
وزارت امور خارجه فرانسه اعالم کرد، ژان ایو لودریان در گفت وگوی تلفنی خود با حسین 
امیرعبدللهیان بر اهمیت و لزوم بازگشت فوری به مذاکرات وین تاکید کرده است.به گزارش 
ایسنا به نقل از رادیو بین المللی فرانسه، وزارت امورخارجه فرانسه با انتشار بیانیه ای درباره 
گفت وگوی تلفنی ژان ایو لودریان و خسین امیرعبدللهیان وزیران امور خارجه فرانسه و ایران 
که روز چهارشنبه انجام شد، تصریح کرد: لودریان در این گفت وگو اهمیت بازگشت فوری به 
مذاکرات وین درخصوص احیای برجام را که از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 
ایران در ماه ژوئن متوقف شده، مورد تاکید قرار داده است.همچنین در این بیانیه آمده است 

که وزیر امورخارجه فرانسه نسبت به تحوالت هسته ای اخیر در ایران ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش ایسنا، وزارت امورخارجه کشورمان نیز روز چهارشنبه با اعالم خبر تماس تلفنی 
امیرعبدللهیان و ژان ایو لودریان اعالم کرد که وزیر امور خارجه فرانسه در این گفت وگو ضمن 
تبریک به وزیر امور خارجه کشورمان خواستار گسترش تماس ها و گفت وگوها در خصوص 
مسائل مورد توجه طرفین شــد.وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این تماس تلفنی تاکید 
کرد: هیات حاکمه آمریکا به واسطه خروج غیرقانونی از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه 
علیه مردم بزرگ ایران و طرف های اروپایی به دلیل بی عملی شان، مسئول بروز شرایط فعلی 

هستند و باید به اجرای کامل تعهدات برجامی شان بازگردند و بر این اساس جمهوری اسالمی 
ایران در مذاکراتی که نتایج ملموسی را در تامین حقوق و منافع مردم ایران در بر داشته باشد، 
حضور خواهد یافت.حسین امیرعبداللهیان افزود: متاسفانه هیات حاکمه فعلی آمریکا نیز با 
وجود ادعاهای قبلی در صدد استفاده از تحریم های غیرقانونی به عنوان ابزار فشار بر جمهوری 
اسالمی ایران است اما باید بداند که ما تسلیم چنین فشارهایی نخواهیم شد و اروپا نیز باید با 
موضع گیری های سنجیده، تالش کند نقش سازنده ای ایفا کند.بنابر این گزارش، طرفین در 
ادامه از اهداف کنفرانس بغداد در ترغیب تعامالت منطقه ای حمایت کردند.وزیران امور خارجه 

جمهوری اسالمی ایران و فرانسه همچنین در مورد تحوالت افغانستان گفت وگو و بر ضرورت 
همکاری برای ترغیب تمامی طرف ها به تشکیل دولت فراگیر، به منظور تضمین ثبات و امنیت 
در این کشور و منطقه تاکید کردند. طرفین توافق کردند به گفت وگوهای فی مابین در خصوص 
موارد یاد شده ادامه دهند.عالوه براین، یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان در اظهاراتی از ایران 
خواست تا هرچه سریع تر مذاکرات بر سر توافق هسته ای را از سر بگیرد.وی همچنین از آمادگی 
برلین برای ازسرگیری گفت وگوهای وین خبر داد.سخنگوی وزارت خارجه آلمان همچنین 

گفته است که بازه زمانی برای بازگشت به گفت وگوهای هسته ای بی انتها نیست.

در بیــن کشــورهای اروپایــی، باالترین نرخ بیــکاری متعلــق به یونان بــا ۱۴.۶ 
درصد بوده اســت.به گزارش ایســنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، تــا پایان ماه 
جوالی نرخ بیــکاری در منطقه یورو با ۰.۱ درصد کاهش نســبت به مدت مشــابه 
 ماه قبــل به ۷.۶ درصد رســید. ایــن نرخ در ســطح اتحادیــه اروپا بــا ۰.۲ درصد
 کاهش نسبت به ماه قبل به ۶.۹ درصد رسید. این نرخ بیکاری کمترین نرخ بیکاری ثبت 
شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ۶ ماه اخیر بوده است.تخمین زده می شود تا 

پایان این ماه ۱۴ میلیون و ۶۱۳ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از 
این تعداد، ۱۲ میلیون و ۳۳۴ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده اند. در 
 مقایسه با ماه قبل، شــمار افراد بیکار در اتحادیه اروپا ۴۳۰ هزار نفر و در سطح منطقه
 یــورو ۳۵۰ هــزار نفــر کاهش یافتــه اســت.همچنین تــا پایــان این مــاه دو 
میلیــون و ۸۵۴ هــزار جــوان زیــر ۲۵ ســال در اتحادیــه اروپــا بیــکار بــوده 
 انــد کــه از ایــن میــزان، دو میلیــون و ۳۳۹ هــزار نفــر ســاکن منطقــه یورو

 بوده انــد. در مقایســه با مدت مشــابه ماه قبــل، نرخ بیــکاری جوانان در ســطح 
اتحادیــه اروپا ۰.۳ و در ســطح منطقــه یورو ۰.۴ درصد کاهش داشــته اســت.در 
بین کشــورهای عضو، باالترین نرخ بیکاری متعلــق به یونان بــا ۱۴.۶ درصد بوده 
اســت و پس از این کشــور، اســپانیا با ۱۴.۳ درصد و ایتالیا با ۹.۳ درصد قرار دارند. 
از ســوی دیگر کمترین نرخ بیــکاری در جمهوری چــک با ۲.۸ درصد مشــاهده 
 شــده اســت و پس از این کشــور، هلند با ۳.۱ درصد و مالــت بــا ۳.۳ درصد قرار

 دارند.نــرخ بیکاری طی ایــن مــدت در بلژیک ۵.۹ درصــد، آلمــان ۳.۶ درصد و 
فرانســه ۷.۹ درصد بوده اســت. در بیــن کشــورهای اروپایی که عضــو اتحادیه 
 اروپــا نیســتند نیــز نــرخ بیــکاری در آمریــکا ۵.۴ درصــد اندازه گیری شــده

 است.منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، 
ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اســلوونی، 

اسلواکی و فنالند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می کنند.

وزیران اوپک و متحدانش روز چهارشنبه موافقت کردند 
برنامه افزایش تدریجی تولید را ادامه دهند و ارزیابی میزان 
تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲ را باالتر بردند.به گزارش 
ایسنا، گروه اوپک پالس در ژوییه افزایش ماهانه ۴۰۰ هزار 
بشکه در روز را به منظور احیای محدودیت عرضه تصویب 
کرده بود. تصمیم روز چهارشــنبه وزیران این گروه به 
معنای آن است که اوپک پالس در اکتبر تولیدش را مانند 
سپتامبر ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می دهد. دیدار 

بعدی وزیران اوپک پالس چهارم اکتبر )۱۳ مهر( تعیین 
شــد.اوپک پالس در بیانیه ای اعالم کرد اگرچه تبعات 
شیوع پاندمی کووید ۱۹ همچنان ابهاماتی را به همراه دارد 
اما عوامل بنیادین بازار تحکیم شده و ذخایر نفت سازمان 
توسعه و همکاری اقتصادی با بهبود تقاضا، همچنان روند 
رو به کاهشی داشته است.کارشناسان اوپک پالس روز سه 
شنبه پیش بینی رشد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲ را 
۴.۲ میلیون بشکه در روز برآورد کردند که باالتر از برآورد 

قبلی ۳.۲۸ میلیون بشکه در روز بود و احتمال تولید باالتر 
این گروه در آینده را تقویت کرد.دورنمای تقاضا برای نفت 
در سال ۲۰۲۲ بر اساس آمار سال ۲۰۲۱ خوش بینانه به 
نظر می رسد. اوپک پالس انتظار دارد تقاضا برای نفت که 
سال ۲۰۲۰ به میزان حدود ۹ میلیون بشکه در روز کاهش 
داشت، امسال ۵.۹۵ میلیون بشکه در روز رشد کند اما 
تقاضا در نیمه اول ســال ۲۰۲۱ تنها حدود سه میلیون 

بشکه در روز رشد کرد.

جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( حاکی از افزایش 
حدود ۳۸ درصدی تولید ســیگار، کاهش حدود ۶۱ درصدی قاچاق سیگار و ۴۱ درصدی 
صادرات سیگار در فصل اول امسال است.به گزارش ایسنا، روند قاچاق سیگار در سال ۱۳۹۸ 
کاهشی بود، به طوری که برآورد وزارت صمت از میزان قاچاق سیگار نسبت به سال ۱۳۹۷ 
حدود ۳۹ درصد کاهش یافته بود، اما در سال گذشته با مشکالتی که به دلیل  عدم تخصیص 
ارز برای واردات مواد اولیه در زمینه تولید این محصول ایجاد و منجر به توقف تولید در هشت 
واحد از ۱۵ واحد تولید محصوالت دخانی شد، قاچاق سیگار رو به افزایش گذاشت،  تا جایی 
که در اردیبهشت ۱۳۹۹ برآوردها از میزان قاچاق سیگار نزدیک به دو برابر دو ماهه اول سال 
۱۳۹۸ بود. اما از بهمن سال گذشته میزان افزایش قاچاق تک رقمی شد و در مجموع قاچاق 
سیگار در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش ۳۵.۹ درصدی داشته است.جدیدترین 

آمار منتشر شده درباره وضعیت تولید و قاچاق سیگار در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می دهد در 
فصل اول امسال بیش از ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نخ سیگار تولید شده که نسبت به تولید 
بیش از ۱۰ میلیارد نخ در مدت مشابه سال قبلش ۳۷.۹ درصد افزایش داشته است. همچنین 
در حال حاضر ۲۲ واحد تولید سیگار فعال هستند که وضعیت آن ها مشابه سال قبل است.

در پی این افزایش تولید و با توجه به اینکه میزان مصرف ســه ماهه ســیگار ۱۶ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون نخ برآورد شده و همچنین توقف واردات رسمی سیگار از سال ۱۳۹۷، برآورد 
قاچاق سیگار هم با ۶۱ درصد کاهش، از شش میلیارد و ۲۳۰ میلیون نخ سیگار در سه ماهه 
اول سال قبل به دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون نخ ســیگار در مدت مشابه امسال رسیده است.

همچنین آمارها نشان می دهد طی فصل اول امسال صادرات سیگار با کاهش ۴۳ درصدی 
به ۳۴ میلیون نخ رسیده است. صادرات سیگار در مدت مشابه سال گذشته ۶۰ میلیون نخ 

بوده است. در حاشیه آمارها علت کاهش صادرات سیگار مشکالت مربوط به امور بازرگانی، 
بیماری کووید- ۱۹ و نقل و انتقال ارز به دلیل تحریم ها عنوان شده است.

چقدرازتولیدووارداتمحصوالتدخانیبهخزانهدولتمیرود؟
آمار منتشر شده درباره واریزی اشــخاص و شرکت ها جهت محصوالت دخانی به خزانه 
دولت که شــامل حق انحصار واردات، حق انحصار تولید، توزیع و فیش های بین راهی 
است نیز نشان می دهد که سه ماهه امســال بیش از ۷۲ میلیارد تومان در این بخش به 
خزانه دولت واریز شده که نسبت به مبلغ واریزی در مدت مشابه سال قبل که معادل ۴۲ 
میلیارد تومان بوده، ۷۰ درصد افزایش داشته اســت.گفتنی است که موضوع مالیات بر 
سیگار همواره مناقشاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته؛ 

چراکه مجموعه وزارت بهداشت و ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور معتقدند سیگار 
در ایران ارزان است و با افزایش مالیات بر سیگار مصرف کاهش می یابد و برای خزانه نیز 
یک منبع درآمد است. از طرف دیگر بر اساس آمارهای مجموعه بهداشتی کشور، مصرف 
دخانیات ساالنه نزدیک به ۶۰ هزار مرگ را در کشور رقم می زند و ضرر ۴۰ هزار میلیارد 
تومانی برای حوزه سالمت به دنبال دارد، اما در  بین ۱۸۲ کشور عضو کنوانسیون کنترل 
دخانیات سازمان جهانی بهداشــت، ایران حداقل میزان مالیات بر محصوالت دخانی را 
دارد و بر این اساس خواستار اصالح ساختار مالیات بر دخانیات در فصل بودجه هستند.
اما تولیدکنندگان محصوالت دخانی معتقدند سیگار به نسبت سرانه درآمد در مقایسه 
با کشورهای دیگر ارزان نیست و افزایش مالیات ســیگار عموما منجر به افزایش قاچاق 

می شود؛ چراکه اساسا تولید در ایران گران تر از کشورهای همسایه تمام می شود. 

شرکت مدیریت شــبکه برق ایران اعالم کرد: تاکنون ۵ 
هزار و ۲۶۵ مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز کشف شده 
که مصرف برق آنها معادل یــک نیروگاه با ظرفیت بیش 
از ۸۰۰ مگاوات اســت.به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از 
روابط عمومی شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران، این 
مراکز دارای ۲۱۵ هزار و ۵۵۱ دستگاه بوده اند که ۶۱۰ 

هزار و ۲۹ کیلــو وات در روز مصرف برق داشــته اند که 
معادل یک نیروگاه با ظرفیت بیش از ۸۰۰ مگاوات است.

روز دوشنبه )۸ شهریور ماه( نیز ۱۶ مرکز جدید استخراج 
غیر مجاز رمز ارز با مجموع ۱۴۳ دستگاه در کشور کشف 
شد. ظرفیت مصرف این ۱۶ مرکز ۳۰۰ کیلووات است که 
به صورت متوسط معادل با مصرف برق روزانه ۸۵۸ واحد 

مسکونی برآورد می شود.به گزارش ایرنا،  ماینر، دستگاه 
تولیدکننده رمز ارز است،  رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال 
است که به صورت غیرمتمرکز تولید و نگهداری می شود و 
برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده ای 
توسط رایانه به صورت مســتمر انجام شود که مستلزم 

مصرف برق زیادی است.

