جایی که در کنار تمامی عوامل، تورم، عدم 
ثبات اقتصادی و سهم قابل توجه یارانه های پنهان برای 
قشــر ثروتمند قابل تامل اســت.به گزارش ایسنا، طی 
روزهای گذشته میرکاظمی - رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه - در اظهاراتش با انتقاد از رویه بودجه ریزی و منابع 
ناپایدار در بودجه های سنواتی اعالم کرده بود که این روند 
موجب شده دولت به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم 
حرکت کند که در این حالت به نوعی برداشــت از اقشار 
ضعیف صورت می گیرد و اکنون شاهد آن هستیم که طی 
سال های گذشته ضریب جینی افزایش داشته که خود 
نشان دهنده رشــد فاصله طبقاتی به نفع مرفهین است.

به دنبال آن، اخیرا مرکز آمار ایران گزارشــی از وضعیت 
ضریب جینی منتشر کرد که نشــان داد این شاخص در 
سال گذشته افزایش یافته است؛ این ضریب که بین صفر 
و یک تعریف می شود هر چقدر به سمت یک حرکت کند 
بیانگر افزایش نابرابری در توزیع ثروت است.این در حالی 
است  که توزیع عادالنه درآمد از اهم شاخص های ارزیابی 
عملکرد اقتصادی کشورها به شمار می رود و آن طور  که در 
گزارش های  مرکز آمار ایران به آن اشاره شده در صورتی 
که یک فرد در جامعه تمامی درآمد را در اختیار داشــته 
باشد توزیع درآمد ناعادالنه ترین وضع ممکن است و زمانی 
که تمامی افراد به یک نسبت از کل درآمد جامعه بهره مند 
شــوند عادالنه ترین حالت وجود دارد.  طبق این گزارش 
اکنون مساله مهم توزیع عادالنه بر مبنای توانایی های افراد 
مختلف است که می توانند به ایجاد تعادل و توازن بیشتر 
منتهی شود؛ به گونه ای که در یک جامعه متعادل شمار 

ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است چرا که وجود 
گروه های بسیار پردرآمد یا بسیار کم درآمد نشان دهنده 
توزیع نامناســب درآمد در آن منطقه است.  اما بررسی 
جزئیات آمار  اخیر در مورد وضعیت ضریب جینی حاکی 
از آن است که  در سال گذشته به 0.۴00۶ رسیده در حالی 
که در سال 139۸ این شــاخص 0.399۲ بوده است که 
نشان از  افزایش فاصله طبقاتی دارد.  در مناطق شهری 
نیز ضریب جینی از 0.3۸۲۸ بــه 0.3۸3۵ و در مناطق 

روستایی از 0.3۵39 به 0.3۵90 افزایش یافته است.  

نابرابری های ۲۰ ســال گذشته چگونه بوده 
است؟

 بررسی جریان تغییرات ضریب جینی خانوارهای کشور در 
حدود ۲0 سال گذشته نیز قابل تامل است.ضریب جینی از 
ســال 13۸0 که 0.۴30۴ بوده به 0.۴3۵۶ در سال 13۸۵ 
افزایش یافته ولی آنچه برای سال 1390 گزارش شده بیانگر 
کاهش آن به 0.3۷00 است که نشان می دهد در این سال 
کمی از فاصله طبقاتی کمتر و توزیع ثروت نسبت به قبل 
برابرتر شده است.اما در ادامه، پنج سال بعد یعنی سال 139۵ 
ضریب جینی به 0.3900 رسیده که بار دیگر نشان دهنده 
افزایش نابرابری است. در سال 139۶ ضریب جینی به روند 
افزایشی ادامه داده به 0.39۸1 و در سال 139۷ به 0.۴093 
می رسد.در سال 139۸ مجددا ضریب جینی کمتر شده و 
به 0.399۲ کاهش می یابد ولی سال گذشته افزایش ضریب 

جینی مشهود  و 0.۴00۶ گزارش شده است.  

توزیع درآمد نیز عادالنه نیست
اما بیشتر یا کمتر شــدن ضریب جینی به تنهایی نشان 
دهنده وضعیت توزیع درآمد نیست، از این رو برای محاسبه 
میزان عدالت در توزیع سهم درآمدی هر یک از گروه های 
جامعه در گزارش های آماری محاســبه می شود.بر این 
اســاس، اگر فاصله بین درآمدی که 10، ۲0 و ۴0 درصد 
پایین ترین گروه جامعه به دست می آورند با درآمد 10، 
۲0 و ۴0 درصد از پردرآمدترین افراد، تفاوت زیادی داشته 
باشد نشــان دهنده توزیع ناعادالنه درآمد در آن جامعه 
است.بررسی گزارش مرکز آمار، درباره نسبت هزینه ای 
پردرآمدترین و کم درآمدترین بخش جمعیتی در سال 
139۸ تا 1399 حاکی از آن اســت که نسبت هزینه 10 
درصد پردرآمدترین به 10 درصد کم درآمدترین جمعیت 
ایران از 13.۶9 به 13.9۶  افزایش یافته است.  همچنین 
نسبت هزینه ۲0 درصد پردرآمدترین به ۲0 درصد کم 
درآمدترین نیز از ۷.9۷ به ۸.13 رسیده است.  در مقایسه 
ای دیگر نســبت هزینه ۴0 درصد پردرآمدترین به ۴0 

درصد کم درآمدترین نیز از ۴.۲۵ به ۴.3۲ افزایش دارد.

عدم توازن توزیع درآمد و ثروت در حاشیه 
افزایش تورم و یارانه های پنهان 

بر این اساس، در سال گذشته عدالت در توزیع درآمد 
نیز بین اقشــار جامعه ایرانی کاهش داشــته است.

جزئیات شاخص ضریب جینی و نسبت های درآمدی 
جمعیت در حالی نشان از ضعیف تر شدن قشر کم 

درآمد و حرکت ثروت به سمت پردرآمدها دارد که در 
یکی- دو سال اخیر روند تورم نیز رو به افزایش رفته 
و اکنون نرخ تورم در باالترین حــد خود در حداقل 
هشت سال گذشــته در نرخ بیش از ۴۵ درصد قرار 
دارد؛ موضوعی که مورد اشاره رئیس سازمان برنامه و 
بودجه نیز به آن بوده و از عوامل رشد این تورم را بودجه 
دولت عنوان کرده بود.به نظر می رسد طی سال هایی 
که ضریب جینی کاهشی بوده در کنار کاهش مقطعی 
تورم و ثبات نسبی آن، توزیع یارانه های نقدی در آن 
سال ها بی تاثیر نبوده باشد، شروع توزیع یارانه نقدی 
۴۵ هزار و ۵00 تومانی در سال 13۸9 یا یارانه های 
معیشتی که  در سال 139۸ در دستور کار قرار گرفته 
بود.اما در این بین وجــود یارانه های پنهان با حجم 
عظیم حدود 1۷00 هزار میلیــارد تومانی قرار دارد 
که سهم طبقه ثروتمند و پردرآمد ایرانی در آن بسیار 
باالست، گزارشی که در سال 139۷ از سوی سازمان 
برنامه و بودجه منتشر نشان داد که حداقل در بخش 
ســوخت یارانه پردرآمدترین دهک، ۲3 برابر دهک 
های کم درآمد بوده اســت.رئیس سازمان برنامه و 
بودجه نیز اخیرا از وضعیت یارانه های پنهان و نحوه 
توزیع آن انتقاد کرده و گفته بود که که یک عده که 
وضعیت مالی مطلوبی داشته و دارای اموال و دارایی 
زیادی هستند بیشترین سهم را می برند ولی یک فرد 
روستایی سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد.در هر 
صورت تحلیل وضعیت ضریب جینی و توزیع نابرابر 
ثروت و افزایش فاصله طبقاتی موضوعی اســت که 
کارشناسان مربوطه و البته مدیران دولتی می توانند 

پاسخگوی آن باشند.  

