
برای دریافت وام ازدواج نیازی به مراجعه حضوری به شعب 
بانک ها نیســت و فرآیند آن همچون قبل از طریق ســامانه 
مربوطه  که بانک مرکزی تعبیه کرده اســت، انجام می شود 
اما باتوجه به برخی سواالت و ابهامات متقاضیان این وام در 
طول فرآیند ثبت نام، ایسنا پاسخ و توضیحات این ابهامات را 

ارائه کرده است.
به گــزارش ایســنا، وام ازدواج یکی از وام هــای پرتقاضای 
سیستم بانکی اســت که هر ســاله در بودجه کشور، بانک 
مرکزی و دولت مکلف می شــوند به بانک ها ابــاغ کنند تا 
 درصــدی از وام های پرداختی خود را بــه این امر اختصاص 

دهند.
بدین منظور، طبق قانون بودجه در ســال جاری تسهیات 
قرض الحســنه ازدواج برای هــر یک از زوج هــا معادل ۷۰ 
 میلیــون تومــان و بــا دوره بازپرداخت ۱۰ ســاله تعیین 

شده است. همچنین، به منظور کاهش سن ازدواج جوانان، 
بانک مرکزی مکلف شــد که تسهیات قرض الحسنه ازدواج 
برای زوج های زیر ۲۵ ســال و زوج های زیر ۲۳ ســال واجد 
شرایط دریافت تســهیات ازدواج را تا سقف ۱۰۰ میلیون 

تومان افزایش دهد.
در این زمینــه، بانک ها باید برای ضمانت صرفا یکی از ســه 
مورد اعتبارســنجی، یعنی یک ضامن و ســفته یا سهم فرد 
از حســاب یارانه هدفمنــدی را به منزله ضمانــت بپذیرند 
و طبق گفتــه مدیر اداره اعتبــارات بانک تعــداد ضامن ها 
در متن قانــون پیش بینی نشــده و مبنای اعتبارســنجی 
 )وضعیــت مالــی متقاضــی و ضامــن( اعــام شــده

 است.
براین اســاس، به تشــخیص بانک ها ممکن اســت تعداد 
ضامن ها کم یــا زیاد شــود. ثبت نــام وام ازدواج به صورت 

اینترنتــی و از طریــق مراجعــه بــه ســایت تســهیات 
ve انجــام  .cbi .ir ۱۴۰۰ قرض الحســنه وام ازدواج 

می شود.
این ســایت توســط بانک مرکزی راه اندازی شــده است تا 
متقاضیان در هرساعتی از شبانه روز برای ثبت نام و پیگیری 
درخواست خود به این سایت مراجعه کنند. اما در این بین، 
برخــی از متقاضیان بــرای تکمیل فرآیند ثبت نــام خود با 
ابهامات و سواالتی مواجه هستند که در ادامه به آن ها پاسخ 

داده شده است.
یکی از مشکاتی که برخی متقاضیان وام ازدواج با آن درگیر 
هستند، پذیرفته نشدن مکرر ُکد امنیتی ورود به سامانه برای 
تکمیل فرآیندهای ثبت نام اســت که پیگیری های خبرنگار 
ایســنا از بانک مرکزی با این پاســخ مواجه شد که حروف 
مدنظر که برای ورود به ســامانه تعبیه شده اند به کوچک و 

بزرگ بودن صفحه کلید حســاس اســت و افراد باید به این 
موضــوع در وارد کردن ُکــد مربوطه توجه کنند. از ســوی 
دیگر، در فرایند ثبت نــام برای دریافــت وام ازدواج باید از 
بین بانک های عامل موظف به پرداخت این تسهیات، یکی 
از آن ها انتخاب شــود که ســامانه مربوطه در زمان انتخاب 
بانک عامل این پیغام را می دهد که "هنــگام انتخاب بانک 
 عامل، بانکی را انتخاب کنید کــه بتوانید در آن بانک ضامن 

تامین کنید". 
این پیام به این معنی اســت که قبل از انتخاب بانک عامل از 
شــرایط بانک مورد نظر برای اخذ ضامن اطاع پیدا کنید تا 
فرآیند دریافت تسهیات برای شــما تسهیل شود و ضامنی 
متناسب با شــرایط آن بانک ارائه دهید. عاوه بر این، برخی 
دیگر از متقاضیان وام ازدواج که به تازگی به ســامانه برای 
ثبت نــام و دریافــت وام مراجعه کرده انــد، اینگونه توضیح 

دادند که برای انتخــاب بانک عامل تنها یــک بانک به آنها 
معرفی شده اســت. پاســخ بانک مرکزی به این موضوع نیز 
این است که منابع بانک های عامل برای پرداخت وام ازدواج 
از ســوی بانک مرکزی در هفته اول هر ماه شارژ می شود که 
هر بانکی بســته به تعداد ثبت نام هایی که دریافت می کند، 
ظرفیــت آن ها تکمیل می شــود و انتخاب مجــدد آن ها به 
عنوان بانک عامل برای دریافت وام ازدواج از ســوی ســایر 
 متقاضیان در اوایل ماه بعد با شارژ شدن سهمیه آن ها فعال 

می شود. 
البته، ممکن است با درخواست بانک هایی که سهمیه آن ها 
برای پرداخت وام ازدواج به پایان رسیده است، بانک مرکزی 
پیش از ابتدای ماه با درخواست آن ها موافقت کند و با تمدید 
سهمیه برای پرداخت وام ازدواج بتوان آن ها را در سامانه به 

عنوان بانک عامل انتخاب کرد.

در حالی که روز گذشــته سهمیه 
زائران ایرانــی و پروازهای اربعین 
دو برابر افزایش یافت و شرایط این 
ســفر در پی توافق دو کشور ایران 
و عراق اعام شــد همچنان قیمت 
بلیت هواپیما در باتکلیفی به سر 
می بــرد و از حدود شــش میلیون 
تومان تا حــدود ۱۰ میلیون تومان 

متفاوت است.
به گزارش ایســنا، روز گذشــته و 
در شــرایطی کــه جزییات ســفر 
اربعین و پروازهای آن اعام شــد، 
به نظر می رســد هنوز توافقی بین 
ایرالین هــای داخلی و ســازمان 
هواپیمایی کشــوری برای تعیین 
دامنــه قیمتــی مشــخص بلیت 

هواپیما صورت نگرفته اســت و در 
این میان شــرکت های هواپیمایی 
ایرانی بــه هر قیمتی که دلشــان 
 بخواهد بلیت های خــود را عرضه 

می کنند.
البته هفته گذشته خبرهایی مبنی 
بر توافق برای تعییــن قیمت پنج 
میلیون تومانی بلیت رفت و برگشت 
هواپیما در پروازهای اربعین اعام 
شد اما از همان روز تا کنون خبری 
از اجرای این توافق نیســت و همه 
شــرکت های هواپیمایی بلیت این 
پروازها را )البته به صورت یکطرفه( 
از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا 
حدود پنج میلیــون تومان عرضه 

کرده اند.