شرکت آمازون در بزرگترین برنامه استخدام و آموزش خود، 
قصد دارد بیش از ۴۰ هزار نفر را در آمریکا استخدام کند.به 
گزارش ایسنا، بزرگترین فروشنده آنالین و شرکت رایانش 
ابری جهان در بیانیه ای اعالم کرد قصد دارد در ۱۵ سپتامبر 
یک نمایشگاه شغلی برگزار کند و به الگوی سالهای اخیر 
در دعوت از متقاضیان کار به طور انبوه برای اطالع یافتن از 

مشاغل موجود در این شرکت ادامه دهد. آمازون به مناطقی 
که این شــرکت استخدام می کند اشــاره نکرد اما سایت 
استخدام آمازون از سیاتل، آرلینگتون، ویرجینیا، نیویورک، 
بلوو، واشنگتن و سانی وال کالیفرنیا به عنوان مناطقی اشاره 
کرده که بیشترین موقعیت را برای استخدام جدید دارند.
آمازون تا پایان ژوئن از یک میلیــون و ۳۰۰ هزار کارمند 

در جهان، ۹۵۰ هزار نفر را در آمریکا در اســتخدام داشته 
اســت. اکثر این افراد در واحد لجستیکی آمازون و عمدتا 
در انبارهایی مشغول به کار هستند که کاالها را نگهداری 
و بســته بندی می کنند.بر اســاس گزارش بلومبرگ، با 
افزایش سفارشهای خرید اینترنتی در دوران پاندمی، شمار 

کارمندان آمازون افزایش پیدا کرده است. 

تاکید فرانسه بر لزوم بازگشت هرچه سریعتر به مذاکرات وین

نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی چه قدر است؟

تصویب برنامه اوپک پالس برای افزایش تدریجی تولید نفت

قاچاق سیگار کمتر از نصف شد

مصرف برق مراکز کشف شده استخراج رمز ارز معادل یک نیروگاه ۸۰۰ مگاواتی استخدام ۴۰ هزار نفر در آمازون
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بانک مرکزی به کمترین 

مقدار خود رسید

افزایش قیمت خوراکی ها 
۲۵۵ درصد را ثبت کرد

قول می دهیم اتفاقات 
خوبی در فروش نفت 

رقم بخورد
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سرمقاله

 دستمزد و درمان؛
 اولویت برنامه هفتم

بهبود بخشــیدن به وضع 
تندرستی و تدارک دیدن 
خدمــات بهداشــتی و 
درمانی یکی از جنبه های 
اساسی توسعه اجتماعی- اقتصادی را تشکیل 

می دهد...

حمیدحاجاســماعیلی،
کارشناساقتصادی
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 گرانی
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درمان زیر تیغ گرانی 
هزینه های درمانی در یکسال اخیر ۶۱2 هزار نفر را به زیر خط فقر کشاند

دو میلیون و ۴۱ نفر دچار پرداخت هزینه های کمرشکن درمانی شدند 

کاهش مصرف برنج به علت گرانی آن. خبری که 
این روزها زیاد با آن برخورد می کنیم. کاهش 
مصرف برنــج به دلیل کم شــدن قدرت خرید 
مردم ادامه دارد. آمارهای اخیر از حذف برنج از 
فهرست کاالهای اولویت اول حکایت دارد. اما 
دلیل گرانی ها در بازار برنج، این کاالی اساسی 
مردم چیست. مگر قیمت شالی برنج چقدر است 
که برنج ایرانی بایــد کیلویی ۴۵ هزار تومان به 
دست مردم برسد.دبیر اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی در رابطه با اتفاقات اخیــر در بازار برنج 
و افزایش بی ســابقه قیمت این کاالی اساسی 
می گوید: قیمت برنج ایرانی از ابتدای سال تا به 
امروز ۴۸ درصد گرانتر شده است. البته این رشد 

قیمت تنها برای ...

صندوق پاالیش یکم با وجود تخفیف ۲۰ درصدی 
در زمان عرضه، بعد از گذشــت یک سال از زمان 
پذیره نویســی هنوز در زیان است. در شهریور ماه 
۹۹ پذیره نویســی صندوق پاالیش یکم آغاز شد. 
صندوقی که فروش آن با تبلیغ دولتی ها همراه بود، 
بعد از گذشت یک سال ســهامداران این صندوق 
همچنان در زیان هستند.با توجه به اینکه از زمان 
آغاز معامالت، این صندوق دو بار به قیمت سر به 
سر رسیده و پس از آن روند نزولی را در پیش گرفته 
است، در مورد وضعیت آتی و روند قیمتی صندوق 
پاالیشی با چند کارشناس بازار سرمایه به گفت وگو 
نشستیم.کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه  

در خصوص پذیره نویسی...

 پیش  بینی  های الزم
 برای توزیع عادالنه 
واکسن انجام شود
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اقتصاد2
ایران وجهان

کمیجانی:
اضافه برداشــت بانک ها از بانک 
مرکزی به کمترین مقدار خود رسید

رئیــس کل بانک مرکزی گفت: در هشــت 
مــاه اخیــر اضافــه برداشــت و دریافــت 
خط اعتبــاری بانک هــا از بانــک مرکزی 
 بــه حداقل ممکــن و بــه محــدوده صفر 

رسیده است.
بــه گــزارش گــروه اقتصــادی باشــگاه 
خبرنگاران جــوان، اکبــر کمیجانی رئیس 
کل بانک مرکــزی با بیــان اینکه شــبکه 
بانکی ســهم باالیی در تامیــن مالی اقتصاد 
دارد، گفــت: برخــی تســهیالت تکلیفی 
 بار ســنگینی بــر دوش نظام بانکــی قرار 
می دهد و اگــر بانک ها نتواننــد منابع را به 
موقع از منابع خــود بانک تامیــن کنند به 
منابع بانک مرکــزی مراجعه می کنند و این 
کار باعث اضافه برداشــت یــا گرفتن خط 
 اعتباری از بانک مرکزی می شــود که تبعات 

منفی دارد.
وی گفــت: بخشــی از ایــن تامیــن مالی 
اقتصاد باید از بازار ســرمایه انجام شــود که 
با وجــود گســترش آن در ســال های اخیر 
هنوز مراحــل تکوین خــود را طی می کند 
و تــا زمانــی که بــه بلــوغ خود نرســیده 
 تکلیف ســنگینی بــر دوش شــبکه بانکی 

است.
کمیجانی ادامه داد: البته در یکی دو ســال 
اخیر دسترســی بانک ها به اضافه برداشت و 
قطع اعتباری از بانک مرکزی محدود شــده 

است.
وی با اشــاره بــه سیاســت های اخیر بانک 
مرکزی بــرای کنترل نرخ تــورم گفت: ابزار 
سیاســت پولی برای مدیریــت نقدینگی و 
نرخ ســود در بــازار بیــن بانکــی فعالیت 
جدیدی اســت که برای مهار تــورم به کار 
می رود و از ظرفیت بین بانکــی برای حراج 
 اوراق مالی اســالمی و فروش آن اســتفاده 

می شود. 
 رئیس کل بانک مرکزی همچنین از تقویت 
ابزار هــای نظارتی بــرای ســامان دادن به 
ترازنامه بانک هــا گفت و افــزود: این کار از 
طریق سیاســت هایی برای کم کردن سهم 
دارایی های رســوبی بانک ها انجام می شود 
و از سال گذشته بر اســاس تصمیم شورای 
پول و اعتبار مقرر شــد که بانک ها ۳ درصد 
از ســپرده های بانکی را صــرف خرید اوراق 
اســالمی کنند تا جایگزین دارایی های غیر 

فعال شود.

همکاری های نفتی ایران و چین 
افزایش می یابد

معــاون بخــش خاورمیانــه شــرکت ملی 
نفــت چیــن )سی ان پی ســی( و وزیر نفت 
 ایران بــر توســعه همکاری های مشــترک 

تاکید کردند.
به گزارش وزارت نفت، »لــی بینی چانگ«، 
معاون بخش خاورمیانه »سی ان پی سی«  به 
دیدار »جواد اوجی«، وزیر نفت کشــورمان 
رفت که طــی این دیــدار، درباره توســعه 
همکاری های مشــترک بین دو کشور ایران 
و چین بحــث و تبادل نظر صــورت گرفت و 
 دو طــرف بــر گســترش روابــط دوجانبه 

تاکید کردند.
گفتنی است شرکت سی ان پی سی چین پیش 
از این در توســعه میدان آزادگان مشارکت 
داشته و میدان نفتی آزادگان شمالی را توسعه 
داده است؛ میدانی که فاز نخست طرح توسعه 
آن آبان ماه سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسمی 

رسید.
 میــدان آزادگان بزرگ تریــن میــدان 
مشــترک نفتی کشــور اســت که با وسعت 
۱۵۰۰ کیلومتــر مربــع در مجــاورت 
 مــرز عــراق )میــدان مجنــون( واقــع 

شده است. 
نفــت درجــای ایــن میــدان حــدود ۳۲ 
میلیــارد بشــکه نفت بــرآورد می شــود و 
توســعه آن تاکنــون در قالــب دو بخــش 
 آزادگان جنوبــی و آزادگان شــمالی دنبال 

شده است.
طرح توســعه میــدان آزادگان شــمالی که 
ازســوی شــرکت چینی سی ان پی سی اجرا 
شده است، آبان ماه سال ۹۵ با ظرفیت تولید 
 روزانه ۷۵ هزار بشــکه نفت بــه بهره برداری 

رسید.

خبر

پــس از چنــد روز حرکت 
در مســیر صعودی، از روز 
چهارشــنبه  هفته گذشته 
دالر با نوســانات کاهشــی 
مواجه شــد و بــار دیگر به 
انتهای کانال ۲۶ هزار تومانی بازگشت. حاال اما به نظر 
می رسد در نبود مذاکرات وین و حواشی سیاسی اش، 
شاخص های اقتصادی سیگنال های چندان مثبتی به 

بازار نمی دهند.
به گزارش تجارت نیوز، چند روز پیش امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجــه، در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
درباره دور بعدی مذاکرات عنوان کرد:» طرف مقابل 
این درک را دارد که باالخره یک پروســه دو، ســه 
ماهه  ای زمان می برد که دولت جدید مســتقر شود و 
برای هر گونه تصمیمی کــه می خواهد در این رابطه 

بگیرد، برنامه ریزی کند«.
برخی معامله گران بــازار ارز از ایــن گفته ها اینطور 
برداشــت کردند که قــرار گرفتن دوباره در مســیر 
مذاکرات، چند ماهــی زمان خواهد بــرد. بنابراین 
بالفاصله شــروع به افزایش خرید کردند اما بازارساز 
با سرعت وارد شد و ســعی کرد اجازه ندهد که طی 

روزهای آتی قیمت دالر دچار افزایش بیشتر شود.
بنابراین قیمت دالر آمریکا که در بازار آزاد پا به کانال 
۲۸ هزار تومانی گذاشــته بود، تا عصر روز پنج شنبه 

هفته گذشــته حتی موفق به لمس دوباره کانال ۲۶ 
هزار تومانی شود.

حاال اما درحالی کــه ســیگنال های مذاکرات وین 
کمرنگ تر از همیشه شده، ظاهرا مردم و بازیگران بازار 
سیگنال های اقتصادی را جایگزین کردند و بر مبنای 
آن معامله می کنند. سیگنال هایی که به نظر می رسد 
برای آینده بازار چندان نویدبخش نباشند.دوسی کند.

به گزارش اقتصادنیوز، بیشتر معامله گران دالر در ۲ 

روز آخر هفته گذشــته تمایل به خرید و فروش های 
سنگین نداشته اند. این موضوع موجب شده است که 
شدت نوســانات در بازار ارز کمتر شود. یکی از مهم 
ترین دالیلی که موجب شــده اســت، معامله گران 
خریدهای خــود را کاهش دهند، انتظــار برای افت 
احتمالی دالر به زیرمرز ۲۷ هــزار تومانی و حرکت 

به سوی حمایت ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومانی بوده است.
در واقع بخشــی از معامله گران امیدوار هستند که 

بتوانند در نرخ های پایین تر اقــدام به خرید کنند. 
آن ها در انتظار افزایش بییشتر فشار فروش بازارساز 
هســتند. در صورتی که طی روزهای پنج شــنبه و 
شنبه، افت قیمتی در بازار دالر رخ ندهد، به احتمال 
زیــاد، بازیگران صبور ایــن روزها، تغییــر موقعیت 
خواهنــد داد و وارد فــاز خرید خواهند شــد. وقتی 
اهداف کاهشی محقق نشوند،  اهداف افزایشی مورد 
آزمون قرار خواهد گرفــت. با این حال در صورتی که 
فشار فروش در بازار بیشــتر و دالر زیر مرز ۲۷ هزار 
تومان تثبیت شود، بخشی از معامله گران نیز در صف 
فروش قرار خواهند گرفت تــا کمک کنند که قیمت 
به محدوده های پایین تری وارد شــود. این موضوع 
 می تواند زمینه ســاز خریدهای کم ریسک تر آن ها 

در نرخ های پایین تر شود.
البته ممکن اســت که بازارســاز فریب نقشــه های 
نوســان گیران را نخورد و اساسا سعی کند که قیمت 
دالر را در همین کانال ۲۷ هــزار تومانی برای مدتی 
دچار نوسانات رفت و برگشتی کند. هر چقدر دامنه 
نوسانات کمتر و شدت تغییرات قیمتی مدیریت شود، 
ظرفیت نوســان گیران برای حمالت ایذایی کاهش 

خواهد یافت.
تا شب گذشته دیدگاه بیشتر معامله گران چنین بود 
که قیمت دالر بازار در ابتدای روز جاری مرز ۲۷ هزار 
تومان را از دســت خواهد داد. عدم برگشت به باالی 
مرز یاد شده می تواند فروشندگان بیشتری را در ادامه 

روز روانه خیابان فردوسی کند.