خیز ناکام طالی جهانی برای عبور از مرز 1820 دالر

قیمت دالر در آستانه مرز حساس 

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی در سال 1400؛

رکورد ورود سهامداران حقیقی به بورس شکست

توزیع ناعادالنه ثروت در ایران به روایت آمار

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۷۰ هزار تومانی نرخ سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز )چهارشنبه، ۱۰ شهریورماه( در بازار تهران با کاهش ۷۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسید.به گزارش ایرنا، 
ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۷۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته )۹ شهریور ماه( به رقم ۱۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و 
۴۵۰ هزار تومان معامله شد.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز 

نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۵۸ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۱۸ هزار تومان شد.
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سیاست زدگی در صنعت خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو 

بازار خودرو ایران سالهاست درگیر داستان پیچیده ای شده که در دو سه سال اخیر تشدید شده است. تا زمانیکه نوسانات دالر در اقتصاد ایران وجود دارد و اخبار سیاسی هر روز منتشر می شود این اتفاقات و گرانی ها و نوسانات قیمت خودرو 
ادامه خواهد داشت. تمامی اتفاقات بازار خودرو به اتفاقات سیاسی و توافق هسته ای، برجام و نرخ دالر که از این اخبار تاثیر می پذیرد بستگی دارد. به دنبال مسائل سیاسی قیمت دالر افزایش و یا کاهش پیدا می کند و قیمت خودرو نیز بخصوص 
در سه و چهار سال اخیر وابسته کامل به نوسانات نرخ ارز شده است. با انتشار اخبار منفی و رشد قیمت دالر، مردم برای خرید خودرو تشویق می شوند چراکه این تصور وجود دارد که ارز باز هم گرانتر خواهد شد و دست شان از خرید خودرو 
کوتاه خواهد شد.  اما برعکس، در زمان انتشار اخبار توافقات، امکان نتیجه بخش شدن احیای برجام، مردم دست از خرید برمی دارند و بازار وارد رکود می شود. این اتفاق به کاهش خرید منجر خواهد شد چراکه با انتشار اخبار مثبت نرخ ارز 
شروع به ریزش می کند و این انتظار ایجاد  می شود که ریزش ها ادامه دار خواهد بود و قیمت خودرو نیز کاهش خواهد یافت. به طور کلی بازار خودرو ایران برعکس تمام دنیاست. سیگنال های منفی موجب هجوم مردم برای خرید خودرو 
می شود. عدم ثبات موجب ترغیب بیشتر مردم برای خرید خودرو می شود.  در دولت جدید با فرض نتیجه بخش شدن اتفاقات سیاسی و احیای برجام، بازار خودرو در کوتاه مدت وارد رکود خواهد شد. چراکه دالر به لحاظ روانی کاهش چند 

هزار تومانی را خواهد داشت. حتی اگر این ریزش مقطعی باشد این تصور را ایجاد می کند که ریزش های بیشتر در راه خواهد بود. مردم دست از خرید برمی دارند و رکود بازار خودرو عمیق تر می شود. 
از طرف دیگر طرح هایی که با عنوان قرعه کشی خودرو و فروش های فوق العاده خودرو برنامه ریزی و اجرایی شده است نتیجه منفی در بازار داشته است. طرح های از این قبیل موجب شکل گیری بازار سیاه و قیمت های گزاف خودرو شده 
است. با اجرایی شدن این طرح ها این تصور را ایجاد کرده اند که خودرو از دست مردم خارج شده است و خریداران برای رسیدن به آن باید از ده تا خوان رستم عبور کنند. به طور کلی عرضه هر کاالیی محدود و منوط به طرح هایی مانند قرعه 
کشی شود مشمول افزایش قیمت می شود و به ضرر مصرف کنندگان واقعی تمام می شود. تمام کاالهایی چند نرخی فساد و رانت زا هستند. قیمت خودرو باید با توجه به تورم و افزایش قیمت صنایع وابسته آزاد شود. انتظار می رود دولت 
سیزدهم مانع هر گونه قیمت گذاری دستوری شود تا بر اساس روش های جهانی قیمت گذاری ها شفاف سازی شود. در این صورت دولت مانع زیان خودرو ساز و مانع خرید خودرو با قیمت های غیر واقعی و زیاد و مانع سود بری دالالن می شود. 
در تمام دنیا قیمت گذاری خودرو یک مسئله روشن و مشخص بر اساس یک سری استانداردهای قیمتی است. اینکه یک خودرو چه هزینه هایی دارد، هزینه های زیادی و اضافی یک خودرو چه میزان است، هزینه های داخلی و هزینه های 
اصلی و خدماتی خودرو چقدر است. ضمن اینکه سود خودروساز چه میزان است همه و همه مجموع این هزینه ها، یک قیمت مشخص و منصفانه ای را برای تولید کننده و مصرف کننده مشخص می کند که به صورت شفاف می توان به مردم 

اعالم کرد که بدانند خودرو را براساس چه مسائلی به قیمت پیشنهاد شده خریداری می کنند.

بازار خودرو در ســه تا چهار 
سال اخیر وارد بحرانی ترین 
شــرایط خود شــده است. 
رشد روزانه قیمت ها در این 
بازار موجب شــده تا مصرف 
کنندگان واقعی از خرید خودرو محروم بمانند. به گفته 
موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، از زمانی 
که قیمت خودرو در بازار افزایش یافت، بازار خودرو بدون 

مشتری مانده است. اما راهکارهای دولت سیزدهم برای 
مهار گرانی در این بازار و احقاق حق مصرف کنندگان 

واقعی در تسهیل شرایط خرید چیست. 
یک کارشناس خودرو در این زمینه می گوید: تمامی 
اتفاقات بازار خودرو به اتفاقات سیاسی و توافق هسته 
ای، برجام و نرخ دالر که از ایــن اخبار تاثیر می پذیرد 
بستگی دارد. بابک صدرایی اضافه کرد: به دنبال مسائل 
سیاســی قیمت دالر افزایش و یا کاهش پیدا می کند 
و قیمت خودرو نیز بخصوص در سه و چهار سال اخیر 
وابسته کامل به نوســانات نرخ ارز شده است. با انتشار 
اخبار منفی و رشد قیمت دالر، مردم برای خرید خودرو 

تشویق می شوند چراکه این تصور وجود دارد که ارز باز 
هم گرانتر خواهد شد و دست شان از خرید خودرو کوتاه 
خواهد شد.  به نظر می رسد وزیر صمت دولت سیزدهم 
با پنج چالــش اصلی در خودروســازی مواجه خواهد 
بود. »تعیین تکلیف ســهام دولت در خودروسازی«، 
»قیمت گذاری دستوری «، »ممنوعیت واردات خودرو 
«، »ضعف کمی و کیفی تولید « و »اسقاط و جایگزینی 
خودروهای فرسوده «، پنج چالش بزرگی هستند که 
وزیر صمت دولت ســیزدهم باید پنجه در پنجه آنها 
بیندازد.در این بین، تعیین تکلیف سهام ایران خودرو 
و سایپا می تواند بزرگ ترین ماموریت فاطمی امین در 

صورت کسب رای اعتماد از مجلس باشد.سال هاست از 
لزوم کنار رفتن دولت از خودروسازی گفته می شود، اما 
با وجود طرح و برنامه های مختلف وزرای صمت در این 
مورد، ایران خودرو و سایپا همچنان تحت نفوذ دولت و 
مالحظات سیاسی اداره می شوند.اما آیا فاطمی امین 
وزیر احتمالی صمت می تواند این چالش را حل کند؟ به 
نظر می رسد حل این چالش با بود و نبود تحریم ارتباط 
دارد.اگر تحریم ها لغو شوند، امکان حضور خودروسازان 
خارجی در کشور فراهم می آید، بنابراین این فرصت برای 
وزارت صمت ایجاد خواهد شد تا مقدمات واگذاری سهام 

خودروسازان را به خارجی ها فراهم کند.