جدیدترین گــزارش ماهانه اوپک 
نشان داد قیمت نفت سنگین ایران 
ماه میادی گذشته اندکی کاهش 
پیدا کرد. به گزارش ایســنا، قیمت 
نفت سنگین ایران در اوت به ۷۰ دالر 
و ۳۴ سنت در هر بشکه رسید که در 
مقایســه با ۷۲ دالر و ۹۸ سنت در 
ژوییه، دو دالر و ۶۴ سنت معادل ۳.۶ 
درصد پایینتر بود. میانگین قیمت 
نفت ســنگین ایران از ابتدای سال 
۲۰۲۱ تاکنون ۶۵ دالر و ۷۰ سنت 
در مقایسه با ۳۹ دالر و ۳۴ سنت در 

مدت مشابه سال ۲۰۲۰ بوده است.
ارزش سبد نفتی اوپک پس از بهبود 
به مدت سه ماه متوالی، در اوت سه 
دالر و ۲۰ سنت کاهش یافت و به ۷۰ 

دالر و ۳۳ سنت در هر بشکه رسید. 
این به منزله ۴.۴ درصد کاهش ماه به 
ماه بود که بزرگترین کاهش ماهانه از 
سپتامبر سال ۲۰۲۰ بود. با این حال 
میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از 
ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۵ دالر 
و ۹۳ سنت در هر بشکه بوده که ۲۵ 
دالر و ۴۲ سنت معادل ۶۲.۸ درصد 
افزایش در مقایسه با ۴۰ دالر و ۵۰ 
سنت در مدت مشــابه سال ۲۰۲۰ 

نشان می دهد.
طبق گزارش منابــع ثانویه، تولید 
نفت اوپک متشکل از ۱۳ کشور در 
اوت به ۲۶.۷۶ میلیون بشکه در روز 
رسید که ۰.۱۵ میلیون بشکه در روز 

در مقایسه با ژوییه افزایش داشت.

به گفته معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان 
ملی اســتاندارد لــوازم خانگی تولیــد داخل در 
بخش نوآوری کمــی از صنعت دنیا عقب اســت، 
امــا در اســتانداردهایی که حــدی از مطلوبیت 
 هستند، عقب نیست و با اســتانداردهای روز دنیا 

برابر است.
وحید مرندی مقدم در گفت وگو با ایســنا، درباره 
شاخص های کیفیت لوازم خانگی و وضعیت آن در 
ایران، اظهار کرد: شاخص ها در استانداردها هستند 
و هر کاالیی استاندارد خودش را دارد. برای مثال در 
یخچال و فریزر شاخص های ایمنی، قدرت خنک 
کنندگی، حجم، دوام و غیره مطرح است. شاخصها 
در کاالهای دیگر مثل ماشین لباسشویی، ماشین 

ظرفشویی و غیره نیز استانداردهای خاص خود را 
دارند. 

وی افــزود: در مجمــوع شــاخص های کیفیــت 
لوازم خانگی همان شــاخص هایی هستند که در 
اســتانداردهای بین المللی وجــود دارد و تقریباً 
می توان گفت لوازم خانگی تولیــد ایران خیلی از 
لوازم خانگی های دنیا عقب نیســت. به طوری که 
کیفیت کاالهای داخلی نزدیک بــه لوازم خانگی 
خارجی و در مواردی حتی با کاالهای خارجی برابر 

است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. 
معاون نظارت بر اجرای اســتاندارد بــا بیان اینکه 
فاصله کیفیت لوازم خانگــی داخلی و خارجی در 
ســال های گذشــته به مراتب کمتر شده، تصریح 

کرد: اســتانداردهای لــوازم خانگی در کشــور، 
از اســتانداردهای روز دنیا اســت. بــه طور کلی 
اســتانداردها حدی از مطلوبیت هستند که در این 
حد از مطلوبیت ما با دنیا مســاوی هستیم، اما آنها 
از گزینه های اســتفاده می کنند که باالتر ســطح 
استاندارد است و در این موارد کاالهای تولید داخل 

کمی عقب هستند. 
برای مثال به گفته وی لوازم خانگی تولید داخل در 
حوزه نوآوری عقب تر از دنیا هســتند. به طور کلی 
نوآوری اول از کشورهای دیگر شــروع و بعد وارد 
ایران می شود، مثل یخساز یخچال. این مسائل دیگر 
استاندارد نیستند بلکه نوآوری هستند، ممکن است 

اما بعدا تبدیل به استاندارد شوند.

اوپک به دلیل شــیوع کرونای دلتا، در پیش بینی 
خود از بهبود رشد تقاضا برای نفت تجدیدنظر کرد 
و اکنون انتظار دارد رشد بیشتر تقاضا به جای سه 
ماهه چهارم ســال ۲۰۲۱، در سال میادی آینده 

حاصل شود.
به گزارش ایسنا، اوپک در گزارش ماهانه خود پیش 
بینی کرد تقاضا برای نفت در سه ماهه چهارم سال 
۲۰۲۱ به ۹۹.۷۰ میلیون بشــکه در روز می رسد 
که ۱۱۰ هزار بشکه در روز کمتر از پیش بینی ماه 

گذشته این گروه است.
در گــزارش اوپک آمده اســت: ریســک فزاینده 
افزایش موارد کووید ۱۹ که ناشی از شیوع واریانت 
دلتاست، چشم انداز تقاضا برای نفت در سه ماهه 
پایانی ســال ۲۰۲۱ را تیره کرده است. در نتیجه 
برآورد این گروه از تقاضا بــرای نفت در نیمه دوم 
سال میادی جاری پایینتر برده شد و روند احیای 
بیشتر تقاضا برای نفت تا نیمه اول سال ۲۰۲۲ به 

تاخیر افتاد.
دولتها، کشــورها و بازرگانان به دقت روند احیای 
تقاضا برای نفت را پس از ریزشی که در سال ۲۰۲۰ 
داشــت، دنبال می کنند. روند آهســته تر احیای 
تقاضا، قیمتها را در معرض کاهش قرار داده و این 
دیدگاه را تقویت می کند که تاثیر پاندمی ممکن 

است روی الگوهای مصرف برای مدت طوالنی تر یا 
همیشگی تاثیر بگذارد.