بازیگران بازار ارز در انتظار به سر می برند

کاهش معامال ت در بازار ارز

رییس جمهوری  تاکید کرد
پیش  بینی  هــای الزم برای توزیع 

عادالنه واکسن انجام شود
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور، درجلســه روســای کمیته های 
تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر لزوم 
تسریع در تامین واکسن از طریق واردات و تولیدات 
داخلی، با اشاره به گزارش های دریافتی از کمبود 
واکسن در برخی اســتان ها گفت: یکی از مسائل 
ضروری در روند واکسیناســیون، توزیع عادالنه 
واکسن بر اساس اولویت های تعیین شده است که 
باید پیش بینی های الزم درباره آن صورت گیرد تا 

در روند و سرعت تزریق واکسن خللی پیش نیاید.
رئیسی نکته مهم دیگر برای موفقیت روند مقابله با 
شیوع ویروس کرونا را اطالع رسانی موثر و اقناع افکار 
عمومی به منظور همراه کردن حداکثری مردم در 
روند مقابله با گسترش ویروس و شیوع بیماری با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی عنوان کرد و 
اظهار داشت: کمیته اطالع رسانی ستاد ملی مقابله 
با کرونا با همکاری رسانه ملی و دیگر رسانه ها، از 
همه روش ها، شیوه ها و ابزار مفید در اقناع مردم بهره 
بگیرند تا رعایت شیوه نامه های بهداشتی در میان 
آحاد مختلف جامعه به باالترین سطح ممکن ارتقا 
یابد. رئیس جمهور انضباط در اطالع رسانی را نکته 
بسیار مهم دیگر در اثربخشی این فرآیند برشمرد 
و تصریح کرد: اطالع رسانی درباره وجوه مختلف 
بیماری و مســائل مرتبط با آن باید با هدف ایجاد 
امیدواری حداکثری و پرهیز از ایجاد نگرانی و ترس 
در مردم سامان یابد. به هیچ وجه نباید مانع سخن 
گفتن متخصصان شویم که درباره کرونا اظهارنظر 
می کنند، اما باید توجه داشته باشیم که جای طرح 
مباحث کارشناسی، نه در فضای عمومی جامعه، 

بلکه مجامع و محافل تخصصی است.

افزایش قیمت خوراکی ها ۲۵۵ درصد 
را ثبت کرد

آمار رســمی نشــان دهنده افزایش قیمت اقالم 
خوراکی تا ســقف ۲۵۵ درصد اســت که اغلب 
بــاالی ۵۰ درصد و چند مورد نیــز بیش از ۱۰۰ 
درصد گران شــده اند. به گزارش ایسنا، افزایش 
نرخ تورم ســاالنه در مردادماه به باالی ۴۵ درصد 
و نرخ تورم نقطه به نقطه تا حدود ۴۳ درصد نشان 
از رشد تورم در بین کاال و خدمات مصرفی مردم 
طی ماه های گذشته داشت. اما گزارشی که اخیرا 
مرکز آمار ایران در رابطه با متوســط قیمت اقالم 
خوراکی اعالم کرد نشــان داد که تقریبا تمامی 
خوراکی ها در ماه گذشته نسبت به سال گذشته 
گران شده اند و فقط یک قلم آن هم پرتقال بوده 
 که در مقایسه یک ساله، چهار درصد کاهش قیمت 

داشته است.

۷ قلم باالی ۱۰۰ درصد و ۳۵ قلم باالی ۵۰ 
درصد گران شد

در ســایر کاالهای خوراکی بیش از ۳۵ قلم باالی 
۵۰ درصد گران شــده و هفت قلم نیز رشد بیش 
از ۱۰۰ درصدی دارد؛ روغن مایع ۱۱۰.۳، نوشابه 
۱۰۴، قارچ ۱۰۰، گوجه فرنگی ۱۱۹، نخود ۱۱۱، 

کره ۱۲۱.۵ و هویج ۲۵۵.۴ درصد گران شده اند.

هویج با ۲۵۵ درصد، صدر را از روغن گرفت
طی ماه های گذشته همواره این روغن و چربی ها بود 
که در صدر افزایش قیمت قرار داشت ولی با توجه 
به رشد قیمتی که در ماه اخیر برای هویج و کره رخ 
داده این دو کاال صدر تــورم را از آن خود کرده اند و 
حتی تورم روغن از نوشابه و گوجه فرنگی نیز پایین تر 
قرار گرفته است. در بین کاالهای خوراکی می توان 
به افزایش قیمت بیش از ۹۰ درصدی خربزه، ۹۲.۶  
هلو، ۸۹.۷ روغن مایع، ۷۶.۶  شــیرینی خشــک، 
۶۸.۴ شیر پاســتوریزه، ۸۶.۷ پیاز و  ۷۰.۱ درصد 

شکر اشاره کرد.

۲۰ تا ۳۰ درصدی ها در تعداد محدود 
اقالمی که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت دارند 
محدود است و می توان به رب گوجه فرنگی با ۲۴.۵ 
درصد، مغز گردو ۲۳.۲ درصد، لیموترش ۲۹.۹ درصد 
اشــاره کرد که این میزان افزایش قیمت برای آن  ها 

نسبت به مردادماه سال گذشته ثبت شده است.

کاالهایی که در فاصله یکماهه ارزان شد
اما در رابطه با قیمت کاالهای خوراکی در فاصله تیر 
تا مرداد سال جاری چند قلم کاهش قیمت داشته 
اند از جمله روغن نباتی جامد با ۵.۶ درصد، روغن 
مایع ۲.۳ درصد، لیموترش ۱۴.۱ درصد، خربزه ۵ 
درصد، هندوانه ۹.۸ درصد، مغز گردو ۰.۱ درصد، 
بادمجان ۴.۱ درصد، فلفــل دلمه ای ۳.۹ درصد، 

سیب زمینی ۴.۹ درصد ارزان شده اند.

اخبار
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صندوق پاالیش یکم بــا وجود تخفیف ۲۰ درصدی 
در زمان عرضه، بعد از گذشــت یک ســال از زمان 
پذیره نویسی هنوز در زیان است. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، در شهریور ماه ۹۹ پذیره نویسی 
صندوق پاالیش یکم آغاز شد. صندوقی که فروش آن 
با تبلیغ دولتی ها همراه بود، بعد از گذشت یک سال 

سهامداران این صندوق همچنان در زیان هستند.
 با توجه به اینکه از زمان آغاز معامالت، این صندوق دو 
بار به قیمت سر به سر رسیده و پس از آن روند نزولی 
را در پیش گرفته است، در مورد وضعیت آتی و روند 
قیمتی صندوق پاالیشی با چند کارشناس بازار سرمایه 
به گفت وگو نشستیم. کوروش آسایش کارشناس بازار 
سرمایه در گفت وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص پذیره نویسی 
صندوق پاالیش یکم اظهار کرد: صندوق پاالیش از ۴ 
نماد پاالیشگاهی شتران، شبریز، شبندر و شپنا تشکیل 
شده است و این ۴ نماد از فروردین تا مرداد ۹۹ رشد 
بسیار زیادی را تجربه کردند و تبلیغات بسیار زیادی 
توسط دولت در این نماد ها صورت گرفت. او بیان کرد: 
از ۵ تا ۳۰ شهریور ماه که خرید صندوق پاالیش یکم 
با ۲۰ درصد تخفیف آغاز شد،  قیمت بسیار باال بود به 
طوری که حتی تخفیف ۲۰ درصدی نیز پوشش دهنده 

خوبی برای قیمت صندوق پاالیش یکم نبود.

روند سینوسی معامالت بورس؛ نقشه بازار 
قرمز شد

او تاکید کرد: صندوق پاالیش یکم در سال گذشته با 
بحث های زیادی آغاز شد. قبل از شروع ریزش شدید 
بازار ســرمایه وزیر نفت، وزیر اقتصاد و سازمان بورس 
برای قیمت گذاری و عرضه صندوق پاالیش یکم یک 
مقدار با یکدیگر مشکل داشتند. کارشناس بازار سرمایه 
افزود: بعد از عرضه صندوق پاالیش یکم ۴ میلیون نفر 
از خرید این صندوق استقبال کردند، ولی ۱۳ هزار و 
۸۰۰ میلیارد تومان از این صندوق به فروش رفت. اما 
ارزش کل صندوق پاالیش یکم ۶۲ هزار میلیارد تومان 
بود؛ بنابراین ۲۰ درصد بیشــتر فروش نرفت؛ که این 
۲۰ درصد فروخته شده هم تا چند ماه قابلیت معامله 

نداشت، تا اینکه در ۱۱ آذر ۹۹ معامالت آن آغاز شد.
او بیان کرد:  در زمان آغاز معامالت، شاهد نوسانات 
قیمتی بسیار زیادی در این صندوق بودیم  و قیمت 
آن از حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان آغاز شد و  سپس تا 

تاریخ  ۲۹ دی ماه شروع به ریزش کرد.
آســایش گفت: در ۲۹ دی ماه قیمــت پاالیش یکم به 
محدوده ۵ هزار و ۱۰۰ تومان رســید و بعد از آن مجددا 
شروع به رشد کرد و در تاریخ ۱۲ بهمن مجددا به قیمت 
۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید ولی زیاد دوام نیاورد و مجدد 
در رویه اصالح قرار گرفت و بعــد از چند روز اصالح وارد 
موج صعودی شد. سپس در تاریخ ۲۵ بهمن  به قیمت ۱۰ 
هزار و ۳۰۰ تومان رســید ولی بعد از آن وارد یک اصالح 
عمیق زمانی شد و تا قیمت ۶ هزار و ۳۰۰ تومان پیش روی 
کرد. بعد از آن قیمت صندوق پاالیشی وارد روند صعودی 
شد. او تاکید کرد: قابل توجه اســت که، در حال حاضر 
NAV صندوق پاالیش یکم ۹ هزار و ۸۹۲ تومان است، 
اما آخرین قیمت به ۸ هزار و ۴۵۱ تومان رسیده است. که 
نشان از ارزش این صندوق دارد، چرا که قیمت خرید آن از 

NAV صندوق ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین تر است.
آرتا اسدی کارشناس بازار ســرمایه در گفت وگو با 
خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران 
جوان، در خصوص پذیره نویســی صندوق پاالیش 
یکم اظهار کرد: صندوق پاالیش یکم در سال گذشته، 
مبلغی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان ارزش گذاری 

شــده بود و در قالب پذیره نویسی در سقف های سه 
میلیون تومان تا پنج میلیون تومان فروخته شد.

او بیان کرد: صندوق پاالیش یکم با هدف ســرمایه 
گذاری خانوار ها و کمک به معیشت مردم ارائه شد که 
متاسفانه پس از آغاز معامالت وضعیت خوبی نداشت و 

سهامداران این صندوق دچار زیان شدند.
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، 
سران قوا در جهت خروج سهامداران صندوق پاالیش 
یکم از زیان چه تصمیماتی اخذ کردند؟، گفت: تصمیم 
اصلی که دولت در اوایل اردیبهشــت ماه امسال در 
جلسه اختصاصی خود در مورد جبران خسارات ناشی 
از نوسانات بازار ســرمایه برای صندوق پاالیش یکم 
گرفت این بود که، مبلغی معادل ۲۰۰ میلیون دالر 
یا ۵ هزار میلیارد تومان را به واسطه صندوق تثبیت 
بازار وارد این صندوق کند و یا در قالب ســهام جایزه 
در اختیار سهامداران این صندوق قرار دهد، به نحوی 
که ضرر سرمایه گذاران جبران شود، ولی متاسفانه 
وعده ای بود که بدون اجرا باقی ماند و هنوز به جمع 
بندی نهایی نرسیده است. اسدی در خصوص وضعیت 
حال حاضر صندوق پاالیش یکم از لحاظ تکنیکال 
اظهار کرد: از دیدگاه تکنیکال، بعد از شروع معامالت 
صندوق پاالیش یکم، این صندوق دچار ریزش بسیار 
شــدیدی شــد و این ریزش ادامه پیدا کرد و قیمت 
صندوق پاالیش یکم تا محدود ۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
نزول کرد و مجددا در ۲۹ دی ۹۹ و یا ۳۰ دی ۹۹ شروع 
به رشد کرد. اما رشد آغازین بسیار قوی نبود و نتوانست 
ریزش اولیه را جبران کند و فقط یک حرکتی بود برای 
شــروع جبران ضرر که متاسفانه نتوانست به قیمت 
اولیه باز گردد و مجددا یک ریزش کوتاه داشت و بعد 
از یک مدتی این صندوق وارد یک کانال صعودی و با 
ثبات ادامه پیدا کرد و از چند روز گذشته پاالیش یکم 
یک روند تقریبا قوی نسبت به گذشته آغاز کرده است.