معامالت در بازار خودرو متوقف شده است

بازار خودرو در انتظار ثبات دالر
شایلی قرائی
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بیکاری به ویژه بیکاری جوانان 
یکی از چالش های ایران است. 
با روی کار آمــدن حجت اهلل 
عبدالملکی، به عنــوان وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با 
توجه به برنامه های ارایه شــدن توسط وی امید به یافتن 
شغل و کاهش بیکاری در مردم افزایش یافته است. به عقیده 
برخی فعاالن اقتصادی دولت می بایست با توجه به انبوه 
جوانان متقاضی شغل، اقدامات اساسی و اولویت دار را برای 
کاهش بیکاری انجام دهد تا عالوه بر کاهش نرخ بیکاری با 

افزایش تولید ملی زمینه پیشرفت اقتصادی فراهم شود.
 حال باید دید دولت ســیزدهم و  وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی چگونه می توانند در رفع بیــکاری امید را به 
مردم به ویژه جوانــان بازگردانند. در حــال حاضر عده 
بسیاری از مردم و گروه های هدف مرتبط با آن از جمله 
کارگران کارفرمایان و بازنشســتگان امیدوارند که  وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بتواند در کوتاه مدت وضعیت 
رفاهی و معیشتی را بهبود بخشد و با چاره اندیشی برای 
ساختارهای موجود نامتوازن در وزارتخانه، برخی قوانین 

را اصالح کند.
یک کارشناس بازار کار نیز در این رابطه می گوید: با وجود 
آنکه بســیاری بر این عقیده اند که وزارت امور خارجه، 
وزارت اقتصــاد یا وزارت کشــور وزارتخانه های کلیدی 
هستند اما در شرایط فعلی وزارت کار، جدی تر و برجسته 
تر از وزارت خانه هایی است که شاید در گذشته کلیدی 
تلقی می شدند. به گفته حمید حاج اسماعیلی، چون با 
نرخ بیکاری، ایجاد شغل، مشکالت معیشتی، خط فقر، 
اعتراضات نسبت به حقوق و دستمزدها و قراردادها و انتظار 

حمایت های اجتماعی در ارتباط است .
البته اشتغال نیاز به تولید دارد. تولید نیاز به بازار فروش 
دارد. بازار فــروش نیاز به تعامل اجتماعی و در ســطل 
باالتر تعامل جهانی دارد تا تعامل جهانی درســت نشود 
اشتغال ایجاد نخواهد شــد. حکایت مثال معروف اینجا 
مصداق پیدا می کند: نــام فروردین نیــارد گل به باغ. 

کارشناسان اقتصادی همچنین بر این عقیده اند که اگر 
دولت سیزدهم هر چه سریعتر ساخت مسکن را شروع 
کند فرصت های زیادی برای اشتغال ایجاد خواهد شد. 
البته بشــرطی که دولت تامین مصالح را باشرط کمک 
به سازنده یا سازندگان در دستور کار قرار دهد. به عنوان 
مثال ۴۰ درصد تولید سیمان، تیرآهن و میلگرد را با نرخ 
یارانه ای بصورت مســتقیم دراختیار مردم قرار دهد. از 
ســوی دیگر ما در کشــور به دو چیز نیاز داریم؛ نخست 
طرحهای کوچک اشــتغال و دوم ایجاد شغل با ظرفیت 
های مردمــی. به عنوان مثال ایجــاد پلیس محالت که 
منابع مالی آن توســط مردم خود محله تامین می شود. 
 این حرکت باعث اشتغال حداقل صد هزار نفر در سال اول 

خواهد شد.
بر اساس تازه ترین آمار در حوزه شاخص های بازار کار، در 
حدود ۶۳ میلیون نفر در قالب جمعیت )افراد ۱۵ ســاله 
و بیشتر( در کشور شناسایی شــده اند که در حدود ۲۶ 
میلیون نفر از آن ها به میــزان ۴۱.۴ درصد در مجموعه 
افراد فعال )نرخ مشارکت اقتصادی( و بیش از ۳۶ میلیون 
نفر به میزان ۵۸.۶ درصد نیز در قالب جمعیت غیر فعال 

تعریف می شوند.
بر مبنای خروجی آمارهای حوزه اشتغال در بهار ۱۴۰۰، 

بیش از ۲۳ میلیــون و ۶۰۰ هزار نفــر)۹۱.۲ درصد( از 
جمعیت فعال کشور شاغل محســوب شده و بیش از دو 
میلیــون و ۲۰۰ هزار نفر )۸.۸ درصــد( نیز در جمعیت 
بیکاران به حساب می آیند.شایان ذکر است که اشتغال با 
۴۴ ساعت و بیشتر در هفته، اشتغال با کمتر از ۴۴ ساعت و 
غایب موقت به ترتیب ۴۷.۲  –  ۴۷.۸ و ۵ درصد از جمعیت 
شاغل کشور را تشکیل می دهند.بررسی آمارهای حوزه 
اشتغال، صنعت، خدمات و ساختمان بیانگر این است که 
بیشترین میزان اشتغالزایی طی ۱۵ سال اخیر در حوزه 
خدمات بوده اســت. اما کرونا باعث بیکاری یک میلیون 

نفری شاغالن بخش خدمات شده است.
بخش خدمات، کشــاورزی، صنعت و ساختمان چهار 
حوزه اقتصادی اشتغال زای کشور هستند. مطابق آخرین 
آمار مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله 
و بیش تر نشان می دهد که ۹.۵ درصد از جمعیت فعال 

)شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند.
یک کارشناس بازار کار در این رابطه در گفت و گو با “کسب 
و کار” گفت: احیای بنگاه های خاموش و افزایش ظرفیت 
آنها، بازگرداندن کارگران بیکار شــده به چرخه تولید و 
فعال کردن دو میلیون شغلی که در دوران کرونا ریزش 
کرده اند، از مهمترین اقداماتی اســت که باید در حوزه 

اشتغال در دستور کار قرار بگیرد. حمید حاج اسماعلی 
اضافه کرد: در طی هشت سال گذشته در حوزه بازار کار 
ما با موج کارجویان مواجه بوده ایم و البته همچنان این 
شــرایط را تجربه می کنیم. افراد زیادی به دلیل شرایط 
 ســنی و پایان تحصیالت دانشــگاهی نیازمند ورود به 

بازار کار هستند.
وی اظهار داشــت: از دولت تقاضا دارم از همکاری همه 
کسانی که به بازار کشور کمک می کنند، بعنوان مشاوره 
برای ارائه یک راهکار فراگیر منطقی و کامال فنی استفاده 
کند، از ظرفیت نهادهای صنفی و فنی کشور که در کنار 
دولت هستند استفاده و از مشاوره آنها بهره گیری نماید، 
»اتاق اصناف و اتاق تعاون« نهادهایی هستند که می توانند 

در این مشاوره گیری ها به دولت کمک کنند.
به گفته حاج اســماعیلی، با وجود آنکه بسیاری بر این 
عقیده اند که وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد یا وزارت 
کشور وزارتخانه های کلیدی هستند اما در شرایط فعلی 
وزارت کار، جدی تر و برجســته تر از وزارت خانه هایی 
است که شاید در گذشته کلیدی تلقی می شدند. چراکه 
با نرخ بیکاری، ایجاد شغل، مشکالت معیشتی، خط فقر، 
اعتراضات نسبت به حقوق و دستمزدها و قراردادها و انتظار 

حمایت های اجتماعی در ارتباط است .

انبوه متقاضیان شغل، اقدامات اساسی دولت سیزدهم برای كاهش بیکاری را می طلبد

امید به بازگشایی گره بیکاری
شایلی قرائی
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رییس مرکز تدوین مقــررات ایمنی حمل و نقل، 
پدافنــد غیرعامل و مدیریت بحــران وزارت راه و 
شهرســازی اعالم کرد: با افزایش واکسیناسیون 
و بهبود وضعیت شــیوع ویروس کرونا در کشور 
محدودیت هایی مانند ســفر برای آن هایی که به 
صورت کامل واکسینه شــده اند، کاهش می یابد 
اما در این شــرایط نیز باید پروتکل های بهداشتی 

رعایت شود.
رضا نفیســی اظهــار کــرد: تغییر و تســهیل 
محدودیت هــای کرونایــی در حوزه هایی مانند 
ســفر برای افرادی که به صورت کامل واکسینه 
شــده و دو ُدزشــان را دریافت کرده اند، همواره 
جــزو موضوعات مورد بحث اســت امــا هنوز به 
تصمیم نهایی در این زمینه نرســیده ایم چرا که 
افراد واکسینه شده هم از ابتالء در امان نیستند و 
می توانند، ناقل باشند. البته در این زمینه کامال تابع 
 دستگاه های متولی و پروتکل های بهداشتی ابالغ 

شده هستیم.
وی با بیان اینکه اگر پروتکل جدیدی در این زمینه 
ابالغ شود آن را به ســرعت اجرایی خواهیم کرد، 
افزود: مســلما در ماه های آتی اگر واکسیناسیون 
گسترش پیدا کند و وضعیت شیوع ویروس کرونا 
بهبود یابد، محدودیت ها برای افرادی که به صورت 
کامل واکسینه شده اند، تغییر خواهد کرد همانطور 
که کشورهای دیگر مطابق با استانداردهای جهانی 
این کار را انجام داده اند اما همه مردم باید همچنان 
رعایت پروتکل های بهداشتی را حتی در شرایط 
کاهش محدودیت های کرونایی مد نظر قرار دهند.