نفت برنــت پس از انتشــار گــزارش اوپک باالی 
۷۳ دالر در هر بشــکه معامله شــد. قیمت نفت 
برنــت از ابتدای ســال میادی جــاری تاکنون 
بیــش از ۴۰ درصــد رشــد کــرده کــه تحت 
تاثیــر امیدها بــه احیــای اقتصــادی و کاهش 
عرضــه اوپک پــاس حاصل شــده امــا نگرانی 
 دربــاره واریانت دلتا مانع رشــد بیشــتر قیمتها 

شده است.
با وجــود بازبینی نزولی اوپک از میــزان تقاضا در 
سه ماهه چهارم، اوپک اعام کرد تقاضا برای نفت 
جهان در کل سال ۲۰۲۱ به میزان ۵.۹۵ میلیون 
بشــکه در روز معادل ۶.۶ درصد رشد می کند که 
عما تغییری نســبت به پیش بینی ماه پیش این 

گروه ندارد.
پیش بینی میزان رشــد تقاضا در سال ۲۰۲۲ به 
۴.۱۵ میلیون بشــکه در روز افزایش داده شد در 
حالی که برآورد گزارش ماه گذشــته اوپک ۳.۲۸ 
میلیون بشــکه در روز و برآورد منابــع اوپک در 
نشست اول سپتامبر  ۴.۲ میلیون بشکه در روز بود.

اوپک اعام کرد رونــد احیای تقاضــا برای نفت 
در ســال ۲۰۲۲ اکنــون قویتر فرض می شــود. 

با افزایش نرخ واکسیناســیون، انتظــار می رود 
وضعیت شــیوع کووید ۱۹ بهتر مدیریت شــود و 
 فعالیتهای اقتصادی و رفت و آمد به سطح پیش از 

همه گیری برگردد.
با وجود تغییرات اخیــر در برآورد اوپک، این گروه 
همچنان باالترین رشد تقاضا برای نفت را در میان 
سه سازمان پیش بینی کننده نفت پیش بینی می 
کند. آژانس بین المللی انرژی رشــد تقاضا برای 
نفت را به میزان ۵.۳ میلیون بشــکه در روز و اداره 
اطاعات انرژی آمریکا پنج میلیون بشــکه در روز 

پیش بینی می کند.
گروه اوپــک پاس در حــال تســهیل تدریجی 
محدودیت عرضه ای کم ســابقه ای اســت که از 
ماه مه ســال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشت و کشورهای 
عضــو ایــن گــروه در ژوییــه موافقــت کردند 
تولیدشــان را به صورت جمعی ماهانه ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز در فاصله اوت تا دســامبر افزایش 
 دهنــد و این برنامه را در نشســت اول ســپتامبر 

تایید کردند.
بر اســاس گزارش رویترز، گــزارش ماهانه اوپک 
نشان داد تولید این گروه در اوت ۱۵۰ هزار بشکه 
 در روز رشــد کرد و به ۲۶.۷۶ میلیون بشــکه در

 روز رسید.

متقاضیان وام ازدواج بخوانند

قیمت نفت سنگین ایران ارزان شدقیمت بلیت  پروازهای اربعین در بالتکلیفی

پیش بینی اوپک از تاخیر احیای تقاضا برای نفتآیا لوازم خانگی ایرانی بی کیفیت است؟
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مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد

وزیر صمت مطرح کرد؛

ضعف اراده اجرایی 
در تسهیل مجوزهای 

کسب و کار

۴ برنامه دولت برای 
بهبود تولید و صادرات

صعود شاخص 
تا یک قدمی 

کانال 1.5 میلیونی

برای حل 
مشکالت معیشتی 
مردم تدبیر 
شود

دستور رئیسی به دو وزارتخانه:

صفحه2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

تامین مالی طرح های 
معیشتی از منابع مالیاتی

اســتفاده از ســبدهای 
معیشــتی و طــرح های 
حمایتی بــرای حمایت از 
مردم به ویژه اقشار آسیب 
پذیر در کل طرحی خوب است که اگر منابع تامین 
مالی آن درست باشد کارساز خواهد بود. اما مساله 

این است که محل...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه 3
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عقب نشینی 
خریداران دالر

شرط کارایی 
طرح های  معیشتی

گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص میزان استخراج رمز ارزها در ایران نشان داد

استخراج  ساالنه ۱/۱میلیارد دالر  رمز ارز
صفحه2

صفحه3

اجاره خانه  روی  موج  گرانی
افزایش  ۳۱ درصدی   قراردادهای   اجاره

تقاضای   خرید   خانه   به   سمت   واحدهای   کوچک   متراژ   و   قدیمی   رفته   است

دالر تهران  روز  گذشــته در نیمه اول روز بیش 
از ۵۰۰ تومان کاهش پیدا کرد و به زیر ۲۷ هزار 
تومان رســید. اما در ادامه روز بار دیگر نرخ به 
باالی ۲۷ هزار تومان برگشــت و در ساعت ۱۷ 
حوالی ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان رســید. نکته مهم 
نوسان قیمت این بود که سطح ۲۶ هزار و ۸۰۰ 
تومان به یک حمایت مهم تبدیل شده و هر وقت 
نرخ به آن ســمت حرکت می کند خریداران به 
صف می شوند. روز گذشته برای بازیگران دالر، 
ســطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانــی اهمیت زیادی 
دارد. تحلیل گران فنی باور دارند، اگر دالر باالی 
سطح یاد شده تثبیت شــود، می تواند بار دیگر 
به مدار افزایشی بازگردد و به سوی مرز ۲۸ هزار 

تومانی حرکت کند...

جزئیاتی از کارت رفاه معیشتی دولت منتشر شده 
است که نشــان می دهد دولت قصد دارد در قدم 
جدید برای پرداخت یارانه ۱ میلیونی اقدام کند. در 
طرح اعطای کارت رفاه معیشتی قرار است به پنج 
دهک اول، یارانه داده شود. به ازای هر یک از اعضای 
خانوار در سه دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک 
بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض الحسنه با 
کارمزد دو درصد تخصیص می یابد. خانوار پنج نفره ای 
که در ســه دهک اول قرار داشته باشد، ماهانه یک 
میلیون تومان و خانوار پنج نفره ای که در دهک های 
چهارم و پنجم باشد ماهانه ۷۵۰ هزار تومان کارت 
رفاه معیشتی می گیرد. به گفته رئیس جمهور، این 
طرح از آذر امسال اجرا می شــود و اگر خانواری در 

پرداخت اقساط مشکل داشته...