او بیان کرد: در حال حاضر این روند ایجاد شده در حال 
تکمیل است. هم اکنون صندوق پاالیش یکم یک خط 
مقاومت در مبلغ ۷ هزار و ۷۳۱ تومان را شکسته، ولی یک 
مقاومت قوی تر در مبلغ ۱۰ هزار و ۳۰ هزار تومان دارد که 
این مقاومت می تواند روند فعلی را تضعیف کند. او تاکید 
کرد: الزم به ذکر است که، اگر دوباره از این مقاومت نیز رد 
شود تازه به نقطه سر به سر می رسد و از دیدگاه تکنیکالی 
در حال حاضر صندوق پاالیش یکــم در بازده نزدیک 
به یک سال، ارزش بسیار خوبی ندارد. کارشناس بازار 
سرمایه افزود: البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در 
حال حاضر سرمایه گذاران حقوقی اقدام به خرید کردند 
که این نشان دهنده افزایش تمایل سرمایه گذاران به 
سرمایه گذاری در صندوق پاالیش یکم است. همچنین 
حجم معامالت در صندوق پاالیش یکم نسبت به گذشته 

افزایش یافته که این نیز نشان دهنده قدرت روند است.

پاالیش یکم؛ یک سال در زیان!
مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با 
خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
در پاسخ به این پرسش که، روند معامالت صندوق پاالیش 
یکم در یک سال گذشته به چه صورتی بوده است؟، گفت: 
تا هفته گذشته زیان ســرمایه گذاران صندوق پاالیش 
یکم ۳۰ درصد بود، ولی این هفته کاهش یافته است و 
در حال حاضر خریداران صندوق پاالیش یکم در ضرر 
۱۲ درصدی هستند چرا که، قیمت پذیره نویسی این 
صندوق ۱۰ هزار تومان بود و علی رغم رشــد های اخیر 
قیمت به ۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده که از ابتدای امسال 
این اولین بار هست که زیان صندوق پاالیش یکم تا این 

حد کم شده و هنوز افراد به سود نرسیده اند.

وزیر نفت، تهاتر با کاال و سرمایه گذاری را از راه های 
فروش نفت خام ایران در شرایط تحریم اعالم کرد و 
گفت: قول می دهیم در ماه های آینده اتفاق های خوبی 

در حوزه فروش نفت رقم بخورد.
به گزارش ایســنا، جــواد اوجــی در گفت وگویی 
تلویزیونی، ابتدا با تبریک هفته دولت، گفت: ان شاءاهلل 
دولت سیزدهم ادامه دهنده راه شهید رجایی و دولتی 

مردمی و با حمایت از محرومان باشد.
وی درباره برنامه دولت ســیزدهم برای فروش نفت 
خام و دور زدن تحریم هــا، اظهار کرد: با ظرفیتی که 
در وزارت نفت و مجموعه شرکت های تابعه، نیروهای 
توانمنــد و متخصص وجود دارد همچنیــن با اراده 
بر فروش نفت و اســتفاده از توان همه ظرفیت ها و 
دستگاه های خارج از مجموعه وزارت نفت، با مجوزهای 
خوب و اختیاراتی که شورای عالی امنیت ملی به وزیر 
نفت داده است همچنین حمایت های دولت، بی شک 
با برنامه ریزی و اراده محکم، قول می دهیم که ان شاءاهلل 
در ماه های آینده اتفاق های خوبی در حوزه فروش نفت 

رقم بخورد.
وزیر نفت افزود: گرچه پس از تحریم های ظالمانه علیه 
ایران فروش نفت مان کاهش جدی داشته است اما 
این توان و ظرفیت در وزارت نفت وجود دارد و یکی از 
راه ها هم تهاتر با کاال و سرمایه گذاری نه تنها در حوزه 
نفت، بلکه در دیگر بخش ها و صنایع هم هست که از 

آنها بهره می بریم.

تالش بــرای تکمیل مخازن ســوخت 
نیروگاه ها و صنایع عمده

اوجی دربــاره مقدار صــادرات فرآورده های نفتی نیز 
تصریح کرد: این صادرات با توجه به تامین ســوخت 
زمســتانی به ویژه برای نیروگاه ها در فصل زمســتان 
امسال از حدود دو ماه پیش به شــدت کاهش یافته 
است تا ان شــاءاهلل بتوانیم ذخایر سوخت نیروگاه ها و 
صنایع را تامین کنیم؛ سیاست ما این است و همه توان 
را می گذاریم تا مخازن ســوخت نیروگاه ها و صنایع 
عمده را تکمیل کنیم در حالی که کسری گازی را هم 
پیش بینی می کنیم. وی ادامه داد: سال ۹۹ در بعضی 
روزهای فصل سرد به ویژه در استان های شمال و شمال 
شرق کشور تا روزانه حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب هم 
کسری گاز داشتیم به همین دلیل محدودیت هایی به 
نیروگاه ها و صنایع عمده داده شد تا بتوانند گاز بخش 
خانگی که اولویت نخســت وزرات نفت و شرکت ملی 
گاز ایران است تأمین کنند. وزیر نفت تاکید کرد: امسال 
پیش بینی می کنیم روند رو به رشد مصرف بین ۸ تا ۱۰ 
درصد باشد و در فصل سرد تا کسری روزانه ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب گاز را هم داشته باشیم. به همین دلیل از هفته 
گذشته که کارمان را به طور رسمی در وزارت نفت آغاز 
کردیم، تامین سوخت زمستانی را با حضور مسئوالن 
شرکت های تابعه به بحث و بررسی گذاشتیم تا بتوانیم با 
راهکارهایی فصل سرد را بدون دغدغه پشت سربگذاریم 

تا گاز بخش خانگی، نیروگاه ها و صنایع تامین شود.

مصوبه ای برای افزایش ۳۰ درصدی کرایه 
سوخت رسان ها

اوجی با بیان اینکه "متاسفانه مقدار ذخایر و مخازن 
سوخت مایع نیروگاه کشور نسبت به پارسال نزدیک 
به ۲۵ درصد کمتر است"، گفت: سال ۹۹ در همین 
روزها ۲/۲ میلیارد لیتر ســوخت مخازن نیروگاهی 
بوده اما متاسفانه امروز این رقم یک میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون لیتر است. به همین دلیل تدابیری اندیشیده 
شــده تا هرچه زودتر از این ناوگان سوخت رسان که 

حدود چهار هزار عدد آن خارج شده بودند، بازگردند 
و هیأت دولت هم امروز مصوبه ای در این باره داشت 
تا بتوانیم مشــوق هایی برای افزایــش کرایه همین 
تانکرهای سوخت رسان داشته باشیم که کرایه آنها 
حدود ۳۰ درصد افزایــش می یابد، حتی تانکرهای 
سوخت رسانی که سوخت نیروگاه را تامین کنند قابل 
افزایش است تا بتوانیم روزانه ۳۵ میلیون لیتر به این 

سوخت اضافه کنیم.
وی تصریح کرد: تالش ما جبران ذخایر سوخت مایع 
نیروگاه های کشور است و افزون بر بحث تانکرهای 
سوخت رسان، در بخش باالدســت گاز طبیعی در 
پارس جنوبی هم تالش می کنیم ۱۲ تا ۱۴ میلیون 
مترمکعب هم به حجم گاز افزوده شود؛ گرچه مصرف 
روند افزایش هشــت درصدی دارد اما به تولید گاز 

آن چنان اضافه نمی شود.
به گزارش ایسنا، وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که 
"امسال در فصل های سرد سال امکان قطع گاز طبیعی 
وجود دارد؟" بیان کرد: همه تالش ما این استکه این 
اتفاق نیفتد و چالش های گذشته را هم بررسی کردیم 

تا مردم دچار مشکل نشوند.

ظرفیت خالی در پاالیشگاه های گازی
اوجی در ادامــه گفت: موضوع دیگر این اســت که 
میدان هــای نفــت و گاز با برداشــتی کــه انجام 
می شود دچار افت فشــار و افت تولید می شوند. در 
میدان های نفتی در طول یک ســال حدود ۲۵۰ تا 
۳۰۰ هزار بشکه افت تولید اتفاق می افتد و در حالی 
که اکنون روزانه ۱۴۰میلیــون مترمکعب ظرفیت 
خالــی در پاالیشــگاه های گاز داریــم، میدان های 
گازی که کنار پاالیشــگاه ها هســتند به لحاظ افت 
 تولید و فشار ســبب ظرفیت خالی در پاالیشگاه ها 

شده اند.
وی افزود: اکنون در پاالیشــگاه های پارس جنوبی 
روزانه ۴۰ تا ۶۰ میلیــون مترمکعب )معادل بیش از 
یک فاز پارس جنوبی( و در بعضی از پاالیشگاه ها مانند 
پارسیان روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب ظرفیت 
خالی وجود دارد، برای حفظ سقف تولید و حل این 
مسائل نیاز به سرمایه گذاری و در عین حال حفظ و 
نگهداشت تولید داریم. وزیر نفت یادآور شد: از سویی 
ســاالنه چهار میلیارد دالر در این حوزه ها هزینه یا 
سرمایه گذاری می شده اما به دلیل نبود سرمایه گذاری 
در چند سال گذشته افتی شدید در میدان های نفت و 

گاز داشتیم و ظرفیت تولید کاهش یافته است.

ضرورت حفظ و نگهداشت تولید
اوجی در واکنش به این پرســش که "اکنون راهکار 
چیست؟" اظهار کرد: یک موضوع بحث سرمایه گذاری 
است که به سه بخش تقسیممی شود؛ عمر تأسیسات 
به ویژه عمر تأسیسات نفتی ایران متاسفانه باالی ۵۰ 
سال است در حالی که معمول آن در دنیا ۲۵ سال است. 
برای نمونه در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ۷۰۰ 
تا یک میلیارد دالر برای بازسازی و نوسازی تأسیسات 
درخواست کرده بودند که بخشــی از سرمایه گذاری 
مربوط به تعمیرات و باسازی این زیرساخت هاست. وی 
تاکید کرد: بخش دیگر برای حفظ و نگهداشت تولید 
است تا بتوان سقف تولید چهار میلیون بشکه نفت و 
یک میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در روز را حفظ کنیم 
و بخش سوم سرمایه گذاری برای توسعه میدان های 
جدید با اولویت میدان های مشترک نفت و گاز است 
که حجم ســرمایه گذاری ها هم برای هر ســه بخش 

مشخص شده است.

در یک سالگی پذیره نویسی بررسی شد؛

ضرر یکساله پاالیش یکم
وزیر نفت:

 قول می دهیم اتفاقات خوبی در فروش نفت رقم بخورد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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دستمزد و درمان؛ اولویت برنامه هفتم
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی 

بهبود بخشیدن به وضع تندرستی و تدارک دیدن خدمات بهداشتی و درمانی یکی از جنبه های اساسی توسعه اجتماعی- اقتصادی را تشکیل می دهد. چراکه تندرستی کامل و سالمتی یک جنبه اساسی کیفیت زندگی است. در بحث 
تعیین دستمزد از گذشته تا به امروز مبالغی تصویب شده تا کفاف حداقل نیازها را بدهد. هزینه مسکن و هزینه های خدمات بهداشتی درمانی برای خانواده های حقوق بگیر و کارگری هیچگاه محاسبه نشده است. در صورتیکه این خدمات 
سهم بسیار باال و اثرگذاری در سبد معیشت خانوارها داشته اند.  باید این دو مساله به صورت جدی حل و فصل شود. هزینه های بهداشتی و درمانی درگیر مشکالت عدیده ای شده و عدم دسترسی آسان و ارزان به این خدمات مهم ترین 
چالش این بخش است. بخش زیادی از هزینه ها که مربوط به حوزه بهداشت و پیشگیری بیماری هاست مورد حمایت بیمه ها نیست و بدین جهت خانواده ها را درگیر و گرفتار کرده است. در یک سال اخیر هم بیماری کرونا مزید بر علت 

شده و مشکالت را دو چندان کرده است. این بیماری هزینه های زیادی را برای خانوارها بخصوص حقوق بگیرها و کارگران تراشیده است. 
نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به این بیماری مبتال شده اند. هیمن افراد متحمل هزینه های بسیار زیادی شدند. هزینه هایی اعم از تست کرونا که اوایل شیوع بیماری یک میلیون تومان هزینه داشت. در حال حاضر کمترین قیمت برای 
تست کرونا 400 هزار تومان است که باز هم در سبد معیشتی جایی برای این هزینه گزاف وجود ندارد. همچنین این هزینه به عنوان اولین و کوچکترین بخش از بیماری کرونا بسیار باال است و با دستمزدها همخوانی ندارد. این هزینه ها 

مشمول بیمه نیز نمی شوند متاسفانه هزینه های بهداشتی و درمانی برای خانوارهای حقوق بگیر و کارگری به درستی محاسبه نشده و به همین دلیل هزینه های بهداشتی منجر به فقیر شدن خانواده ها شده است. 
آخرین آماري که سازمان تأمین اجتماعي در خصوص لیست کارگران اعالم کرده، حدود 14 میلیون کارگر در سازمان تأمین اجتماعي ثبت شده است. برآوردهاي تقریبي نشان مي دهد بیش از سه میلیون کارگر در ایران فاقد بیمه 
هستند. همین اتفاق به فقیرتر شدن مردم دامن زده است. از سوی دیگر وقتی 70 درصد حقوق ها صرف اجاره بها می شود برای هزینه های درمانی جایی باقی نمی ماند. 30 درصد مابقی دستمزد نیز در این گرانی ها صرف تامین نیازهای 
اساسی می شود. این در حالی است که دفترچه های بیمه هم کارآیی الزم را برای کارگران و حقوق بگیران ندارد. دسترسی کارگران باید برای درمان زیرسایه بیمه ها آسان شود. بیمه ها باید در تفاهم با دولت، امکانات وزارت بهداشت را 
برای حقوق بگیران در نظر بگیرد تا دسترسی درمان با هزینه های پایین برای مردم مهیا شود. همچنین پرداخت دستمزد کافي براي نیروي کار و رفع نیازهاي درمانی، رفاهي و معیشتي آنها باید جزو اولویت هاي اساسي در برنامه هفتم 

باشد. باید شرایط کار خوب که هم قوانین، هم دستمزد خوب، هم صیانت از نیروي کار، هم ایمني و بهداشت و هم بیمه هاي اجتماعي هست در حوزه کار شایسته مدنظر قرار دهیم.