رییس مرکز تدوین مقــررات ایمنی حمل و نقل، 
پدافنــد غیرعامل و مدیریت بحــران وزارت راه و 
شهرسازی ادامه داد: کاری که در حوزه گسترش 

واکسیناسیون انجام دادیم اینکه بیش از یک ماه 
است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، واکسیناسیون راننده های درون شهری 
و برون شــهری انجام شــد و پس  از آن فهرست 
دســت اندرکاران بخش حمل و نقــل را نیز برای 
واکسیناسیون اعالم کردیم و آن ها نیز ُدز اول خود 
را دریافت کردند. به گفته نفیسی، یکی از دالیلی 
که راننده ها در اولویت شغلی برای واکسیناسیون 
قرار گرفتند این بود که آن ها در طول شبانه روز در 
فضای بسته  خودروهای خود )اتوبوس، مینی بوس 
و ســواری( با مردم مختلفی در تماس هستند که 

ممکن است ناقل باشند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز تسهیالتی 
برای سفرهای زمینی مســافران خارجی در نظر 
گرفته شده که مختص واکسینه شده هاست، اضافه 
کرد: به عنوان مثال می توان به تســهیالتی برای 
مسافران کشور آذربایجان اشاره کرد که برای سفر 
از نخجوان به باکو مجبورند از منطقه ای در مرزهای 
ایران تردد کنند و با توجه به انجام واکسیناسیون 
در این کشور و اینکه در این مسیر از خودورهایشان 

پیاده نمی شوند، به آن ها اجازه تردد دادیم.
رییس مرکز تدوین مقــررات ایمنی حمل و نقل، 
پدافنــد غیرعامل و مدیریت بحــران وزارت راه و 
شهرسازی اعالم کرد: امیدواریم در آینده نزدیک 
واکسیناسیون در کشور گســترده تر شود و مردم 
بیشتری واکسن بزنند تا محدودیت های کرونایی 
کاهش پیدا کند و شاهد تسهیل سفر و ارائه خدمات 
دیگر به مردم باشیم. البته بررسی هایی در این زمینه 
صورت گرفته و اگر وضعیت کشــور از نظر شیوع 
ویروس کرونا و گسترش واکسیناسیون بهبود پیدا 

کند، این تغییرات محتمل است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به 
افزایش ۲۸ درصدی صادرات کاالهای کانتینری 
از بندرشــهید رجایی گفت: طی این مدت ۱۸۹ 
هــزار و TEU ۱۲۹ کانتینری از ایــن بندر به 
کشــورهای مقصد صادر شده اســت.علی رضا 
محمدی کرجی ران اظهار کرد: از ابتدای امسال 
تا پایان مرداد ۱۸۹ هزار و TEU ۱۲۹ کانتینر 
از بندر شهید رجایی به کشورهای مقصد  صادر 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

۲۸ درصد افزایش یافته است.
 وی با بیان این کــه واردات کاالی کانتینری در 
بندر شهید رجایی طی مدت یاد شده ۱۷۲ هزار 
و TEU ۱۸۲ کانتینر بوده ککه نسبت به مدت 
مشــابه ســال ۹۹ تغییر چندانی نداشته است، 
افزود: همچنین طی این مدت ۱۱۲ هزار و ۸۲۷ 
TEU کانتینر ترانزیت صورت گرفته که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجه ۱۰۰ 
درصدی را نشــان می دهد.مدیــر منطقه ویژه 
اقتصادی بندر شهیدرجایی اضافه کرد: در پنج 
ماهه نخست امسال نیز ۶۷۵ کشتی کانتینری به 
بندر شهید رجایی تردد داشته است که نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل ۳ درصد افزایش به ثبت 

رسیده است .  
به گزارش تسنیم، بندر شــهید رجایی به عنوان 
بزرگترین بندر کانتینری کشور با ظرفیت ساالنه  
۶.۵ میلیون TEU یکی از بنــادر مهم منطقه 
به شــمار می آید. این بندر تجاری بــا دارا بودن 
۱۰ پست اسکله کانتینری در مجموع به طول ۲ 
هزار و ۵۰۰ متر با بهرگیری از تجهیزات پیشرفته 
بندری مهمترین بندر تجاری کشــور و یکی از 
 کانونهای مهم تجــارت دریا بــرد منطقه ای و 

بین المللی قلمداد می شود.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران از حذف تن ماهی 
از سفره اقشار متوسط و ضعیف در پی حذف ارز دولتی 
برای این محصول و افزایش ۶۰ درصدی قیمت رب 
گوجه فرنگی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه 
افزایش بیش از ۱۰۰۰ تومانی قیمت گوجه فرنگی 
خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این افزایش قیمت 
بیشتر نشود، چرا که با این روند کاهش تولید گوجه 
فرنگی به دلیل خشکسالی، احتمال افزایش قیمت 

مجدد وجود دارد.  
سید محمد میررضوی علت افزایش قیمت رب گوجه 
را افزایش قیمت مواد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 
قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در شــیراز ۲۷۰۰، در 
مشهد ۲۴۰۰ و در کرمانشاه ۲۵۰۰ تومان است. علت 
پایین بودن قیمت در مشهد این است که صادرات به 
افغانستان تقریبا صفر شده است. این در حالی است که 
این قیمت ها در فصل گذشته حداکثر ۱۵۰۰ تومان 

بوده است.  
میر رضوی با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها، 
افزایش حدود ۶۰ درصدی قیمت قوطی، درب ایزی 
اپن، کارتن، نایلن و شیشــه، اظهار کرد: قیمت سایر 
کنسروها نیز به تبع همین شرایط مانند افزایش قیمت 

لوبیا، نخود فرنگی و غیره افزایش یافته است.  
وی افزود: سازمان حمایت سه سال پیش قیمت رب 
گوجه را ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده و در این 
مدت قیمت این محصول تغییر چندانی نکرده است. 
این در حالی است که قیمت برخی اقالم مانند لبنیات 
در این مدت ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. البته رب 

گوجه مشمول قیمت گذاری دستوری نیست.  
البته به گفته دبیر ســندیکای صنایع کنسرو ایران 
در حال حاضر قیمت رب گوجه نســبت به ابتدای 
سال حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است. اما او ابراز 
امیدواری کرد که این افزایش قیمت بیشــتر نشود، 
چرا که با این روند کاهش تولید گوجه فرنگی به دلیل 
خشکسالی، احتمال افزایش قیمت مجدد وجود دارد.  
میررضــوی در ادامه از دولت خواســت که صادرات 
گوجه فرنگی بوته ای کــه در کارخانه تبدیل به رب 
می شود را ممنوع کند، اما گفت که تولیدکنندگان با 
صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای مشکلی ندارند، چرا 
که به دلیل گرانی این محصول امکان تبدیل آن به رب 

گوجه نیست. وی با بیان اینکه چون رب گوجه طی 
سالهای گذشته افزایش قیمت چندانی نداشته، حاال 
گرانی آن بیشتر از سایر محصوالت کنسرو خود را نشان 
داده، تصریح کرد: از طرف دیگر سال گذشته به دلیل 
تمدید مقطعی صادرات، صادرات رب گوجه به درستی 
انجام نشد و مقدار زیادی رب در کشور ماند. بنابراین 
ما درخواست داریم صادرات رب گوجه فرنگی ممنوع 
نشــود، چون هم به کارخانجات و هم به کشاورزان 
لطمه وارد می شود. البته در حال حاضر صادرات این 