اقتصاد2
ایران وجهان

تغییر موضع وزیــر صمت در 
خصوص واردات خودرو

یک روز پس از اظهارنظر قاطع وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در خصوص واردات خودرو، امروز فاطمی 
امین در چرخشــی کامل اعالم کرد کــه در بحث 
کالن موافق واردات خودرو و ایجاد رقابت اســت.به 
گزارش اقتصادنیوز ؛ محمد رضا فاطمی امین وزیر 
صنعت، معدن و تجارت روز  دوشنبه در اظهار نظری 
قاطع اعالم کرد که »دولت در حال حاضر برنامه ای 
برای واردات خودرو ندارد«. اظهار نظری که با طرح 
ساماندهی بازار خودرو که در حال حاضر در دستور 
مجلس قرار دارد در تضاد بود. حال امروز وزیر صمت 
در جمع خبرنگاران با چرخشی کامل نسبت به اظهار 
نظر روز گذشته خود اعالم کرد که »من در بحث کالن 
با واردات خودرو موافق هستم زیرا باید رقابت در بازار 
داخلی و خارجی وجود داشته و آن را تجربه کند«. به 
گفته فاطمی امین،  یکی از برنامه های وزارت صمت 
در سال 1400 این است که 30 درصد از خودروهای 
داخلی در بازارهای کشورهای خارجی به فروش برسد 
و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند.تغییر 
موضع فاطمی امین در حالی صورت گرفت که روز 
گذشته این اظهار نظر با واکنش بسیاری روبرو شد. به 
گفته فعاالن بازار خودرو این اظهار نظر در شرایطی که 
مجلس در حال بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو 
است می تواند به سردرگمی بیشتر بازار منجر شود. 
با این شرایط امروز وزیر صمت در جمع خبرنگاران 
و در تشریح نشست امروز خود با اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس موضع نرمی تری نسبت به واردات 
خودرو گرفت.  وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح 
کرد: اصل موضوع ممنوعیت واردات خودرو در شرایط 
کنونی برای یک بخش از بازار تولیدکننده به منظور 
جلوگیری از ورود ضربه به آن ها مورد تائید است اما 
باید بازار خودرو رقابتی باشد. دوران محدودیت های 
ارزی و ممنوعیت های وارداتــی در دوران گذار قرار 
دارد.وی همچنین در ادامه در پاسخ به سوال دیگری 
در خصوص اینکه با توجه به ممنوعیت واردات خودرو 
تکلیف خودروهای سنگین دسته دوم وارد شده به 
کشــور که در گمرکات باقی مانده چه خواهد شد، 
اظهار کرد: ممنوعیت واردات خودرو از سال 97 به 
دلیل کاهش تراز ارزی کشور ایجاد شد، در آن زمان 
به دلیل تحریم های شدید، تراز ارزی به لحاظ عدم 
فروش نفت کاهش یافت و واردات یک ســری اقالم 
از جمله خودرو ممنوع شد.طرح ساماندهی صنعت 
خودرو به دفعات در دســتور کار مجلس قرار گرفته 
اما هر بار به دلیلی از دستور کار خارج شد، این طرح 
امروز هم در دستور کار بهارستان نشین ها قرار دارد 
و بســیاری امیدوارند تا امروز این طرح در مجلس 

نهایی شود.

گزارش کمیســیون اقتصادی درخصوص 
میزان استخراج رمز ارزها در ایران نشان داد

استخراج ساالنه ۱/۱میلیارد 
دالر رمز ارز

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در 
گزارشی به بررسی وضعیت استخراج رمزارزها 
پرداخته اســت؛ در این گــزارش که غالمرضا 
مرحبا، ســخنگوی این کمیســیون، آن را در 
صحن علنی مجلس ارائه کرده، میزان استخراج 
سالیانه رمز ارزها در ایران "1/1 میلیارد دالر" 

برآورد شده است.
در این گزارش آمده است:

ارزش کل بازار رمزارز دنیا 1.5 تریلیون دالر با گردش 
روزانــه 150 میلیارد دالر تخمین زده میشــود که 
بیت کوین به تنهایی 57 درصــد این بازار را به خود 
اختصاص داده اســت. میزان استخراج سالیانه رمز 
ارزها در دنیا 15 میلیارد دالر و در ایران 1.1 میلیارد 
دالر )در شرایط غیر رسمی فعلی( برآورد می شود. 
الزم به ذکر اســت در حال حاضر از 324 هزار بیت 
کوین استخراجی ســاالنه دنیا 19500 بیت کوین 
بصورت غیر رســمی در ایران اســتخراج میشود.
کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش خود همچنین 
آورده است: "در حال حاضر از 324 هزار بیت کوین 
استخراجی ساالنه دنیا 19500 بیت کوین بصورت 
غیررسمی در ایران استخراج می شود.در داخل کشور 
روزانه 700 بیت کوین به صورت غیررسمی خرید و 
فروش می شود."گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس 
با استناد نتایج بررسی سایت های صرافی آنالین ایرانی 
گفته این 700 بیت کوین معادل حدود 40 میلیون 
دالر )معادل حدود 1000 میلیارد تومان(، بصورت 
غیررسمی در ایران خرید و فروش میشود.همچنین 
گفته شده: "در برخی برآوردها رقم معامالت رمزارزها 
در بازار های معروف داخلی تا 2 هزار میلیارد تومان نیز 
برآورد شده است."این گزارش پیشنهاد کرده ربا 
توجه به شرایط تحریم های بانکی، مزارزها برای 
تبادالت خارجی "مورد استفاده قرار گیرند" و 

"رمزارز ملی" طراحی شود.

خبر

مرکز پژوهش های مجلس با 
توجه به اصالح قانون بهبود 
محیــط کســب وکار برای 
چهارمین بار، اعالم کرد دلیل 
عدم تسهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار، نه ضعف قانون، بلکه ضعف اراده اجرایی است.
طرح »تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار« با ۶ ماده 
این هفته در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته است. 
در واقع این طرح چهارمین اصالحیه ماده 7 قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است و در حالی 
در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار گرفته که آخرین 

بار در 15 بهمن ماه سال گذشته اصالح شده بود.
طرح »تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار« به دنبال 
آن است که عالوه بر الزام وزارت اقتصاد به اعالمی کردن 
صدور برخی مجوزها آن چنان که در ماده یک این طرح 
آمده، برای شفاف سازی قوانین مربوط به کسب وکار و 
تسهیل و شفاف ســازی تأمین مالی تولید، موادی را به 
قانون بهبود محیط کسب وکار اضافه کند. به عالوه این 
طرح در مواد 4، 5 و ۶ خود قصد دارد بازار خدمات حقوقی 