به گفته معــاون کل وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی، ۶1۲ هزار نفر از مردم 
کشور در یکسال اخیر به زیر 
خط فقر ناشــی از پرداخت 
هزینه های درمانی رسیدند. در سال ۹۶ میزان پرداختی 
هزینه های درمان از جیب مردم به 3۲.۶ درصد رسید 
که متاسفانه به دلیل تحریم ها و شرایط سخت کشور 
این میزان پرداختی توسط مردم به 40 درصد افزایش 
یافت و7۲ صدم درصد از مردم به زیر خط فقر پرداخت 
هزینه های ناشی از درمان رسیدند. همچنین در یکسال 
اخیر دو میلیون و 41 نفر دچــار پرداخت هزینه های 

کمرشکن درمانی شدند.  یک کارشناس اقتصادی در 
رابطه با تحوالت حوزه ســالمت وافزایش هزینه های 
درمانی می گوید: بهبود بخشیدن به وضع تندرستی و 
تدارک دیدن خدمات بهداشتی و درمانی یکی از جنبه 
های اساسی توسعه اجتماعی- اقتصادی را تشکیل می 
دهد، زیرا تندرستی کامل و سالمتی یک جنبه اساسی 
کیفیت زندگی است. حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: 
هزینه های بهداشتی و درمانی درگیر مکشالت عیده ای 
شده و عدم دسترسی آسان و ارزان به این خدمات مهم 
ترین چالش این بخش است. بخش زیادی از هزینه ها 
که مربوط به حوزه بهداشت و پیشگیری بیماری ها است 
مورد حمایت بیمه ها نیست و بدین جهت خانواده ها را 
درگیر و گرفتار کرده است. در یک سال اخیر هم بیماری 
کرونا مزید بر علت شده و مشکالت را دو چندان کرده 
است. این بیماری هزینه های زیادی را برای خانوارها 

بخصوص حقوق بگیرها و کارگران تراشــیده اســت.  
درهمین زمینه معاون کل وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: ۶1۲ هزار نفر از مردم کشور در 
یکسال اخیر به زیر خط فقر ناشی از پرداخت هزینه های 
درمانی رسیدند. ایرج حریرچی افزود: در سال ۹۶ میزان 
پرداختی هزینه های درمان از جیب مــردم به 3۲.۶ 
درصد رسید که متاسفانه به دلیل تحریم ها و شرایط 
سخت کشــور این میزان پرداختی توسط مردم به 40 
درصد افزایش یافت و 7۲ صدم درصد از مردم به زیر خط 

فقر پرداخت هزینه های ناشی از درمان رسیدند.
وی تصریح کرد: همچنین در یکسال اخیر دو میلیون 
و 41 نفر دچار پرداخت هزینه های کمرشکن درمانی 
شدند. به گفته حریرچی، در سال ۹۵ برآورد داشتیم که 
با وعده دولت و مجلس، رشد اقتصادی به چهار درصد 
در سال 1400 برسد که این امر محقق نشد در حالیکه 

مسووالن بویژه حوزه سالمت کمک های زیادی در این 
امر کردند. معاون کل وزیر بهد اشت تصریح کرد: دولت 
جدید با سکانداری دکتر عین اللهی باید تا سال 1404 
بر اساس چشم انداز توسعه ایران در حوزه سالمت رتبه 
اول را در منطقه داشته باشد و این مسوولیت سنگینی 
را بر ما وارد می کند. به گفته حریرچی، مدافعان نظام 
سالمت اعم از دکتر، پرستار، بهیار، کادر اداری و غیره و 
مردم، سازمان ها، وزارتخانه ها نهادهای مختلف در این 
شرایط کمک زیادی ارائه دادند و از ما حمایت کردند. وی 
افزود: در یکسال آینده عملکرد حوزه سالمت بزرگترین 
تعیین کننده رشد اقتصادی، رفاه و حمایت مردم از نظام 
خواهد بود. حریرچی اظهار داشت: باید عالوه بر کرونا، 
به فکر بیماری های واگیردار و غیرواگیر و شیوع آنها نیز 
باشیم که جزو مشکالت مهم مردم هستند و توجه به 

آنها ضروری است.

هزینه های درمانی در یکسال اخیر ۶12 هزار نفر را به زیر خط فقر كشاند

درمان زیر تیغ گرانی 
دو میلیون و 41 نفر دچار پرداخت هزینه های كمرشکن درمانی شدند 

شایلی قرائی
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کاهش مصرف برنج به علت 
گرانــی آن. خبری که این 
روزها زیاد با آن برخورد می 
کنیم. کاهش مصرف برنج 
به دلیل کم شــدن قدرت 
خرید مردم ادامــه دارد. آمارهــای اخیر از حذف 
برنج از فهرست کاالهای اولویت اول حکایت دارد. 
اما دلیل گرانی ها در بازار برنج، این کاالی اساسی 
مردم چیست. مگر قیمت شالی برنج چقدر است که 
برنج ایرانی باید کیلویی 4۵ هزار تومان به دســت 

مردم برسد.
دبیر اتحادیه بنکــداران مواد غذایــی در رابطه با 
اتفاقات اخیر در بازار برنج و افزایش بی سابقه قیمت 
این کاالی اساســی می گوید: قیمت برنج ایرانی از 
ابتدای سال تا به امروز 48 درصد گرانتر شده است. 
البته این رشد قیمت تنها برای برنج نیست و دیگر 
کاالها نیز رشد 30 تا ۹0 درصد را تجربه کرده اند. 
قاســمعلی حســنی اضافه کرد: هزینه های تولید 
افزایش زیادی داشته و دســتمزد کارگران نیز باال 
رفته است. هزینه های دســتمزد کارگران تا ۲00 
درصد رشد داشته که تاثیر بسیاری بر روی قیمت 

تمام شده کاالها گذاشته است. 
به هر ترتیب برنــج کاالیی اساســی و اولویت دار 
است. کاالهای اولویت اول آنهایی هستند که برای 
وارداتشان ارز دولتی داده می شود. اگر برای واردات 
برنج ارز دولتی در نظر گرفته نشــود، قیمت برنج 
می تواند تا دوبرابر باال برود، البته مقام های دولتی 
می گویند هنوز دستورالعملی در این باره دریافت 

نکرده اند.
با توجه به اینکه برای ۶0 میلیــون نفر از جمعیت 
کشور که شــش دهک پایینی هستند حدودا باید 
۲ میلیون و 400 هزار تن برنج تامین شود و وزارت 

جهاد کشاورزی قبال اعالم کرده  ساالنه ۲ میلیون 
و 400 هزار تن برنج ایرانی تولید می شــود نباید 
مشکلی در قیمت این محصوالت بروز می کرد زیرا 
بر مبنای همین ادعا ورادات برنج هم ممنوع شده 
اســت، اما مساله اینجاســت که در شرایط کنونی 
قیمت برنج ایرانی هم به شدت گران شده و قبال این 
دهک های پایینی توان خرید برنج ایرانی نداشتند و 
برنج هندی و پاکستانی و ... مصرف می کردند، اما از 
آنجایی که واردات برنج سال گذشته به حدود 8۵0 
هزار تن  رســیده که نیمی از واردات مدت مشابه 
سال قبل تر آن بود که یک میلیون و ۶۵0 هزار تن 
برنج واردات شده بودو نوسانات ارز هم صعودی بود 
قیمت برنج خارجی هم به شدت افزایش یافته است.

در همین رابطه گمرک جمهوری اسالمی ایران در 
۲۶ تیرماه یعنی 11 روز پس از نامه قبادی و در پاسخ 
به نامه وی اعالم کرد که درباره ممنوعیت واردات 
برنج تجدید نظر شود. براساس نامه مهرداد جمال 
ارونقی معــاون فنی و امور گمرکــی گمرک ایران 
مبنی بر کاهش ۶۹ درصدی واردات برنج به کشور 

و هم چنین  ترکیب این موضوع با تامین ارز نیمایی 
برای این کاالی اساسی ما شاهد کاهش عرضه در 
بازار هستیم. در این بین ممنوعیت واردات فصلی 
در چنین شرایطی موجب تشدید این مسئله و در 

نتیجه رشد بیشتر قیمت برنج در بازار شده است.
وی در این نامه تاکید کرد: در حاضر 8 تا 10 محموله 
برنج به مقصد کشــور در حال بارگیری هستند که 
صاحبان کاال به دلیل محدودیــت موجود و برای 
جلوگیری از رســوب کاالهای خــود در گمرکات 
کشــور اقدام به واردات نمی کنند کــه در نتیجه 
این موضوع ممکن است شــاهد کمبود بیشتر در 

بازار باشیم.
دبیر اتحادیه بنکــداران مواد غذایــی در رابطه با 
اتفاقات اخیر در بازار برنج و افزایش بی سابقه قیمت 
این کاالی اساســی به "کسب و کار" گفت: قیمت 
برنج ایرانی تا 38 درصد در مدت اخیر افزایش یافته 
است. البته این رشد قیمت تنها برای برنج نیست و 
دیگر کاالها نیز رشد 30 تا ۹0 درصد را تجربه کرده 
اند. قاسمعلی حسنی اضافه کرد: هزینه های تولید 

افزایش زیادی داشته و دســتمزد کارگران نیز باال 
رفته است. هزینه های دســتمزد کاگران تا ۲00 
درصد رشد داشته که تاثیر بسیاری بر روی قیمت 

تمام شده کاالها گذاشته است. 
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به رکود 
بازار مواد غذایی توضیح داد: هر کیلوگرم برنج ایرانی 
در عمده فروشــی ها با قیمت 31 تا 43 هزار تومان 
فروخته می شود و همچنین برنج هندی هم با قیمت 
1۹ هزار و ۵00 تا ۲3 هزار و ۵00 تومان است. هر 
چند که این قیمت برنج های سال گذشته است و با 

برداشت جدید برنج قیمت آن اندکی افت می کند.
 حسنی با اشاره به برخی دالیل افزایش قیمت برنج 
اظهار داشت: در ســال جاری هزینه های کارگری 
بیش از ۲00 درصد افزایش یافته، بطوری که مزد 
روزانه کارگر از ۲00 هزار تومان به ۵00 تا 700 هزار 
تومان رسیده است. به عبارتی مزد روزانه کارگری 
که تا سال گذشــته برای مراحل کاشت و برداشت 
برنج  ۲00 هزار تومان بود، امسال به حداقل ۵00 

هزار تومان افزایش یافته است. 

كمرنگ شدن برنج در سفره خانوار با بالتکلیفی تصمیمات دولتی ها

گرانی ادامه دار  برنج 
افزایش 200 درصدی دستمزد كارگران شالی كار 
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چند سالی می شود که بحران منابع آبی، کشت چغندر 
قند را در کشور تحت تاثیر قرار داده و بازار شکر را مملو 
از شکرهای وارداتی کرده اســت. سال ۹۶ با تولید ۲ 
میلیون تن شکر به خوداتکایی نسبی در این محصول 
استراتژیک رسیدیم که متاسفانه بی توجهی مسئوالن 
به قانون خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان منجر 
به بازشدن دروازه های کشــور به روی واردات شد به 
طوری که هم اکنون بخشی از نیاز کشور از طریق شکر 

خارجی تامین می شود.
گرچه مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی با توسعه سطح 
زیرکشت چغندر پاییزه به دنبال خوداتکایی مجدد این 
محصول استراتژیک برای کاهش وابستگی به دیگر 
کشورها هستند، اما برخی کارشناسان انتقاداتی به 
خودکفایی این محصول دارند و معتقدند که توسعه 
سطح زیرکشــت چغندر به قیمت نابودی منابع آب 

کشور تمام می شود.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت شکر 
تحت تاثیر عوامل مختلــف همچون افزایش قیمت 
جهانی شکر، نوسان ارز نیما و احتمال عدم عرضه شکر 
با نرخ مصوب از سوی بازرگانی دولتی با التهاباتی در 
بازار روبرو شده است که بسیاری از دست اندرکاران 
بخش کشاورزی اذعان می کنند که با توسعه سیستم 
های نوین آبیاری، کشــت مکانیزه چغندر و افزایش 
بهره وری می توان نیاز کشور را در داخل تامین کرد 
که با این وجود شاهد گرانی شکر در بازار نخواهیم بود.
غالمحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر 
با اشــاره به اینکه خودکفایی شکر به قیمت نابودی 
منابع آبی تمام می شود، اظهار کرد: با توجه به بحران 
آب، تولید شکر در کشور صرفه اقتصادی ندارد چرا که 
هزینه آب هر کیلو شکر چغندری بر مبنای نرخ آبی 
که وزارت نیرو مشــخص کرده، ۲۵ هزار تا 30 هزار 

تومان است.
وی افزود: قیمت واقعی شکر باالتر از نرخ کنونی است، 
اما متاسفانه به بهانه اشــتغال و خودکفایی بر کشت 
برخی محصوالت اصرار می شود که این امر به قیمت 
نابودی منابع آبی تمام می شود. به عنوان مثال یکی 
از دالیل خشک شــدن دریاچه ارومیه ناشی از چاه 
های عمیق اطراف این دریاچه است که کشت چغندر 
می کنند.بهمنی از افزایش قیمت جهانی شکر خبر 
داد و گفت: ســال گذشته قیمت هرتن شکر تحویل 
بنادر 300 دالر بود که امســال به ۵00 دالر افزایش 