محصول آزاد است.  
میررضوی با بیان اینکه در صــورت توقف صادرات 
کشاورزان هم به دنبال کشــت نخواهند بود و دچار 
کمبود می شــویم، اظها کرد؛ صادرات محصوالت 
کنسرو عمدتاً به کشورهای حاشیه خلیج فارس، سی 
آی اس و البته برخی اقالم برای اینکه سبد محصوالت 
کامل باشد به اروپا و آمریکا هم صادر می شود. بنابراین 
محصوالت کنسرو ایرانی به ویژه کنسرو تن ماهی در 
دنیا شناخته شده است و مشــتری خوبی دارد. اگر 
کنسرو تن ماهی همچنان به عنوان یک کاالی اساسی 
مورد حمایت دولت بود، در ســبد کاالی مردم قرار 
داشت، اما از دو سال قبل تن ماهی از گروه یک خارج 
شد، دیگر ارز دولتی دریافت نکرد و حاال برای واردات 

ماهی آن از ارز آزاد استفاده می شود.  
وی بیان اینکه میزان صادرات ســاالنه ثابت نیست، 
تصریح کرد: برای مثال تولید کنسرو ماهی زمانی که 
همه کارخانجات فعال بودند، حدود ۶ میلیون قطعه 
۱۸۰ گرمی بود. اما در حال حاضر به دلیل گران شدن 
این محصول، سهم فروش آن کاهش پیدا کرده و به 
تبع تولید آن نیز کم شده است. تن ماهی که سه سال 
پیش ۸۰۰۰ تومان بود حاال به حدود ۳۰ هزار تومان 
رسیده و قشر متوسط و ضعیفی که از این محصول 
استفاده می کردند، دیگر قادر به استفاده از آن نیستند.  
دبیر ســندیکای صنایع کنســرو ایران در پایان از 
دولت خواســت تن ماهی که ارز زیــادی نیاز ندارد، 
جزو کاالی اساســی قرار گیرد تا قشــر متوســط و 
ضعیف ماننــد کارمند، دانشــجو، کارگــر و غیره 
بتواننــد از این غذای مطلــوب با پروتئیــن و انواع 
 ویتامین ها که در ایران بدون افزودنی تولید می شود 

استفاده کنند.

تسهیل سفرهای داخلی و خارجی برای واکسینه  شده ها 

دالیل افزایش قیمت رب گوجه

حذف تن ماهی از سفره اقشار متوسط و ضعیف

ترانزیت از بندر شهید رجایی ۱۰۰ درصد افزایش یافت
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کمیته ای مشترک بین دولت و مجلس برای اصالح نظام یارانه ای تشکیل شده است
 ساماندهی ارز 4200 تومانی

به گفته نائب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس، با هدف بررسی 
تخلفات در نظام یارانه ای کشور و همچنین ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و تامین کاال های اساسی، کمیته ای مشترک بین دولت و مجلس تشکیل 

می شود.
به گزارش خبرگزاری ها، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، با اشاره به تشکیل 
کمیته ای مشترک بین دولت و مجلس برای اصالح نظام یارانه ای کشور، 
افزود: این کمیته متشکل از برخی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و 
کمیسیون های اقتصادی به عالوه نمایندگانی از مرکز پژوهش ها مجلس و 
وزارت خانه های اقتصادی، چون وزارت اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت خواهد شد.
میرتاج الدینی ادامه داد: تصمیمات این کمیتــه در قالب طرح و الیحه و 

تصمیم مشترک دو قوه بررسی و اجرا می شوند.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این کمیته مشترک طرح ها 
و پیشــنهادات مختلف را در جهت اصالح نظام یارانه ای کشــور بررسی 
می کنیم، چرا که این موضوع مسئله اصلی و راهکار حل مشکالت اساسی 
کشور است، به صورت غیر رسمی نیز با برخی از وزارت خانه ها رایزنی شده 
است که آن ها نیز استقبال کرده اند. اما با توجه به هماهنگی هایی که باید 
با دولت و هیات رئیسه مجلس انجام گیرد به نظر می رسد که تشکیل این 

کمیته به روندی یک ماهه ای نیاز داشته باشد.

پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارز دولتی تا پایان تیر
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان 
اتاق، با اشاره به آمارهایی که عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری منتشر 
شده، بیان کرد: بر اساس براوردهای صورت گرفته در چهار ماهه ابتدایی 
امسال، دولت ۴.۶ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات تخصیص داده و 
یعنی از حدود ۱۵ میلیارد دالر واردات، نزدیک به یک سوم آن به ارز دولت 
مربوط است. به این ترتیب تا پایان تیر ماه، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارز از 

این طریق به کاالهای اساسی اختصاص یافته است.
ادامه داد: بر اساس براورد مرکز آمار، تورم کاالهای اساسی در این مدت ۵۸ 
درصد بوده است یعنی در حالی که دولت هزینه ای سنگین برای ارز ۴۲۰۰ 
تومانی کرده، تورم کاالهای غیر خوراکی که این ارز را دریافت نمی کنند 
حتی پایین تر بوده است و باید پرسید این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه 

جز تخریب اقتصاد و ایجاد رانت و فساد چه آورده ای داشته است.
خوانســاری با تاکید بر اینکه ارز باید تک نرخی شود، گفت: ما از سویی با 
کسری بودجه گسترده مواجه هستیم و از ســوی دیگر تورم و رشد پایه 
پولی بسیار باالست. در کنار آن شیوع کرونا در کشور بسیار گسترده بوده و 
متاسفانه جان بسیاری از هموطنان ما را گرفته است. از این رو همانطور که 
دولت اعالم کرده، کرونا باید اولویت نخست باشد و بخش خصوصی نیز در 
این زمینه آماده هرگونه همکاری خواهد بود. از طرف دیگر اما برای بهبود 
شرایط اقتصادی باید با اجرای برخی اصالحات الزم و زیرساختی مشکالت 

موجود را به حداقل رساند .

هشدار آژانس امنیت سایبری؛
نگرانی دولت آمریكا از حمالت سایبری جدید

پلیس فدرال آمریکا و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت های این 
کشور در مورد وقوع حمالت سایبری احتمالی در آستانه روز کارگر در این 
کشور هشدار دادند. در بیانیه ای که توسط این دو نهاد منتشر شده، هشدار 
داده شــده که هکرها ده ها حمله ویرانگر را در آخر هفته های مختلف که 
با مناسبت های گوناگون همزمان شــده انجام داده اند و ممکن است این 
حمالت ســایبری در پایان هفته آتی که با روز کارگر در آمریکا مصادف 

شده، تکرار شوند.
در بیانیه یادشده از سازمان های مختلف خواسته شده تا اقداماتی را برای 
ایمن سازی سیســتم های خود انجام دهند و تمهیداتی را برای مقابله با 
تهدیدات احتمالی بیندیشند تا بتوانند در صورت وجود نشانه هایی از تهدید 
در شبکه های رایانه ای خود به سرعت با آنها مقابله کنند. اریک گلدشتاین 
معاون امنیت سایبری آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت های آمریکا 
در این مورد گفته است: باج افزارها کماکان یک تهدید امنیت ملی محسوب 
می شوند و غلبه بر چالش های ناشی از آنها هنوز ممکن نیست. ما با همکاری 
اف بی آی توصیه های مفید، عملیاتی و بــه موقع ارائه می دهیم تا دولت و 

صنایع بتوانند استراتژی هایی برای دفع از شبکه های خود ابداع کنند.