را هم از انحصار خارج کند.
حاال مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی به برخی 
از مواد آن ایراداتی وارد کــرده و بر تصویب برخی دیگر 
تأکید کرده است. ازجمله بخشــی از ایرادات این مرکز 
متوجه ماده یک این طرح است. در این ماده آمده است: 
« کلیه مجوزهای کسب وکار که سالمت، محیط زیست، 
بهداشــت عمومیـ  اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید 
می کنند یا مســتلزم بهره بــرداری از منابع طبیعی یا 
تغییر کاربری اراضی کشــاورزی هستند، به تشخیص 
هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تأیید 
هیئت وزیران اگر تا سه ماه پس از الزم االجرا شدن این 
قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان 

مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع 
صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آن ها نیازمند 
طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون است. 
از چهار ماه پس از الزم االجرا شــدن این قانون، ســایر 
مجوزهای کســب وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور 
شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی 

مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است».
مرکز پژوهش های مجلس با توجه به اینکه زمان زیادی 
از آخرین اصالح این ماده نگذشــته است در مورد ماده 
یک اعالم کرده که »اساســاً از نظر مرکز پژوهش های 
مجلس، دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، 
ضعف قانون نیســت، بلکه ضعف اراده اجرایی اســت. 
بنابراین نیازی به قانون گذاری نیست و دولت می تواند 
در حیطه اختیارات خود چنین برنامه ها و اصالحاتی را 
اجرا کند و تصویب چنین ماده ای اختیار ویژه ای به هیئت 

مقررات زدایی و هیئت وزیران نمی دهد و قدرت و اختیار 
این مراجع را نســبت به وضعیت فعلی چندان افزایش 
نخواهد داد.« بر این اساس مرکز پژوهش ها اعالم کرده 
محتوای ماده یک این طرح ضرورتی ندارد و اگر هم چنین 
ضرورتی وجود داشته باشــد بهتر است در قالب الیحه 

دولت به مجلس بیاید.
از نظر مرکز پژوهش های مجلس مواد دو و سه طرح هم 
ایرادات مهمی دارند و بر همین اساس این مرکز توصیه 
کرده مواد 2 و 3 برای اصالح دوباره به کمیسیون ارجاع 
شوند. ماده دو این طرح به دنبال الحاق یک ماده به قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار مبنی بر شفاف سازی 
مقررات ناظر به کسب وکار و درج پیش نویس مصوبات 
و کلیه مقررات مربوط به محیط کسب وکار در »پایگاه 
اطالع قوانین و مقررات مرتبط با محیط کســب وکار« 
است. مرکز پژوهش های مجلس معتقد است این حکم 

در صورتی مفید است که همراه با تنقیح قوانین و مقررات 
باشد و وظیفه اصلی وزارت اقتصاد در این دوره، تنقیح 
مقررات است تا فعاالن اقتصادی، حق و تکلیف خود را در 

برابر یکدیگر و در برابر حکومت، بدانند.
اما ماده ســه این طرح هم که به دنبال الحاق یک ماده 
به قانون بهبود مســتمر محیط کســب وکار با هدف 
شفاف سازی فرایند تسهیالت بانکی است، از انتقاد مرکز 
پژوهش ها دور نمانده است. مرکز پژوهش های مجلس 
اعالم کرده که این بند در صورتی می تواند مفید باشد که 

این موارد هم در آن گنجانده شود:
1. شمول این ماده به تمامی خدمات پایه بانکی اعم از 
دریافت تسهیالت، کارت اعتباری، ضمانت نامه، اعتبارات 

اسنادی و سپرده گذاری تسری داده شود
2. بانک ها ملزم شــوند امکان درخواســت تسهیالت، 
ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی را به صورت الکترونیکی و 
بر تارنمای خود قرار دهند و پس از تکمیل و موافقت بانک 
امکان ذخیره سازی نسخه ای از قرارداد برای مشتریان 

فراهم شود.
3. عالوه بر قرارداد، کل مبلغ سود پرداختی تسهیالت، 
جریمه به ازای هرروز تأخیر و تذکر راجع به مهم ترین 
مصادیق مصرف غیرشــرعی تســهیالت هم به زبان 

غیرحقوقی و ساده به اطالع مشتریان بانک ها برسد.

انحصار زدایی از خدمات حقوقی
مرکز پژوهش های مجلس ســه ماده آخر این طرح را 
تأیید کرده و بر تصویب آن ها اصرار کرده اســت. از نظر 
این مرکز مواد 4، 5 و ۶ این طرح ناظر به انحصار زدایی از 
کسب وکارهای حقوقی و باز کردن درهای »بازار خدمات 
حقوقی« به روی انبوه دانش آموختگان حقوق اســت 
و ازآنجاکه باعث تقویت رقابت در محیط کســب وکار 
کشور می شود و دسترسی بنگاه های ایران به خدمات 
حقوقی را تسهیل و ارزان می کند، مورد تأیید این مرکز 

قرارگرفته اند.

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد

ضعف اراده اجرایی در تسهیل مجوزهای کسب و کار

دستور رئیسی به دو وزارتخانه:
برای حل مشــکالت معیشتی 

مردم تدبیر شود
رئیس جمهور روز ســه شــنبه در جلســه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اجرای 
اقدامــات اثر گــذار بــرای ثبات در بــازار و 
 کنترل قیمت و تامین مــواد اولیه مورد نیاز

 تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین 
سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد: وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشــاورزی 
با برنامه ریــزی کوتاه مدت، میــان مدت و 
بلند مدت ضمن اصــالح فرایندها برای حل 
مشــکالت معیشــت روزانه مــردم تدبیر و 

چاره اندیشی کنند.
رئیســی با تاکید بر همــکاری همه اعضای 
دولت به ویژه وزارتخانه های صنعت، معدن و 
تجارت و جهاد کشاورزی برای حل مشکالت 
اقتصــادی از وزرای مربوطــه و دبیرخانــه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت خواســت 
طرح هــا و برنامه های تحولی را با مشــارکت 
صاحبنظران و فعاالن اقتصادی تهیه و پس از 
 تصویب، ابعاد مختلف آن را برای مردم تبیین

و تشریح کنند.
رئیس جمهــور همچنیــن به معــاون اول 
ماموریت داد ســامانه جامع تجارت را در یک 
زمان بندی مناســب پیگیــری و  به نتیجه 

برساند.
رئیســی تصریح کرد: دولت ناظــر اصلی در 
بازار است و مردم انتظار دارند با اولویت بندی 
مسائل مهم اقتصادی و با تالش شبانه روزی، 
تحولی در اقتصاد کشــور و معیشت آنان، به 

صورت ملموس رخ دهد.
در این جلســه موضوع »سیاســت تجاری و 
ارزی« و »راه های افزایش و توســعه صادرات 

غیرنفتی« مورد بررسی قرارگرفت.
 براســاس برنامــه وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت، افزایــش صــادرات غیرنفتی از 
35 میلیــارد دالر بــه 70 میلیــارد دالر، 
هدف گذاری شــده کــه الزمــه آن اصالح 
ســاختار و مقررات صادراتی و افزایش سبد 
کاالهای دانش بنیان، پیشــرفته و اشتغال زا 
 در صادرات و نیز تقویــت بازارچه های مرزی 

است.
در این جلسه همچنین برای اجرایی شدن این 
طرح ها، 14 پروژه زیرساختی و نیز مسیرهای 
ویژه تجــاری بین ایران و کشــورهای هدف 
بررسی و الزامات آن مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت.