یافته است.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه بحران آب، کشت 
محصوالت آب بر همچون چغندر در کشور باید محدود 
شود و نمی توان به بهانه خودکفایی، منابع آبی کشور 
را از بین برد تا در آینده با بحران روبرو شویم. وی در 
واکنش به توسعه کشت چغندرقند گفت: سال ۹۶ با 
تولید ۲میلیون  تن به خوداتکایی شکر رسیدیم که بعد 
از آن تولید از یک میلیون و ۵00 هزار تن فراتر نرفته 
است و امسال به خاطر خشکسالی و بحران منابع آب، 

سطح کشت چغندرقند کاهش یافته است.
به گفته بهمنی، گرچه عرضه شــکر 11 هزار و ۵00 
تومانی بازار را متعادل نگه می داشت، اما با عدم عرضه 
از سوی بازرگانی دولتی قیمت شکر افزایش خواهد 
داشت.دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با بیان اینکه 
ایران و مصر با کشت آبی اقدام به تولید شکر می کنند، 
گفت: کشورهای آرژانتین، کوبا، چین، هند و تایلند 
به سبب کشت دیم شکر هزینه آب ندارند، از این رو 
به سبب مصرف باالی آب تولید شکر جای این سوال 
مطرح است که چرا مسئوالن بر خودکفایی شکر اصرار 
می ورزند؟ درحالیکه آینــده خطرناکی از حیث آب 

پیش روست.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف با بیان 
اینکه تحریم های خارجی تنهــا ۲0 درصد بر فرش 
دستباف ایرانی تاثیرگذار بوده است، احذف مصوبه 
تعهد ارزی از صادرات فرش دستباف را از دولت جدید 
خواستار شــد و گفت: با توقف صادرات، تولید فرش 
دستباف دیگر به صرفه نیست و معیشت قالیبافان که 
از این راه کسب درآمد می کنند دچار مشکل می شود. 
عبداله بهرامی حذف مصوبه تعهد ارزی بانک مرکزی 
درخصوص صادرات فرش دستباف را خواستار شد و 
گفت: متاسفانه این مشکل هنوز برطرف نشده و انتظار 
داریم با توجه به تغییر دولت و استقرار دولت مردم، این 
مصوبه که به شدت صادرات فرش دستباف را تحت 
تاثیر قرار داده و به زیــان بافندگان و تولیدکنندگان 
بوده حذف شود. وی در توضیح مشکالتی که مصوبه 
تعهد ارزی برای قالیبافان ایجاد کرده گفت: به موجب 
این مصوبه بانک مرکزی که ســال 13۹7 تصویب 

شــد، صادرکنندگان فرش مکلف شدند ارز حاصل 
از فروش فرش را حداکثر ظــرف مهلت چهار ماه به 
حساب نیمایی واریز کنند، در حالی که عمال چنین 
چیزی امکان ندارد، چون فرش هایی که از ایران صادر 
می شود عمدتا به شــکل امانی است یعنی این طور 
نیست که در آن طرف مشــتری دست به نقد آماده 
باشد و همان لحظه فرش ما را بخرد، بلکه باید کشور 
به کشور منتقل و جابجا شود و پس از حدود یک سال 
به مرور مبالغ پرداخت شود. بهرامی تصریح کرد: بانک 
مرکزی در یک حرکت غیرکارشناسانه تعهد ارزی را 
برای فرش دستباف مصوب کرد که در نتیجه آن هیچ 
صادرکننده ای نتوانست فرش صادر کند و همین امر 
در تولید داخل و معیشت بافندگان اثرگذاشت، چون 
وقتی صادرات متوقف شود دیگر تولید فرش مقرون 
به صرفه نیست و بافندگان به ناچار و به تدریج از این 

صنعت کنار می روند.

مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید تازه ترین 
اقدامات انجام شده برای تکمیل زیرساخت های پروژه های 
مسکن مهر شهرهای جدید را تشــریح کرد.حبیب اهلل 
طاهرخانی با اشــاره به افزایش زیرساخت ها و روبناهای 
مورد نیاز اعــم از حمل و نقل، ســاخت راه ها، فضاهای 
آموزشی، فرهنگی و درمانی و امثالهم در سایت های مسکن 
مهر شهرهای جدید گفت: در حال حاضر مشکل کمبود 
مدرسه در شهرهای جدید رفع شده و عمده نیازهای مردم 
به سمت ساخت فرهنگسرا، پارک، بازار روز، فضای سبز و 

بعضاً مجموعه های درمانی است.
وی افزود: احداث این مجموعه ها بــه افزایش جذابیت 
اسکان در شــهرهای جدید خصوصاً سایت های مسکن 
مهر کمک کرده است و شاهد افزایش جمعیت ساکن در 
این شهرها هستیم.معاون وزیر راه و شهرسازی به تکمیل 
بیمارستان های ساخته شده در شهرهای جدید »عالی 
شهر« و »فوالدشهر« اشاره و اظهار کرد: در شهر جدید 
پردیس یک بیمارستان افتتاح و به وزارت بهداشت واگذار 
شد. در شهر جدید هشتگرد دومین بیمارستان این شهر 

تکمیل و در حال تجهیز وسایل مورد نیاز است.
طاهرخانی ادامه داد: شــرکت عمران شهرهای جدید 
از توسعه فرهنگی این شهرها غافل نبوده و فرهنگسرا، 
کتابخانه، کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
در همه شهرها احداث شده است.وی افزایش جمعیت 
شهرهای جدید را عاملی برای ترغیب سرمایه گذاران در 
این شهرها دانست و افزود: برای بخش خصوصی احداث 
مراکز درمانی، آموزشی و تجاری در شهرهای جدید دارای 

صرفه اقتصادی شده است.
وی یادآور شد: در شهر جدید پردیس اراضی بزرگ مقیاس 
گردشگری به بخش خصوصی واگذار کرده ایم که در دست 
احداث است. جامعه مخاطب این مجموعه گردشگری 

عالوه بر ساکنان پردیس، تهرانی ها هم هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت آزادراه 
شهر جدید صدرا به شیراز گفت: این شهر جدید در میان 
سایر شهرهای جدید بدترین وضعیت دسترسی به شهر 
مادر را داشت اما در حال حاضر بزرگراه شهید سلیمانی 
احداث و بهره برداری شده است؛ با این بزرگراه دسترسی 
جدید صدرا به شیراز از طریق آزادراه اصفهان – شیراز و 
دروازه قرآن برقرار شده است. همچنین آزادراه ابن سینا 

نیز در مرحله نهایی احداث قرار دارد.

طاهرخانی درباره متروی شــهر جدید هشــتگرد بیان 
کرد: سیگنالینگ این خط به طور کامل به پایان رسیده 
است ضمن اینکه ایستگاه کوهسار در میانه مسیر کرج 
به هشتگرد احداث و بهره برداری شده است اما از اواخر 
مهرماه وارد مدار مسافرگیری می شود. در نزدیکی این 
ایســتگاه، صنایع و کارخانه های بزرگی قرار دارد که به 

افزایش مسافران این خط کمک شایانی خواهد کرد.
طاهرخانی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت تمام شده 
مسکن مهر در شهرهای جدید افزایش یافته یا خیر؟ گفت: 
هیچ افزایش قیمتی در واحدهای مسکن مهر نداشته ایم 
بعضاً در تعدادی از استان ها تعدیل مسکن از سوی شورای 
مسکن آن اســتان صورت گرفته اســت اما این اتفاق را 
متوجه متقاضیان نکردیم و با توجه بــه مجوزی که در 
قانون بودجه امسال داریم، عموماً در مراحل آماده سازی 
و محوطه سازی قرار دارند که از سوی خود شرکت عمران 
شهرهای جدید تأمین مالی می شود. اما افزایش قیمتی که 
متوجه متقاضیان مسکن مهر در مجموعه شهرهای جدید 
می شود، در یکی دو سال اخیر نداشته ایم؛ آن هم علی رغم 
افزایش قیمت فوق العاده ای که در حوزه ساخت و ساز در 

دو سال اخیر رخ داده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره قیمت 
مســکن در شــهر جدید پردیس بیان کرد: بر اســاس 
گزارش هایی که به من ارائه شده، به دلیل عرضه باالیی که 
در مسکن مهر شهر جدید پردیس داریم، با کاهش قیمت 
مسکن در ماه های اخیر روبه رو شده ایم؛ این کاهش قیمت 
در همه فازهای پردیس قابل مشاهده است و واحدهایی 
که یک میلیارد تومان بوده، به 8۵0 میلیون تومان کاهش 
یافته است؛ چون فرآیند تحویل و فروش اقساطی مسکن 

مهر در همه فازهای پردیس سرعت گرفته است.
وی درباره خانه های خالی در پردیس گفت: بر اســاس 
آمارگیری دقیقی که داشــته ایم، به این نتیجه رسیدیم 
که متوســط خانه های خالی در این شهر جدید، تفاوت 
معناداری با شــهرهای بزرگ نــدارد و نمی توان گفت 
تعداد خانه های خالی در پردیس بســیار باالست؛ البته 
برخی خانواده ها واحد مســکونی مهر خود در پردیس 
را تحویل گرفته اند ولــی آن را به بازار فــروش یا اجاره 
عرضه نکرده اند که درنتیجه مشــمول قانون مالیات بر 
 خانه های خالی خواهند شد و تفاوتی از این نظر با سایر

 شهرها ندارد.

چرا شکر گران شد؟

كاهش 1۵ درصدی قیمت های مسکن مهر پردیس

خانههایخالیپردیسمشمولمالیاتمیشوند

خودتحریمیبیشترینلطمهرابهفرشدستبافزد
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یكه تازی اتریوم در بازار
اتریوم موفق شــد با یک صعود ســنگین، خود را به هــدف ۴۰۰۰ دالر 
نزدیک تر کند. بــه نقل از سی ان بی ســی، با افزایــش مقبولیت ارزهای 
دیجیتالی، نهادهای ناظر به دنبال قانون گذاری این حوزه هســتند. گری 
گنسلر- رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا- با اشاره به ضرورت 
 قانونمند شــدن ارزهای دیجیتالی گفته اســت: این طبقــه از دارایی ها 
بیش از آن بزرگ هســتند که بتوانند به دور از سیاســت گذاری عمومی 
به حیات خود ادامه دهند. ارزهای دیجیتالــی در حال حاضر یک بازار دو 
تریلیون دالری هســتند و نمی دانم ارزش آن ها پنج یا ۱۰ سال دیگر چه 
قدر خواهد بود. دونالد ترامپ- رییس جمهور ســابق آمریکا- در گفتگو با 
فاکس نیوز با حملــه مجدد به ارزهای دیجیتالی گفته اســت: آن ها یک 
فاجعه بالقوه برای خریداران و ســرمایه گذاران خود هســتند که روزی 
بر سرشان آوار می شــوند. چه کســی می داند اینها دقیقا چه هستند؟ 
ممکن است یک تقلب باشــند. من بین ارزها، دالر را ترجیح می دهم چرا 
که ارزهای دیجیتالی چیزهایی هســتند که مردم خیلی در موردشــان 
اطالعات درســتی ندارند. یکی از فعاالن مشــهور دنیای سرمایه گذاری 
 به معامله گران ارزهای دیجیتالی نیز هشــدار داده اســت که باید خود را

 آماده از دســت دادن تمــام پول خود کننــد. جان پالســون- میلیاردر 
آمریکایی- کــه حدود ۲۰ میلیــارد دالر ثروت دارد بــا تاکید بر اهمیت 
مفهوم ارزش ذاتی در بازارهای مالی گفته اســت کــه ارزهای دیجیتالی 
کامال بدون پشتوانه هســتند و قیمت های باالی فعلی آن ها چیزی جز 
حباب و هیجان کاب نیســت کــه روزی خواهد ترکیــد.  مجموع ارزش 
بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حــال حاضر ۲۱۸۰ میلیارد دالر برآورد 
می شود که این رقم نســبت به روز قبل ۳.۹۷ درصد بیشتر شده است.در 
حال حاضر ۴۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالــی در اختیار بیت کوین 
 و ۱۸ درصد در اختیار اتریوم اســت. بیت  کوین ۱۲ ســال پیش توســط

 گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ 
معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

استخدام 40 هزار نفر در آمازون
شــرکت آمازون در بزرگترین برنامه اســتخدام و آمــوزش خود، قصد 
دارد بیــش از ۴۰ هــزار نفــر را در آمریکا اســتخدام کنــد. بزرگترین 
فروشــنده آنالین و شــرکت رایانش ابری جهــان در بیانیــه ای اعالم 
 کرد قصــد دارد در ۱۵ ســپتامبر یک نمایشــگاه شــغلی برگــزار کند 
و به الگوی ســالهای اخیر در دعوت از متقاضیان کار بــه طور انبوه برای 
اطالع یافتن از مشــاغل موجود در این شــرکت ادامه دهــد. آمازون به 
مناطقی که این شرکت استخدام می کند اشاره نکرد اما سایت استخدام 
آمازون از ســیاتل، آرلینگتــون، ویرجینیا، نیویورک، بلوو، واشــنگتن و 
سانی وال کالیفرنیا به عنوان مناطقی اشــاره کرده که بیشترین موقعیت 
 را برای اســتخدام جدیــد دارند. آمازون تــا پایان ژوئــن از یک میلیون

 و ۳۰۰ هزار کارمنــد در جهان، ۹۵۰ هزار نفر را در آمریکا در اســتخدام 
داشــته اســت. اکثر این افراد در واحد لجســتیکی آمــازون و عمدتا در 
انبارهایی مشغول به کار هســتند که کاالها را نگهداری و بسته بندی می 
کنند.بر اســاس گزارش بلومبرگ، با افزایش سفارشهای خرید اینترنتی 
در دوران پاندمی، شــمار کارمندان آمــازون افزایش پیدا کرده اســت. 
جف بزوس، مدیرعامل ســابق آمازون اوایل ســال میالدی جاری پس از 
اقدامات کم ســابقه اتحادیه در واحد انبارها و اعتراضات کارمندانش در 
 دفتر سیاتل، وعده داده بود این شرکت توجه بیشتری به رفاه کارمندانش

 خواهد داشت.