لباس هوشمند قابل شستشو ضربان قلب را رصد می كند
محققان رشته هایی بسیار نازک از نانوتیوب کربن را به لباس ورزشی دوخته 
اند که قادر به رصد ضربان قلب کاربر است. این لباس را می توان با ماشین 
لباسشویی شست.محققان دانشگاه رایس در ایالت تگزاس آمریکا، یک تی 
شرت هوشمند ابداع کرده اند که قادر به رصد قلب کاربر است و می توان آن 
را در ماشین لباسشویی شست.آنها فیبرهای نانوتیوب های کربنی بسیار 
نازک که شباهت زیادی به نخ های کتانی دارد را به وسیله یک چرخ خیاطی 

عادی روی لباس های ورزشی معمولی دوختند.
نانوتیوب کربن مذکور می تواند ضربان قلب کاربر را ردیابی و ECG ثبت 
کند. به این ترتیب ریتم و فعالیت الکتریکی قلب رصد می شود.فیبرهای 
بافته شده در پارچه را می توان برای نصب آنتن یا ال ای دی ها به کار برد.با 
انجام اصالحاتی اندک در فیبر، می توان به تدریج به لباس ها اجازه داد عالئم 

حیاتی یا میزان تنفس را نیز رصد کنند.

بانك مركزی نيجریه ارز دیجيتال راه اندازی می كند
بانک مرکزی نیجریه با هدف افزایش تجارت بین مرزی و ورود سرمایه های 
مالی به کشور و همچنین بهبود سیاست پولی، ارز دیجیتال مخصوص به 
خود راه اندازی می کند.بیت  کوین در ادامه روند نزولی خود در روز سه شنبه 
۰.7۴ درصد از ارزش خود را از دست داد و به ۴7۴۰۶.۰۵ دالر رسید. این 
در حالی است که اتر، دومین ارز مجازی محبوب دنیا با یک افزایش  7.۰۵ 

درصدی تا 339۶.۱3 دالر باال رفته است.
 در این بین، نیجریه به جمع بسیاری از کشورهایی پیوست که قصد دارند ارز 
دیجیتال مخصوص به خود را راه اندازی کنند. بانک مرکزی نیجریه شرکت 
بیت را به عنوان شریک خود برای کمک به  تولید این ارز دیجیتال با عنوان 
انایرا تا پایان سال جاری میالدی انتخاب کرده است.انتظار می رود این ارز 
دیجیتال جدید که تکمیل کننده اسکناس های بانکی در گردش خواهد 
بود، تجارت بین مرزی و ورود سرمایه های مالی به کشور را افزایش داده، نقل 
و انتقال ها را کارآمدتر کند و سیاست پولی را بهبود ببخشد.بانک مرکزی 
نیجریه اعالم کرد:»با توجه به کاربرد باالی پرداخت های دیجیتال و افزایش 
اقتصاد دیجیتال، این تصمیم بانک مرکــزی به دنبال یک روند جهانی در 
دیجیتالی شدن صورت گرفته است. بیش از ۸۵ درصد از بانک های مرکزی 

دنیا در فکر راه اندازی ارزهای دیجیتال هستند«.

اخبار

بازگشایی دفاتر گوگل به تاخیر افتاد
گوگل با اشاره به ابهامات پیرامون وضعیت شیوع کرونای دلتا، بازگشت کارمندانش به محل کار را تا ۱۰ ژانویه سال ۲۰۲۲ )۲۰ دی( به تاخیر انداخت.به گزارش ایسنا، شیوع سریع نوع به 

شدت مسری کرونای دلتا موجب شده شرکتهای آمریکایی در سیاستهای استفاده اجباری از ماسک و واکسیناسیون بازنگری کنند.ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل در ایمیلی به کارمندان این 
شرکت اعالم کرد حضور در محل کار برای کارمندان گوگل تا ۱۰ ژانویه اختیاری خواهد بود. این شرکت از ۳۰ روز قبل به کارمندانش درباره زمان بازگشت به محل کار اطالع خواهد داد. پس 

از ۱۰ ژانویه کشورها و مناطق بر اساس وضعیت محلی مشخص خواهند کرد چه زمانی به کار از خانه داوطلبانه خاتمه داده شود.

بررسی ها نشان می دهند 
که دولت ایــران همچنان 
به ازای هر لیتر ســوخت 
تولیدی در کشــور، دست 
کم ۲ هــزار تومــان ضرر 
می کند و ضــرر دولت یعنی ســوِد مصرف کننده 
بنزین. در این میان، با بررســی مصرف ســوخت 
خودرو های مختلف و در نظر گرفتن هر خودرو به 
عنوان نماینده یک طبقه اجتماعی، می توان یارانه 
بنزینی که طبقــات اجتماعی در ایــران دریافت 
می کنند را محاسبه کرد. این بررسی نشان می دهد 
که پرایدســواران به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر تردد، 
حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان و ســانتافه سواران به 
ازای همین مقدار پیمایش، حدود ۲۸ هزار تومان )با 

نرخ بنزین 3 هزار تومانی( یارانه دریافت می کنند.
از آزادسازی قیمت بنزین در ایران نزدیک به ۲ سال 
می گذرد. حاال، اما نرخ باالی تورم در اقتصاد ایران 
موجب شــده که اقدام دولت در افزایش 3 برابری 
قیمت بنزین غیر یارانه ای در آبان ماه سال ۱39۸ و 
نزدیک کردن آن به قیمت فوب خلیج فارس، عماًل 
بی معنا شود.به گزارش فرارو، جالب، اما اینجا است 
که اقدام شتاب زده دولت در افزایش قیمت بنزین و 
3 برابر کردن آن، نه فقط به نزول قابل توجه اعتماد 
اجتماعی ختم شد، که حتی نتوانست جیب دولت 
را هم پر کند. بررسی ها نشــان می دهند که دولت 
ایران همچنــان به ازای هر لیتر ســوخت تولیدی 
در کشور، دســت کم ۲ هزار تومان ضرر می کند و 
ضرر دولت یعنی سوِد مصرف کننده بنزین.با این 
همه، این ســود هم عمدتاً روانه جیب ثروتمندانی 
می شود که هم بنزین بیشــتری مصرف می کنند 
و هم خودرو های پرمصرف تــری دارند. در مقابل، 
آمار های رسمی کشور نشان می دهند که حدود ۴9 
درصد از خانوار های ایرانی فاقد خودرو هستند و این 
یعنی در قضیه بنزین، هنوز هم سر طبقه فرودست 
بی کاله مانده است.افزایش 3 برابری قیمت بنزین 
آزاد در سال ۱39۸، یک شــوک بزرگ به جامعه 
ایرانی بود، اما حاال که از آن روز ها کمی کمتر از دو 
سال گذشته، به نظر می رسد دغدغه اصلی برای این 
افزایش قیمت همچنان به قوت خود باقی باشــد: 
اینکه آیا قیمت سوخت در ایران همچنان هم یارانه 
دولتی به همراه دارد یا نه و اینکــه چرا دولت باید 
الزاماً به همه ایرانی ها یارانه مصرف انرژی بدهد؟بر 
 ،)IEA( اساس داده های آژانس بین المللی انرژی
ایران در سال ۲۰۲۰ میالدی با هزینه کردن حدود 
۸۶ میلیارد دالر )معادل حدود ۱۸.۸ درصد از تولید 