وزیر صمت مطرح کرد؛
۴ برنامه دولت برای بهبود تولید 

و صادرات
وزیر صمت گفت: برای توسعه و حمایت از بخش 
خصوصی باید 4 اقــدام اولویت گــذاری، قاعده 
گذاری، تسهیل امور کسب و کارها و نظارت را در 

دستور کار قرار دهیم.
سیدرضا فاطمی امین در نشســت با تشکل ها و 
فعاالن صنعت سیمان اظهار داشــت: در وزارت 
صمت رویکردمان این است که برای تمام فعالیت ها 
به یک برنامه مشترک بین وزارتخانه و فعاالن آن 
حوزه برسیم و اولویت ها و اهداف را در کوتاه مدت و 

میان مدت تنظیم کنیم.
وی افزود: برنامه های تدوین شده را باید با ذینفعان 

نیز به اشتراک بگذاریم.
وزیر صمت با بیان اینکه بــرای حمایت از بخش 
خصوصی باید 4 اقدام را انجام دهیم گفت: اولویت 
گذاری به عنوان اقدام نخست باید در دستور کار 

دولت قرار گیرد.
 بــه این معنا کــه در مــورد منابــع و فرصت ها 
بایــد اولویت هایــی را تعیین کنیم. بــه عنوان 
مثــال در حوزه فــوالد و خــودرو بایــد میزان 
تیــراژ تولیــد را تعیین کنیــم و یــا در حوزه 
 صادرات، صادرات به کشــورهای همســایه در

 اولویت قرار گیرد.
فاطمی امین گفت: اقــدام دوم، تدوین قاعده ها 
است که این قاعده ها در حوزه مالیات و قیمت است 
که باید با بهبود این بخش ها بستر حرکت بخش 
خصوصی، غیردولتی و کســب و کارها به سمت 

توسعه را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: تسهیل امور کسب و کارها و نظارت 
دو اقدام دیگری است که باید در دستور کار دولت 

قرار گیرد.
وزیر صمت تاکید کرد: کارهای مربوط به تولید و 
صادرات توســط بخش خصوصی انجام می شود. 
از ایــن رو دولت باید با بخــش خصوصی به یک 

اشتراکی برسد.

اخبار
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دالر تهران  روز  گذشــته در نیمه اول روز بیش از 500 
تومان کاهش پیدا کرد و به زیر 27 هزار تومان رسید. اما 
در ادامه روز بار دیگر نرخ به باالی 27 هزار تومان برگشت 
و در ساعت 17 حوالی 27 هزار و 200 تومان رسید.نکته 
مهم نوسان قیمت این بود که ســطح 2۶ هزار و ۸00 
تومان به یک حمایت مهم تبدیل شده و هر وقت نرخ به 
آن سمت حرکت می کند خریداران به صف می شوند.

به گزارش اقتصادنیوز، روز گذشته برای بازیگران دالر، 
سطح 27 هزار و 500 تومانی اهمیت زیادی دارد. تحلیل 
گران فنی باور دارند، اگر دالر باالی سطح یاد شده تثبیت 
شــود، می تواند بار دیگر به مدار افزایشی بازگردد و به 
سوی مرز 2۸ هزار تومانی حرکت کند. با این حال، در 

صورتی که دالر نتواند باالی این سطح باقی بماند، بار 
دیگر در مسیر نزول قرار خواهد گرفت و حتی ممکن 

است این بار به زیر محدوده 2۶ هزار و ۸00 تومان برود.

دامنه احتمالی آتی دالر
روز دوشنبه قیمت دالر در مقاطعی تا محدوده 2۶ هزار و 
900 تومانی عقب نشینی کرد ولی به تدریج، خریداران 
وارد بازار شدند و توانستند دالر را به کانال باالتر بازگردانند. 

دیشب در معامالت پشت خطی نیز تمایل به خرید در بازار 
بیشتر بود و به همین دلیل، اسکناس آمریکایی توانست 
خود را تا محدوده 27 هزار و 300 تومان باال بکشد. برخی 
فعاالن اعتقاد داشتند که پس از اینکه بازار از روز شنبه در 
مسیر نزولی قرار گرفت، نیاز به یک اصالح قیمت داشت. 
از نگاه آن ها بازار با خطر صدور یک قطعنامه در شورای 
حکام در مسیر صعودی قرار گرفت ولی پس از اینکه خطر 
یاد شده تا حدی از سر بازار برداشته شد، به سوی همان 

محدوده 27 هزار و 100 تومانی قدم برداشت که اواسط 
هفته گذشته در آن قرار داشت.

پشت خطی
در واقع، بــازار ارز در بیشــتر اوقات شــهریورماه در 
محدوده 2۶ هزار و ۸00 تا 27 هزار و 200 تومان قرار 
داشــت و با کاهش هیجانات مربوط به اخبار، ممکن 
 است بار دیگر به نوســانات در همین محدوده ادامه 
دهد. روز گذشته ممکن است که درهم امارات نیز به 
باالی محدوده 7 هزار و 500 تومان بازگردد. در صورتی 
که این اتفاق رخ دهد،  تثبیت دالر باالی 27 هزار تومان 

قطعی خواهد بود.