دولت تایلند از شركت های فناوری خارجی ماليات 
می گيرد

دولــت تایلند از شــرکت های فنــاوری خارجــی ۷ درصــد مالیات بر 
ارزش افــزوده جمــع آوری می کند. شــرکت هایی ماننــد گوگل،اپل، 
تیک تاک، فیس بوک و نتفلیکس شــامل این مالیات می شــوند.دولت 
تایلند جمــع آوری مالیــات بر ارزش افــزوده )VAT( از شــرکت های 
فناوری خارجی را آغاز کرده اســت. تخمین زده می شــود با جمع آوری 
این مالیــات درآمد دولــت )۱۵۴.۷۰ میلیون دالر( افزایــش یابد.قانون 
 اصالح درآمد تایلند که مســیر را برای دریافت مالیات بــر ارزش افزوده

 از شــرکت های فناوری خارجی هموار می کرد، در ۱۰ فوریه منتشر و از 
دیروز اجرا شده است.به گفته یک مقام ارشد دولتی پلتفرم های خارجی 
ارائه دهنده سرویس های الکترونیکی در تایلند باید برای پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده ثبت نام کنند. تاکنون از ۱۰۰ شرکت فناوری مورد نظر دولت، 
۶۹ مؤسسه ثبت نام کرده اند.به نوشــته بانکوک تایمز، طبق اعالم وزارت 
اقتصاد تایلند سرویس های الکترونیکی پلتفرم های تجارت آنالین، تبلیغات 
آنالین، رزرو اقامت آنالین، پخش موسیقی و فیلم آنالین، بازی های آنالین 

و اپلیکیشن ها شامل این قانون می شوند. 
به این ترتیب تعداد زیادی از پلتفرم های دیجیتال از جمله گوگل، اپل، فیس 
بوک، نتفلکیس، الین، یوتیوب و تیک تاک بایــد مالیات بر ارزش افزوده 
بپردازند.شــرکت هایی که درآمد آنها بیش از ۱.۸ میلیون بات است، باید 

ماهانه ۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

توانمندی صادراتی فعاالن حوزه نرم افزار و سالمت 
ارتقا می یابد

معاونت علمی، دوره توانمندسازی صادراتی ویژه شرکت های حوزه نرم افزار 
و سالمت را برای شرکتهای دانش بنیان برگزار می کند.به گزارش معاونت 
علمی و فناوری، این دوره یک هفته ای آموزشی به صورت کمپ آموزشی 
با هدف »بررســی اصول مذاکرات بین المللی«، »آموزش مسایل حقوقی 
تجارت بین  الملل«، »روش های فــروش رودررو« و »نحوه قیمت گذاری 
محصوالت طراحی شده« برگزار می شــود.مدیران ارشد، مدیران توسعه 
کسب وکار و مدیران بازاریابی و فروش مخاطبان اصلی این رویداد هستند.

این دوره ۲۸ شــهریور تا ۲ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شــد و »مدیران 
عامل«، »مدیران اجرایی«، »مدیران توســعه کســب و کار«، »مدیران 
بازاریابی و فروش خارجی«، »مدیران فنی حوزه سالمت«، »شرکت های 
تولید و ارایه کننده نرم افزار«، »شــرکت های ارایه دهنده خدمات فناوری 
اطالعات« و »شــرکت های حوزه ســالمت« می توانند در آن مشارکت 
داشته باشند.»حضور  در  جلســات  تعاملی  کنار سایر شرکت کنندگان«، 
»اشتراک  تجربه  واقعی شرکت ها  در مورد  موضوعات  آموزشی«، »تشریح 
 پرونده های واقعی«، »ارائه  مطالب  آموزشی  در  قطعات  کوچک«، »آموزش 
برای  به کارگیری  عملی یادگیری ها« از جمله مزایای حضور در این دوره 
آموزشــی اســت.در این دوره توانمندســازی، موضوعاتی چون »اصول 
مذاکرات بین المللی«، »اصول پیگیری موثر«، »بازاریابی و فروش رودررو«، 
»قیمت گذاری محصول یا خدمت«، »اصول حقوقی تجارت بین الملل«، 
»الزامات CE-Mark در حوزه تجهیزات پزشکی« و غیره آموزش داده 

می شود.

اخبار

برپایی پاویون شرکت های دانش بنیان در "رویداد صنعتی اوراسیا"
پاویون شرکت های دانش بنیان در مهمترین »رویداد صنعتی اوراسیا« با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور فناوران، شرکت ها و عالقه مندان در محل نمایشگاه بین المللی – تخصصی 

صنعت و نوآوری بالروس برپا می شود.»رویداد صنعتی اوراسیا« از ۶ تا ۸ مهر ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی – تخصصی صنعت و نوآوری بالروس برپا می شود.این رویداد صنعتی شامل 
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نوآوری ها، بیستمین نمایشگاه بین المللی شیمی، نفت و گاز، پنجمین نمایشگاه بین المللی جوشکاری، پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و نوآوری های تولید 

پلیمرها و مواد مرکب و برگزاری جلسات B۲B است.

»مالیات بر عایدی سرمایه« 
)موسوم به CGT(، حاال پس 
از دهه ها، در ایران در آستانه 
اجرایی شــدن قرار گرفته 
است. این برای ابرثروتمندان 
ایرانی، که بسیاری از آن ها از طریق واسطه گری و نه 
تولید ثروتمند شده اند، خبر خوبی نیست. اما آیا دولت 
ســیزدهم در زمینه اجرای این مالیات جدی است؟ 
کابینه دولت سیزدهم حاال به غیر از یک »سرپرست« 
)در وزارت آمــوزش و پرورش(، تمــام وزرای خود را 
شناخته و کار دولت اکنون رســماً آغاز شده است. در 
این میان، سکان وزارت اقتصاد به دست سید احسان 
خاندوزی افتاده است، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
که تا همین یک هفته پیش نماینده مجلس شــورای 
اسالمی بود.به گزارش فرارو، وضعیت اقتصادی ایران 
اکنون بسیار پیچیده شــده و تقریباً هیچ چیز در این 
حوزه، با ۱۰ ســال پیش قابل مقایســه نیست: ایران 
حاال دیگر یک »اقتصاد نفتی« به حساب نمی آید و از 
منظر »صادرات سرانه نفت«، حتی از بریتانیا و آنگوال 
)کشور هایی که به شکل جزئی صادرات نفت دارند( هم 
»صادرات سرانه نفِت« کمتری دارد.از آن سو، اقتصاد 
ایران در دهه ۱۳۹۰ ویران شــد. برخی پیش بینی ها 
نشان می دهند که درآمد ســرانه ایرانی ها، »ممکن 
است« تا ۱۰ سال دیگر، یعنی تا سال ۱۴۱۰، به سطح 
ســال ۱۳۹۰ برگردد. این در حالی است که باالترین 
درآمد سرانه برای شهروندان ایران پس از انقالب، در 
سال ۱۳۸۳ رقم خورده و ما تا رســیدن به آن نقطه، 
شاید ۲ دهه دیگر فاصله داشــته باشیم.تا رسیدن به 
نقطه اوج درآمد ســرانه شــهروندان ایرانی )در سال 
۱۳۵۵ خورشیدی(، ممکن است کمابیش به ۵۰ سال 
دیگر زمان نیاز داشته باشــیم. به عبارت ساده، گویی 
ما نزدیک به یک قرن در جا زده ایم و در سال ۱۴۵۰، 
ممکن است تازه به نقطه ای برسیم که در سال ۱۳۵۵ 

در آن قرار داشتیم.

مالیاتی برای ابرثروتمندان
در چنین شــرایطی، وزیر اقتصاد، به عنوان مهم ترین 
مهره کابینه دولت در حوزه اقتصاد، چه کاری می تواند 
برای توسعه اقتصادی ایران انجام دهد؟ آن طور که از 
برنامه هاِی از پیش اعالم شــده وزیر جدید اقتصاد بر 
می آید، یکی از مهم ترین برنامه های خاندوزی این است 
که نظام مالیاتی کشــور را اصالح کند. در این زمینه، 
ظاهراً وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم، 
 Capital( »قصــد دارد »مالیات بر عایدی ســرمایه

Gains Tax( را به سرعت در ایران اجرایی کند.
جلوی اجرای این شکل از مالیات سال ها در ایران گرفته 
شــده بود، چرا که منافع برخی گروه ها، اجازه اجرای 
آن را نمی داد. با اجرای »مالیات بر عایدی ســرمایه«، 
از خرید و فروش کاال های ســرمایه ای مانند مسکن، 
خودرو، ارز، طال و حتی سهام مالیات دریافت می شود.

به عبارت ســاده، اگر شــما خودرو یا خانه ای بخرید 
به قصد اینکه مدتی بعد آن را با ســود بفروشید، باید 
بخشی از سود کسب شده را در قالب مالیات به دولت 

برگردانید. به این ترتیب، انگیزه افراد برای فعالیت های 
ســوداگرانه کاهش پیدا می کند.با این همه، »مالیات 
بر عایدی ســرمایه« منتقدانی هم دارد که می گویند 
علت رشد قیمت دارایی ها در ایران، عمدتاً تورم است 
و اگر شهروندان بخواهند برای جلوگیری از افت ارزِش 
پول شان در بازار دارایی هایی ماننِد مسکن و طال سرمایه 
گذاری کنند و دولت هم از آن ها مالیات بگیرد، در واقع 
در حق شهروندان جفا شده است. این ادعا را می توان 

در فرصتی دیگر بررسی کرد.

ایران، بهشت مالیات گریزان
اگر عزم دولت، مجلس و مجموعه حاکمیت در اجرای 
مالیات موســوم به CGT واقعاً جزم باشد، این را باید 
به فال نیک گرفــت. به این ترتیب، کســی که داللی 
می کند، تولیــد مولد ندارد و با ســرمایه خود در واقع 
به کاهش ارزش پول ملی ایران هــم کمک می کند، 

مالیات می دهد.
اما چرا حاکمیت در ایران این موضوع را این اندازه دیر 
متوجه شده و در تمام طول دهه های گذشته، این شکِل 
بدیهی از اخذ مالیات در منظومه مالیاتی ایران حضور 
نداشت؟ پاســخ در منافع اقتصادِی افراد و »گروه های 
 Advocacy( »فشــار« یا »گروه هــای ذی نفــوذ

groups( نهفته است.
این گروه ها در ســاختار تمام جوامع حضور دارند و از 
طریق البی کردن با نهاد های قانونی، سعی در افزایش 
منافع خود دارند. به عبارت خیلی ساده، اگر نفع یک 
گروه در وارداِت یــک کاال نهفته باشــد، این گروه به 
مجلس و دولت فشار می آورد که واردات همچنان ادامه 
داشته باشــد، حتی اگر نفس واردات، موجب زیان به 

اقتصاد ملی و عامه مردم باشد.
 Tax( »این اتفاق در مناطِق موسوم به »بهشت مالیاتی
haven( مرسوم است. »بهشت مالیاتی« به طور ساده، 
به کشور یا منطقه ای از یک کشــور گفته می شود که 
در آن، میزان مالیات موثر اخذ شــده از شهروندان و 
غیرشهروندان به اندازه ای کم است که سرمایه گذاران 
خارجی ترجیــح می دهند سرمایه شــان را به آنجا )و 

طبیعتاً بانک های آنجا( روانه کنند.