ناخالص داخلی خود( نخستین کشوری بود که به 
شهروندان خود یارانه سوخت های فسیلی پرداخت 
می کرد، یعنی حتی بیش از چین که جمعیت آن 
۱7 برابر بیشتر از ایران است. این مبلغ، با احتساب 
دالر ۲۵ هزار تومانی، معادل حدود ۲ هزار تریلیون 
تومان )۲ هزار هزار میلیارد تومان( در هر سال است.
بخش عمده ایــن یارانه هم در قالــب یارانه انرژی 
)سوخت، برق و گاز( پرداخت می شود و نکته اینجا 
است که هزینه سوخت، همچنان بخش عمده این 
مثلث را تشــکیل می دهد. در واقع، حتی با بنزین 
بدوِن یارانه لیتــری 3 هزار تومانــی هم دولت در 
عمل یارانه پرداخــت می کند.برآورد ها )از جمله 
مصاحبه های اعضای هیئــت مدیره کانون جایگاه 
داران ســوخت( نشــان می دهند که هزینه تمام 
شــده هر لیتر بنزین برای دولت، کمتر از لیتری ۵ 
هزار تومان نیســت. این یعنی همین حاال هم که 
قیمت بنزین آزاد به لیتری 3 هزار تومان رســیده، 
در واقع دولت به ازای هــر لیتر ۲ هزار تومان یارانه 
بنزین پرداخت می کند.با ایــن همه، نه همه مردم 
به یکســان از این یارانه استفاده می کنند و نه همه 
خودرو ها به یکســان بنزین می ســوزانند. مصرف 
سوخت خودرو های مختلف بسته به فناوری به کار 
رفته در ساخت آن ها متفاوت است. از طرفی، نوع و 
مدل خودروی مورد استفاده توسط افراد را می توان 
)به شکلی البته غیردقیق(، به عنوان معیاری از سطح 
درآمد یا طبقه اجتماعی آن ها در نظر گرفت. عالوه 
بر این، اینکه هر خــودرو در هر صد کیلومتر چقدر 
بنزین می سوزاند، می تواند معیاری از دریافت یارانه 
بنزین توسط صاحب خودرو باشد.به عنوان نمونه، 
پراید با باک 3۰ لیتری، مصرفــی معادل ۶.۴ لیتر 
بنزین در ۱۰۰ کیلومتر دارد. به عبارتی، هر پراید 
برای ۱۰۰ کیلومتر جا به جایــی حدود ۱9 هزار و 
۲۰۰ تومان هزینه بنزین با نرخ آزاد 3 هزار تومانی 
می دهد.اما اگر یارانه ای را که دولت همین حاال به 
ازای تولید هر لیتر بنزین به مصرف کننده پرداخت 
می کند، حدود ۲ هزار تومان در نظر بگیریم، پراید، 
حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان هــم یارانه دولتی به 
ازای هر ۱۰۰ کیلومتر جا به جایی دریافت می کند 
و این یارانه ای اســت که نصیب ضعیف ترین قشر 
خودرو سوار ایرانی می شــود.اگر خودروی سمند 
را به عنوان نمونه خودروی طبقه متوســط کشور 
در نظر بگیریم، این خودرو در هــر ۱۰۰ کیلومتر 
حدود 7.۵ لیتر بنزین می سوزاند. به عبارتی دارنده 
خودروی ســمند به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مبلغی 
معــادل ۱۵ هزار تومــان یارانه از دولــت دریافت 
می کند.خودرو های به اصطالح شاسی بلند را هم 
می توان نماینده خودرو های طبقــه مرفه در نظر 
گرفت. سانتافه، به عنوان نمونه، در هر ۱۰۰ کیلومتر 

حدود ۱۴ لیتر بنزین می سوزاند و این یعنی در هر 
۱۰۰ کیلومتر )حتی با بنزین 3 هزار تومانی( دارنده 
این خودرو در کمترین حالت ۲۸ هزار تومان یارانه 
دریافت می کند که بیش از ۲ برابــر باالتر از یارانه 
بنزین پرایدســواران است. )محاســبه ها در مورد 
بنزین سوپر متفاوت خواهند بود.(.اما این مقایسه 
زمانی نگران کننده تر می شــود که به خانوار های 
بدون خودرو توجه کنیم. بر اساس آمار های بانک 
مرکزی، نزدیک به نیمی از خانوار های کشور )حدود 
۴9 درصد( دارای اتومبیل شخصی نیستند و به این 
ترتیب، این دســته از خانوار های کشور، از دریافت 
یارانه بنزینــی همچنان محروم هســتند.این در 
حالی است که افزایش قیمت بنزین و رساندن آن 
به قیمت فوب خلیج فارس )چیزی که هدف قانون 
از افزایش قیمت بنزین در آبــان ماه ۱39۸ بوده( 
اکنون به دلیل تورم باال در اقتصاد ایران باز هم دور 

از دسترس شده است.

بنزین ســوپر: توزیع رانت مضاعف در 
جیب ثروتمندان

این، اما در حالی اســت که همزمــان، فروش بنزین 
سوپر در جایگاه های ســوخت در سراسر ایران هم به 
شدت کاهش پیدا کرده است. هنوز آمار دقیقی در این 
مورد وجود ندارد، اما داده های جسته و گریخته نشان 
می دهند که تا پیش از ســهمیه بندی بنزین و شیوع 
کرونا، سهم بنزین ســوپر از مجموع مصرف بنزین در 
ایران حــدود 3۰ درصد بوده که بــا توجه به کاهش 
مصرف بنزین در یک سال گذشــته، این عدد اکنون 
به حدود ۴ درصد رسیده اســت.از آن سو، مسئولین 
صنفی این حــوزه می گویند پــس از افزایش قیمت 
بنزین در آبان ماه سال ۱39۸ و آغاز همه گیری کرونا 
به فاصله چند ماه پس از آن، تقاضا برای مصرف بنزین 
سوپر به شدت کاهش پیدا کرده است. برخی این اتفاق 

را به دلیل صادرات بنزین می دانند و برخی دیگر نیز از 
کاهش تولید آن صحبت می کنند که طبیعتاً به دلیل 
کاهش در تقاضا رخ داده اســت.با این همه، داده های 
آماری مربوط به تولید بنزین در پاالیشگاه های کشور 
هم نشان می دهد که )حتی با فرض اوج گیری صادرات 
بنزین ســوپر(، هم اکنون ظرفیت تولید بنزین سوپر 
در ایران بســیار باالتر از تقاضا است و به همین دلیل، 
نمی توان فرضیه کمبود عرضه بــه دلیل صادرات را 
پذیرفت.بر این اســاس، ایران اکنــون ظرفیت تولید 
روزانه تا ۱۱۰ میلیون لیتر بنزیــن را دارد و آن گونه 
که مدیرعامل پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس اعالم 
کرده، تنها در این پاالیشــگاه ۴7 میلیون لیتر بنزین 
با کیفیتی باالتر از یورو ۵ در روز تولید می شــود. در 
واقع، این سطح از کیفیت، معادل همان بنزین سوپر 
در جایگاه های سوخت است.فاطمه کاهی، سخنگوی 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، چندی 
پیش این مورد به ایرنا گفت: »بنزین درخواســتی از 
سوی جایگاه داران، اعم از بنزین عادی یا بنزین سوپر 
به طور کامل تامین می شود. توزیع بنزین سوپر کاهش 
پیدا کرده، زیرا تقاضا برای این بنزین از سوی جایگاه 
داران و مردم پایین آمده اســت.« وی ادامه داد: »به 
عنوان نمونه، اکنون به صورت روزانه بنزین سوپر در 
جایگاه های نواحی غرب و شرق تهران توزیع می شود. 
با این همه، توزیع بنزین ســوپر فقط در جایگاه هایی 
انجام می شــود که در فهرست توزیع کنندگان بنزین 
سوپر قرار دارند و شامل همه جایگاه ها نمی شود.«به 
این ترتیب، اتفاقی که رخ داده ظاهراً این است: گران 
شــدن بنزین، تقاضای بنزین ســوپر را از سوی عامه 
ایرانی ها کاهش داده و اکنون، تنها ۴ درصد از مصرف 
روزانه بنزین کشور، از نوع سوپر است و مصرف کننده 
این بنزین هم ثروتمندان ایرانی هســتند. همزمان، 
دولت بنزین ســوپری را که دیگر در داخل مشتری 

ندارد، صادر می کند.