رییس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکه تعرفه 
مشــاوران امالک در ترکیه و امــارات ۶ درصد ارزش 
ملک است گفت: امارات، پاکستان و حتی افغانستان در 
سال های اخیر برای بازار مسکن، توسعه گر و دالل، ساز 
و کارهای بسیار دقیق وضع کرده، احترام شغل داللی 
را باال برده و در صنعت ساختمان پیشرفت کرده اند؛ در 
ایران نرخ مشــاوران امالک یک دوازدهم دنیا است و 
آقایان با طرحهای چشم بســته می گویند این نرخ باز 

هم باید کاهش پیدا کند.
مصطفی قلی خســروی در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کرد: کسانی که بعضا در مجلس از کاهش حق الزحمه 
مشاوران امالک سخن می گویند قانون مدنی مصوب 
سال 1317 و قانون دالالن را بخوانند که شغل داللی 
را به عنــوان مولد اقتصادی نگاه کرده اســت. ما مولد 
اقتصادی و مالیاتی هستیم و نوک پیکان بخش پیشران 
مســکن قرار داریم که اگر نباشیم اقتصاد کشور دچار 

رکود می شود.
وی افزود: می گویند تعرفه مشاوران امالک باید کاهش 
پیدا کند اما آیا تبعات چنیــن تصمیمی که می تواند 
به جرم زایی منجر شــود را در نظــر گرفته اند؟ وقتی 
حق و حقوق یک فرد را به او ندهیــد فضا را برای دور 
زدن قانون فراهم می کنید. دولت گذشــته کمیسیون 
مشــاوران را که قبال نیم درصد از هریک از متعاملین 

بود به 25 صدم درصد کاهــش داد یعنی آن را به یک 
دوازدهم دنیا رســاند و مجلس فعلی در همان راستا 
می گوید که باید تعرفه باز هم کاهش پیدا کند. بروید 
ببینیــد تصمیم دولت قبــل چه مشــکالتی را برای 
معیشت خانواده 135 هزار مشاور امالک ایجاد کرده 
است. تورم به 45 درصد رسیده، تخم مرغ شانه ای 50 
هزار تومان شده، برنج کیلویی50 هزار تومان شده، بعد 

می گویند حق الزحمه مشاوران امالک کاهش یابد.
رییــس اتحادیه مشــاوران امالک با اشــاره به قانون 
دالالن سال 1317 خاطرنشــان کرد: توصیه می کنم 
عزیزان مسئول، یک بار قانون مدنی و قانون دالالن را 
مطالعه کنند و ببینند چه ارزشی برای شغل داللی که 
مولد اقتصادی است قائل شده اند. کشورهای پیشرفته 
و حتی کشورهای همســایه خودمان با وضع قوانین و 
مقررات مناسب، صنعت ساختمان را ارتقا داده اند. برای 
دالل احترام قائلند؛ چرا که دالل به ایجاد شغل و رونق 
اقتصاد کمک می کند.خسروی با بیان اینکه در اروپا و 
آمریکا شش درصد از قیمت ملک به عنوان حق الزحمه 
به واســطه گر اختصاص می یابد که از سوی فروشنده 
پرداخت می شــود گفت: در ســوئد 3 تا 4 درصد، در 
آمریکا ۶ درصــد و در ترکیه ۶ درصد قیمت مســکن 
به دالل اختصاص می یابد. امارات، پاکســتان و حتی 
افغانستان در سالهای اخیر برای بازار مسکن، توسعه گر 

و دالل، ساز و کارهای بسیار دقیق وضع کرده و احترام 
شــغل داللی را باال برده اند. در تهران نرخ مشــاوران 
امالک 25 صدم درصد از قیمت ملک است و آقایان می 

گویند باید کاهش پیدا کند.
وی تاکید کرد: از نمایندگان محتــرم مجلس انتظار 
می رود بــه جای ارایه نســخه های چشــم بســته و 
خلق الســاعه، قانون مدونی را برای مشــاوران امالک 
وضع کنند کــه از زیر نظر قانون نظــام صنفی بیرون 
بیاید. اگر نمی توانند دســت کم این شغل را مستثنی 
کنند و با توجه به اهمیت کاالی باارزش مسکن، دست 
ما را برای تنبیهات و تشویقات باز بگذارند. هم اکنون 
اتحادیه امالک هیچ اختیاری در این زمینه ندارد و البته 
بیشترین همکاری را با شــورای حل اختالف و اماکن 
در جهت پلمپ دفاتر مشــاوران امالک متخلف انجام 
می دهد؛ زیرا مسکن مهمترین دارایی یک خانوار است 
که کوچکترین اشتباه یک مشاور در عقد قرارداد باید 
آخرین اشتباه او باشــد. با یک نقطه محرم و مجرم به 

کلی تغییر می کند.
خسروی با اشاره به قانون جهش تولید و تامین مسکن 
درخصوص احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی 
گفت: نمایندگان مجلس باید شرایط تامین مسکن را 
فراهم کنند تا قیمت مسکن پایین بیاید؛ وگرنه دولت 
قبل به اندازه کافی گفتاردرمانی کرد. می گفتند علت 

گرانی مسکن، وجود مافیا و سالطین است اما هیچگاه 
قانون مالیات بر عایدی ســرمایه و مالیات بر خانه های 
خالی را به نتیجه نرساندند. توقع داریم نمایندگان فعلی 
مجلس به این موضوعات برسند نه اینکه از سیاستهای 

دولت قبل پیروی کنند.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک، سوق یافتن جوانان 
به شغل مشاور امالک را ناشی از افزایش نرخ بیکاری 
دانست و گفت: فوق لیسانس کشاورزی، مهندس برق 
یا فوق لیســانس ادبیات به دلیل آنکه دولت نتوانسته 
شغلی برای او ایجاد کند، مشاور امالک شده است. حاال 
می خواهید حق و حقوق ایــن فرد را هم ندهید، خوب 
اصال ندهید. نتیجتا او متعاملین را دور می زند که فقط 
پرونده های قضایی را با این کار افزایش می دهید و برای 

قوه قضاییه دردسر ایجاد می کنید.
بنابراین گزارش، روز یکشــنبه 21 شــهریور 1400 
عبدالجالل ایریـ  سخنگوی کمیسیون عمران مجلس 
ـ از تصویب کلیات طــرح کاهش تعرفــه بنگاههای 
معامالت ملکی در این کمیســیون خبــر داد و گفت: 
وابستگی حق الزحمه بنگاههای ملکی با قیمت ملک، 
تعارض منافع ایجاد می کنــد. که وزارت صمت دولت 
روحانی نیز هفتم مهرماه سال 1399 نرخ کمیسیون 
مشاوران امالک را که تا قبل از آن نیم درصد از ارزش 

ملک بود به 25 صدم درصد کاهش داده بود.

روز سه شــنبه پس از 5 روز متوالی ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 311 میلیارد 

تومان پول حقیقی به بورس وارد شد.
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز گذشــته بورس 
تهران شاخص کل بورس با صعود 21 هزار و 730 واحدی 
نسبت به روز دوشــنبه به رقم یک میلیون و 49۶ هزار 

واحد سقوط کرد. 
شــاخص هم وزن نیز با رشــد 7 هزار و 910 واحدی در 

سطح 451 هزار و 913 واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس 115 واحد باال آمد و در 

سطح 22 هزار و 245 واحد قرار گرفت.