بهشتی که سرمایه هم جذب نمی کند
اما چرا چنین مکان هایی وجود دارند؟ این پرســش 
پاسخ های متعددی دارد. یکی از دالیل می تواند جذب 
سرمایه های خارجی باشد. اگر جایی وجود داشته باشد 
که از دارایی بانکی شما مالیات نگیرد )مالیاتی که مثال 
در برخی کشور های اروپایی ممکن است به حدود ۵۰ 
درصد از دارایی شما هم برسد(، طبیعی است که به باز 
کردن یک حساب بانکی در آنجا فکر کنید.با این همه، 
فلسفه وجودی بهشت های مالیاتی به دالیل مختلف 
زیر سوال رفته و گونه ای دیگر از پاسخ ها را برای پرسش 
باال دست و پا کرده است: بسیاری از بهشت های مالیاتی 
در واقع واحد های سیاسِی بی اندازه حاشیه ای و کوچکی 
هستند که امکان چندانی برای توســعه با استفاده از 
جذب سرمایه خارجی ندارند. به عبارت دیگر، به نظر 
می رســد کارکرد این مناطق در واقع پوششــی برای 
فرار مالیاتی از کشــور های با اقتصاد بزرگ است و نه 
توسعه خوِد این کشور ها یا مناطق. در واقع، بهشت های 
مالیاتی نوعی حیاط خلوت برای ثروتمنداِن ساکن در 

کشور های دیگر هســتند.همین حاال اگر از کسی که 
اندک اطالعات تجاری و اقتصادی داشــته باشد، این 
سوال را بپرسید که »بهشــت مالیاتی چست و کدام 
کشور ها بهشت مالیاتی هستند؟« احتماالً چندتایی 
نام آشــنا به گوش تان می خــوَرد: »لوکزامبورگ«، 
»هنگ کنــگ«، »موناکــو« و »پاناما«.اما مثال های 
 )Isle of Man( »دیگری هم هســتند. »جزیره َمن
یک جزیره کوچک با ساختار سیاسی تقریباً مستقل 
و البته تحت حاکمیت بریتانیا اســت که در »دریای 
ایرلنــد« )Irish Sea( قرار گرفته و صــد البته یک 
بهشت مالیاتِی اروپایی است. جالب اینجا است که بر 
اساس برخی از اطالعات رسمی که توسط دولت محلی 
»جزیره من« منتشر شده، منشــا حدود ۱۷ درصد از 
تولید ناخالص ملی )GNP( این منطقه، »شرط بندی 
اینترنتی« است.»ماکائو« )Macau( شهری است با 
کارکردی مشــابه، که تحت حاکمیت چین قرار دارد 
و در مســاحتی کمتر از ۱۱۵ کیلومتــر مربع )۶ برابر 
کوچک تر از مساحت شــهر تهران( حدود ۲۶ میلیارد 
دالر تولید ناخالص داخلی دارد. )بیشتر از کشور هایی 
مانند افغانستان، گرجستان یا ارمنستان(سوئیس«، 
اما احتماال مشهورترین بهشت مالیاتی جهان باشد و 
البته بزرگ تریِن آنها. نیازی نیست به دام تئوری های 
توطئه ای بیفتیم که می گویند سوئیس در واقع مرکز 
اداره جهان است، اما این کشور تاریخچه جالبی از این 

منظر دارد.
ســوئیس در قلب اروپا واقع شــده و مهم ترین کشور 
اروپایی است که نه عضو اتحادیه اروپا است و نه عضو 
منطقه مالی یورو )Eurozone(. همچنین مهم ترین 
کشوری است که ارتش هیتلر در زمان جنگ جهانی 
دوم، در حالی که می توانســت آن را به راحتی اشغال 
کند، از اشــغالش صرف نظر کرد. )دلیل این موضوع 
قرارداد هــای صلح و بی طرفِی متقابلــی بود که میان 
قدرت های اروپایی امضا شده بود.( جالب تر، اما اینکه 
احتماال تمام ابرثروتمندان جهان، رهبران کشور های 
استبدادی و امثال آنها، یک حساب بانکی در سوئیس 

دارند.

بهشت به جهنم تبدیل می شود؟
در فهرست های جهانی در مورد »بهشت های مالیاتی«، 
نامی از ایران دیده نمی شــود، شــاید به این دلیل که 
ابرثروتمنــداِن اروپایی و عرب، به هیــچ وجه حاضر 

نیستند ســرمایه خود را به جای بانک های سوئیس، 
در بانک های ایران ســرمایه گذاری کنند. با این همه، 
ایران همیــن حاال بــرای ابرثروتمنــدان ایرانی یک 
»بهشت مالیاتی« است. اما چرا؟ بگذارید مثال بزنیم.

اینکه شهروندان یک کشــور بتوانند هر میزان دارایی 
بانکی داشــته باشــند و بابت آن مالیاتی نپردازند و 
کســی هم نتواند به اطالعات حساب های بانکی شان 
دسترسی داشــته باشــد، در تقریباً هیچ کشوری با 
سطح توســعه یافتگِی ایران وجود ندارد.هادی خانی، 
مدیرکل وقت دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و 
فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۳۹۸ گفته 
بود در ایران حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی وجود 
دارد. به عبارت ســاده تر، به ازای هر ایرانی بین ۶ تا ۷ 
حساب بانکی مختلف در کشور وجود دارد و ایران از این 
منظر از سرآمدان جهان است.این در حالی است که بر 
اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی در زمستان ســال ۱۳۹۸، حدود ۰.۱ درصد 
)یک از هزار( حساب های بانکی شخصی در ایران، بیش 
از یک میلیارد تومان موجودی دارند. این یعنی حدود 
۵۰۰ هزار حساب بانکی در ایران با دارایی بیش از یک 
میلیارد تومان وجود دارد و به این ترتیب، موجودی این 
حساب های بانکی، دست کم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان است.این عدد، بسیار بسیار بزرگ و تقریباً معادل 
۱۰ برابر صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۹ است. این 
در حالی است که صحبتی از »میانگیِن« موجودِی این 
حساب های بانکی در گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
به میان نیامده و تنها از »حداقل« صحبت شده است.

به عبارت دیگر، اگر میانگین موجودی این حساب های 
بانکی را )به فــرض( حدود ۲ میلیــارد تومان در نظر 
بگیریم، تنها در این حساب های بانکی حدود هزار هزار 
میلیارد تومان )هزار تریلیون تومان( دارایی وجود دارد 

که مشمول مالیات نیست.
»مالیات بر خانه های خالی« و »مالیات بر تعدد امالِک 
در اختیار« هم اقســام دیگری از مالیات هســتند که 
در ایران اجرا نمی شــوند و طبقه ای از ابرثروتمندان 
را ایجاد کرده اند که دائماً با فعالیت های ســوداگرانه 
شــان اقتصاد ایران را هــدف قرار می دهنــد. با این 
حســاب، اگر وزارت اقتصــاِد دولت ســیزدهم برای 
جلوگیری از ایــن فعالیت های غیرمولد شمشــیر ها 
 را از رو بســته باشــد، نمی تــوان ایــن موضــوع

 را به فال نیک نگرفت.

وزارت اقتصاد به جنگ »ابرثروتمندان« می رود؟

تبدیل »بهشت مالیاتِی« به »جهنم سوداگران«
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

شرکت توییتر قابلیت ایمنی جدیدی را عرضه می 
کند که به صورت اتوماتیک حسابهایی را که از زبان 
آزاردهنده استفاده کرده و پاسخهای ناخواسته ارسال 
می کنند را به مدت هفــت روز موقتا بالک خواهد 
کرد.هنگامی که قابلیــت Safety Mode فعال 
شود، سیستمهای توییتر محتوای توییت را بررسی 
کرده و احتمال منفی بودن آن را ارزیابی می کنند.

این شرکت اعالم کرد حسابهایی که کاربر غالبا با آنها 
تعامل دارند، به صورت خودکار مســدود نخواهند 

شد و ارتباطات کاربر در نظر گرفته می شوند.توییتر 
پیش از این اقدامات متعددی را برای رســیدگی به 
مسئله آزار و اذیت در این شبکه اجتماعی بکار بسته 
بود اما قابلیت جدید از این نظر قابل توجه است که 
عمده بار را از دوش فرد آزاردیده برداشته و به صورت 
اتوماتیک به مسدود کردن حساب مزاحم اقدام می 

کند. این شرکت اعالم کرد ما می خواهیم مردم در 
توییتر از مکالمات مطلوب بهره مند شوند بنابراین 
تعامالت ناخواسته و ناخوشایندی که این مکالمات 
را مختل می کنــد را محدود می کنیم.بر اســاس 
گزارش رویترز، قابلیت Safety Mode در قسمت 
تنظیمات می تواند فعال شود و برای گروه کوچکی 

در iOS، اندروید و سایت توییتر به صورت آزمایشی 
برای دریافت بازخورد قابل دســترس خواهد بود و 
فعال برای حســابهایی عرضه می شود که تنظیمات 
انگلیسی زبان دارند.این قابلیت همچنان در مراحل 
اولیه توسعه اســت به همین دلیل احتمال خطا در 
آن وجود دارد. کاربران مــی توانند به مرور توییتها 
و اکانتهایی که توســط این قابلیت مسدود شده اند 
بپردازند و حسابهایی که به اشتباه مسدود شده اند را 

از حالت بالک خارج کنند.

دبیر شــورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه به دلیل 
تحریم هایی، همکاری شرکت های بزرگ فناوری در جهان 
صورت نگرفته، گفت: در حال حاضر به دلیل عدم همکاری 
بسیاری از این پلتفرم ها، ما مجبور هستیم که مشابهشان 
را در کشور فراهم کنیم، در حالی که ایجاد بسیاری از این 
پلتفرم ها در اولویت نیســتند و حتی اگر گوگل با ایران 
همکاری داشته باشد، شاید نیاز به راه اندازی فوری موتور 
جست وجوی بومی در مراحل اولیه نیست.سید ابوالحسن 
فیروزآبادی در هجدهمین کنفرانس رمز ایران با بیان اینکه 
هویت مجازی که فاقد شبکه ملی اطالعات باشد به شدت 
آسیب پذیر است، افزود: شبکه ملی اطالعات در ابتدا در 
شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۲ تعریف شد که 
نوع توجه به شبکه ملی اطالعات از مفهوم مسیریابی شکل 
گرفت.وی گفت: مسیریابی کاربران در فضای مجازی به 
نحوی در این شبکه تعریف شد که مسیریابی کاربران داخل 
کشور در داخل باید صورت گیرد و در همین راستا شش 
الزام برای این شبکه در حوزه استقالل، مدیریت، امنیت، 
تامین پهنای باند مناسب و اتصال به شبکه های بین المللی 
تعریف شد. این الزامات چارچوب کالن شبکه ملی را تبیین 
می کرد.دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: در 
سال ۱۳۹۵ توانستیم این الزامات را به دلیل ابهاماتی که 

در تعریف پروژه وجود داشت در یک سند دیگری تبیین 
کنیم اما به دلیل مشکالتی که در اجرای پروژه پیش آمد 
و براساس طرح و معماری شبکه ملی اطالعات باید وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان متولی اقدام می کرد، 
با دستور مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی 
اقدام به مداخله مجدد داشت و وزارتخانه مامور شد تا در یک 
مدت مشخصی این طرح را ارایه دهد که دبیرخانه شورای 
عالی و مرکز ملی فضای مجازی طرح مصوب شهریور ماه 
۱۳۹۹ را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
و مذاکرات با تمام دستگاه هایی که ماموریت هایی در این 
معماری داشتند نهایی و پس از تصویب در شورای عالی 
فضای مجازی ابالغ کرد.فیروزآبادی اظهار کرد: ابهام در 
مفهوم شــبکه ملی اطالعات اولین چالش راه اندازی این 
شبکه اســت و شــاید بتوانیم بگوییم که ما مدل مشابه 
شبکه ملی اطالعات با پیش فرض ها و استراتژی هایی که 
جمهوری اسالمی در حوزه فضای مجازی تعریف کرده و 
کامال منطبق بر ایران باشد نداریم و این یک مدل ملی و 
بومی است که در کشورمان مد نظر قرار دادیم.وی افزود: 
در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و پیشتاز 
همه آنها در کشور آمریکا طرح هایی به نام شبکه ملی مطرح 
شده است اما مفهومی که ما از شبکه ملی اطالعات در نظر 

داریم ابهام داشت چرا که برخی از افراطیون آن را شبکه ای 
کامال جداگانه از جهان و بســته در چارچوب سرزمینی 
تعریف می کردند و در تعریــف تفریطی آن صرفا اکتفا به 
شبکه اینترنت جهانی شده بود بنابراین برای این که به یک 
نقطه تعادل برسیم مدت ها در این حوزه گفت و گو شد تا 
امروز تقریبا یک تصویر روشن در کشور برای اجرای این 
شبکه وجود دارد که باید عملیاتی شود.دبیر شورای عالی 
فضای مجازی کشور با اشاره به چالش آمادگی سازمانی و 
تشکیالتی در کشور تاکید کرد: این آمادگی می تواند از یک 
طیف وسیع سواد فضای مجازی در مسئولین کشور تا سواد 
فضای مجازی کاربران مطرح شود و بعد وارد ساختار شود. 
براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات متولی بوده است و در تمام این سال ها 
مسوولیت اجرای شــبکه ملی اطالعات را برعهده داشته 
است. ولی حتی در ساختار آن وزارتخانه به طور خاص این 
ماموریت در شرح وظایف مشخص نشده است.فیروزآبادی 
اعالم کرد: شبکه ملی اطالعات از ویژگی های فضای مجازی 
شامل طیف وسیعی همچون حوزه تکنولوژیکی، ارتباطی، 
محتوایی، داده و پردازش داده، ایجاد پلتفرم و حوزه های 
نرم افزاری برخوردار اســت. درواقع این فضا اجتماعی – 
اقتصادی است که از آن تعبیر به فضای سوسیال اکونومیک 

می کنند، چرا که تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی را تحت 
تاثیر قرار داده و پیشــران صنعت کشور است.وی با بیان 
این که شــبکه ملی اطالعات یک شاخه اقتصادی بزرگ 
را در اقتصاد جهانی به نام خدمات اقتصاد دیجیتال ارایه 
می کند، افزود: وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات  به 
تنهایی نمی تواند این پروژه را به سرانجام برساند و از طرف 
دیگر ساختارهای دولت به هیچ وجه آمادگی ندارند تا در 
یک نظام شبکه ای حرکت کنند.رئیس مرکز ملی فضای 
مجازی با اشــاره به نظام دولتی کشــور که بر پایه نظام 
جزیره ای است، تاکید کرد: در این نظام هر بخش به تنهایی 
به دنبال حل مسائل خود است که این با نگاه شبکه ای که 
حرکت به سمت اجتماعی شدن موضوعات است، مغایرت 
دارد. برای این که بتوانیم یک شــبکه ملی اطالعات کار 
آمد که بتواند در شبکه جهانی فضای مجازی که بن مایه 
آن اینترنت است قلمروســازی کند، داشته باشیم باید 
تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
کشور در این مسیر متحول شوند که در نظام غرب از آن به 
تحول دیجیتال تعبیر شده است. بنابراین در تحول فضای 
مجازی در ساختارها باید تجدید نظر شده و معماری ها 
اصالح شود و توسعه این فضا در ساختار، روابط و فرآیندها 

تاثیرگذار است.

بالک خودکار آزارگران در توییتر با فناوری جدید

اگر گوگل با ایران همکاری کند، نیاز به راه اندازی فوری جویشگر بومی نیست