ثروتمندان به ازای هر 100 كيلومتر تردد، حدود 28 هزار تومان یارانه بنزین می گيرند

ریخت و پاش انرژی به نفع ثروتمندان
شكاف »فقير-غنی« در دریافت یارانه بنزین
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معاونت علمی و فناوری با حمایت از ایده های نوآور 
دانشــگاهیان، شــرکت های دانش بنیان و خالق 
گامی برای توسعه زیست بوم فناوری حوزه آب و 

خشکسالی برداشت.
به گزارش نقل از معاونت علمی و فناوری،کارگروه 
تخصصی توســعه فناوری های آب ، خشکسالی، 
فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری برای عبور از این چالش مهم در 
کشور درصدد برآمده است تا همکاری های خود 
را با دانشــگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت های 

دانش بنیان بیشــتر کند. این کار دسترســی به 
ایده های نوآورانــه و فناورانه موجود در این مراکز 

را تسهیل می کند.
ایده های خالقی که تجاری سازی و اتصال آنها به 
بازار می تواند ایران را در گــذر از این بحران یاری 
کند. به همین دلیل یکــی از برنامه های معاونت 

علمی و فناوری در این حوزه، حمایت از ایده هایی 
است که در شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشی غالبا به فراموشی سپرده می شوند 

و مجالی برای بروز نمی یابند.
ایــن کار بــا به کارگیــری منابــع، ظرفیت های 
تخصصــی انســانی و ســایر امکانــات موجود 

در کشــور در بخش هــای دولتــی، غیردولتی، 
 دانشــجویی، نخبــگان و انجمن هــای علمــی 

سرعت گرفته است.
هماهنگی و هم افزایی با سایر ستادها برای تقویت 
فعالیت های اولویت دار بین رشــته ای و حمایت از 
ارتقاء سطح علمی و فناوری در مراکز دانشگاهی 
و تحقیقاتی برای کســب مقام نخست منطقه و 
دســتیابی به جایگاه شایســته جهانی بر اساس 
اهداف نقشه جامع علمی کشور نیز در این حوزه 

کمک کننده است.

نتایج یک بررسی نشان می دهد گوگل، فیس بوک 
و مایکروسافت سه شــرکتی هستند که بیشترین 
میزان هزینه را در قاره اروپا صرف مقابله با قوانین 
ســختگیرانه بر علیه خــود می کننــد.از نظر دو 
 Corporate Europe موسســه البی کنترل و
Observatory ایــن تالش ها باید سیاســت 
گذاران اتحادیه اروپا را هشیار کند تا قوانین البی را 
در این قاره به روز کرده و پیش نویس های قوانین 
جدیدی را برای مقابله با انحصارطلبی شرکت های 
فناوری آمریکا تهیه کنند.تا پیش از این شــرکت 

های داروسازی، تولیدکننده سوخت های فسیلی، 
مالی و سازنده مواد شــیمیایی در صدر فهرست 
شــرکت های البی کننده بودند، اما حاال شرکت 
های فناوری جایگزین آنها شده اند. افزایش توان و 
قدرت البی شرکت های فناوری و صنعت دیجیتال 
بازتاب نقش فراینده این شرکت ها در جامعه است.
در بخش دیگری از گزارش این موسسه آمده است: 

این وضعیت موجب نگرانی است که پلتفرم ها می 
توانند از نفوذ و قدرت خود برای تضمین شــنیده 
شدن صدایشان در برابر صداهای انتقادی و متقابل 
با خود اســتفاده کنند.تحقیق یادشده حاکیست 
۶۱۲ شــرکت، گروه و انجمن بیش از 97 میلیون 
یورو در ســال صرف البی کردن برای تاثیرگذاری 
 بر سیاســت های اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا 

می کنند. گوگل با صــرف ۵.7۵ میلیون یورو در 
صدر اســت و فیس بوک و مایکروســافت با ۵.۵ 
و ۵.۲۵ میلیون یــورو در رتبه های دوم و ســوم 
هستند. اپل با 3.۵ میلیون یورو، هواوی با 3 میلیون 
یورو و آمازون با ۲.7۵ میلیــون یورو در رتبه های 
بعدی هستند.هدف اصلی از صرف این هزینه های 
ســنگین ایجاد تغییراتی در قوانین جدید مصوب 
اتحادیه اروپا در مورد دامنه اختیارات و وظایف این 
شرکت ها و نیز کاهش کنترل محتوای دیجیتال در 

دسترس از طریق پلتفرم های این شرکت هاست.

با حمایت معاونت علمی و فنــاوری ۵ نرم افزار در حوزه 
واقعیت مجازی و افزوده برای توسعه گردشگری دیجیتال 
در کشــور طراحی و تولید شــد. این فناوری ها به کمک 
آمده اند تا عالقه مندان به گردشگری در کشور بتوانند به 
شکلی مجازی سفر و از مراکز و اماکن دیدنی ایران بازدید 
کنند. ۵ نرم افزار داخلی با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری طراحی و تولید شده است. این محصوالت 
ایران ســاخت گامی اثرگذار در توسعه گردشگری کشور 
هستند و خدماتی فناورانه و نوآورانه به عالقه مندان این 
صنعت ارائه کرده اند.در ادامه این گزارش با این نرم افزارها 

آشنا می شویم.

۱. واقعیت ترکیبی تخت جمشید
یکی از نرم افزارهای تولید شــده در این حوزه که توسط 
شرکت مهد ارتباط گوهر آریا به تولید رسیده، اپلیکیشن 
واقعیت ترکیبی تخت جمشید است. مجموعه گردشگری 
تخت جمشید که ساالنه پذیرای بیش از ۱میلیون و ۴۰۰ 

هزار گردشگر است، پتانسیل بسیار باالیی دارد. ترکیب 
فناوری که قادر باشد به گردشگران این امکان را بدهد تا 
در هنگام گشت و گذار در این مجموعه با گرفتن موبایل، 
تبلت یا هدست واقعیت مجازی خود به هر سو آن قسمت را 
به صورت سه بعدی بازسازی شده ببینند یک کار باارزش 
و با صرفه اقتصادی باال اســت.با طراحی نرم افزار واقعیت 
ترکیبی تخت جمشید کاربران با انتخاب یک کلید کل 
مجموعه را به صورت 3۶۰ درجه مشاهده و همزمان نیز با 
کمک فایل های مولتی مدیا )ویدئو، اسالید عکس، صوت و 
متن( اطالعات کامل تری از آن محدوده دریافت می کنند.

2. آموزش مجازی ساخت صنایع دستی
شرکت نگاره گردان شهر فیروزه ای نیز با ورود به این حوزه اقدام 

به طراحی و تولید دوربین های واقعیت افزوده شهری کرده 
است. فعالیت اصلی این شرکت در حوزه معماری، شهرسازی 
و گردشگری است.این مجموعه، فعالیت خود را سال 9۰ در 
زمینه معماری و شهرسازی آغاز کرد. طراحی و تولید دوربین 
های واقعیت افزوده شهری و گردشــگری با رویکرد تجربه 
محوری و هم آفرینی )اقیانوس( از جمله محصوالت این شرکت 
است.در این شرکت با استفاده از فناوری واقعیت مجازی، به 

کاربران آموزش ساخت صنایع دستی ارائه می شود.

3. گردش مجازی در برج طغرل
»شــبیه ســاز واقعیت مجازی برج تاریخی طغرل« هم 
محصولی است که توسط شرکت فرجاد سپهر جهان آرا 
تولید شده است. در برنامه شبیه ساز واقعیت مجازی برج 

تاریخی طغرل، تالش شده است تا با به کارگیری فناوری 
های گوناگون، ضمن تولید محیطی واقع گرایانه از مکان 
باســتانی، ویژگی های منحصر به فرد آثار موجود در آن، 
بصورت قابل درک برای کاربر نهایی، در آن شبیه سازی 
شود. کاربر در این محیط آزادانه حرکت و با تغییر تاریخ 
و زمان، تاثیرات تغییرات زاویه تابش نور بر ســطح برج را 
مشاهده می کند. همچنین با تولید صدا در فضای داخلی 
برج، متوجه پژواک از ســطوح آن می شود و همچنین، 
با تعامل با اشــیاء موجود در محوطه، درباره ویژگی های 

منحصر بفرد آن اطالعات کسب می کند.

4. توسعه فناوری های گردش مجازی
آرمان گیتی رای نیز به حوزه ارائه خدمات واقعیت مجازی 
و افزوده گردشگری ورود و محصوالتی در این زمینه ارائه 
کرده است. مجموعه دانش بنیان آگیرا در سال 9۲ حول 
توسعه فناوری های نوین صنعت گردشگری در دانشگاه 

صنعتی شریف تاسیس شد.

از سوی معاونت علمی؛

نوآوران و صاحبان ایده در حوزه آب و خشکسالی شناسایی می شوند

با حمایت معاونت علمی و فناوری

5 نرم افزار صنایع خالق برای رونق گردشگری دیجیتال طراحی شد

گوگل، فیس بوک و مایکروسافت رکورد هزینه البی در اروپا را شکاندند