ورود پول حقیقی 
روز سه شــنبه پس از 5 روز متوالــی ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 311 میلیارد 
تومان پول حقیقی به بورس وارد شــد. در معامالت روز 
گذشته بیشترین ورود پول حقیقی به سهام فملی )شرکت 
ملی صنایع مس ایران(  تعلق داشــت کــه ارزش تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی آن 39 میلیارد تومان بود. پس 
از فملی، شــپنا )پاالیش نفت اصفهان( و شبریز )پاالیش 

نفت تبریز( بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص
روز سه شنبه نمادهای »پارســان«، »نوری« و »فوالد« 
بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند. همچنین 
ســه نماد »فخاس«، »وســصفا« و »اپــال« نمادهای 
بزرگ بازار بودند که بیشــترین تاثیر منفی را بر شاخص 
داشتند. در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس سپید 
صدرنشین است و آبادا و برکت در رتبه های بعدی هستند. 
در فرابورس نیز وهامون، سپیدار و گدنا پرتراکنش  ترین 

نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 17 هزار 
و 217 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   دوشنبه 23 
درصد کاهش یافته است. ارزش معامالت خرد نیز با افت 
10 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۶ هزار و ۶94 

میلیارد تومان رسید.

افزایش ارزش صف های خرید پایانی
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید نسبت 
به پایان روز کاری گذشته 21 درصد رشد کرد و در رقم هزار 
و 327 میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف های فروش نیز ۸۸ 
درصد کاهش یافت و 19 میلیارد تومان شد.شرکت آریان 
کیمیا تک )کیمیاتِک( با صــف  خرید 455 میلیارد تومانی 
در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از کیمیاتک، 
نمادهای فجهــان )مجتمع جهان فوالد ســیرجان( و کاال 
)بورس کاال( بیشترین صف خرید را داشتند.  بیشترین صف 
فروش نیز به بپاس )شرکت بیمه پاسارگاد( تعلق داشت که 

در پایان معامالت صف فروش 15 میلیارد تومانی داشت.

سطح حساس برای بازار ارز

عقب نشینی خریداران دالر

نسخه چشم بسته برای بازار مسکن نپیچید

صعود شاخص تا یک قدمی کانال 1.5 میلیونی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

فروش سکه با قیمت ۱۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان در بازار آزاد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شنبه، ۲۳ شهریورماه( در بازار تهران با افزایش ۶۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان رسید.

ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۶۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته )۲۲ شهریور ماه( به رقم ۱۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.نیم  سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه  میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 

تومان قیمت خورد.
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تامین مالی طرح های معیشتی از منابع مالیاتی 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

استفاده از سبدهای معیشتی و طرح های حمایتی برای حمایت از مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر در کل طرحی خوب است که اگر منابع تامین مالی آن درست باشد کارساز خواهد بود. اما مساله این است که محل تامین منابع سبدهای 
معیشتی از کجا است. در بسیاری از کشورهای دنیا، مالیات این وظیفه را بر عهده دارد. با یک پایه پولی مشخص، منابعی که برای قشر ضعیف لحاظ می شود از محل اخذ مالیات بر درآمد افراد جامعه تامین می شود. 

این بدان معناست که منابع از بخشی از سود فعاالن از بخش های مختلف به عنوان مالیات جهت اداره کشور و حل مسائل اجتماعی صرف می شود. اگر دولت بیاید و این منابع را از طریق ایجاد فضای جدید مالیاتی تامین کند، سبدهای 
معیشتی کارایی الزم را خواهند داشت. ایجاد فضای جدید مالیاتی از طریق مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر داللی در حوزه مسکن، خودرو، طال و ارز و یا از مالیات بر مجموع درآمد کسر می شود. این روش می تواند بر قدرت خرید مردم 

و قشر ضعیف اضافه کند.
اما در کشور ما به دلیل اینکه دولت حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد می تواند از طریق افزودن بر پایه پولی یا استقراض از بانکها که استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است برای این کمک های معیشیتی استفاده کند. 
به همین دلیل چنین پرداخت های تورم شدیدی هم به دنبال دارد. همچنین این روش توان افزودن بر قدرت خرید مردم و قشر آسیب پذیر را ندارد. این موضوع هم به معنای وارد آمدن فشاری دائمی و فزآینده بر بودجه دولت است، که در 

نهایت دولت را از نظر مالی با عدم توان پرداخت مواجه می کند و هم توزیع ناعادالنه یارانه ها را در پی خواهد داشت.
بی تردید هر نوع پرداخت بدون کنترل تورم مفید نبوده و بیشتر بر مجموع درآمدهای قشر مرفه خواهد افزود. راه دیگر پرداخت چنین حمایت هایی حذف یا کاستن از یارانه پنهان است. حذف یارانه های پنهان و آشکار کردن آنها و  پرداخت 

نقدی از یک طرف و آزادسازی قیمت ها از سوی دیگر می تواند با فرض ثبات سایر شرایط، آثار مثبت رفاهی بیشتری نسبت به پرداخت همان میزان یارانه از طریق کنترل قیمت داشته باشد.
 یارانه ای که بیش از 1400 هزار میلیارد تومان اغلب در حوزه حامل های انرژی به صورت غیرمستقیم پرداخت می شود و به قشر هدف اصابت نمی کند. افراد مرفه به دلیل داشتن خودرو، خانه های بزرگ، و دارایی هایی مختلف استفاده 
بیشتری از آن دارند. به نظر مهم ترین موضوع در تخصیص چنین منابعی درآمدهای مالیاتی و حذف یارانه های پنهان است. در غیر این صورت تورم حاصل امکان تاثیرگذاری مناسب را از سبدهای معیشتی و طرح های حمایتی خواهد گرفت. 

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشــاره 
به واردات 10 هزار تن تخــم مرغ طی روزهای آینده 
از ثبات بازار تخم مرغ تا دو هفته دیگر خبر داد.حمید 
کاشانی گفت: با مجوز وزارت جهاد کشاورزی، ظرف 
چند روز آینــده 10 هزار تن تخم مرغ وارد کشــور 
می شــود و با تمهیدات صورت گرفته ظرف دو هفته 

آینده بازار تخم مرغ به ثبات می رسد.
وی افزود: در ماه های گذشــته مشکالتی همچون 
نرســیدن به موقع نهاده ها و همچنین تغییر نیافتن 
قیمت مصوب تخم مــرغ، علیرغــم افزایش قیمت 
نهاده های تولید موجب بی ثباتــی در بازار تخم مرغ 
شد.رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: 
اتحادیه مرغ تخم گذار در ماه های گذشــته بارها به 
مسئوالن هشدار داده بود که در نتیجه این چالش ها 

بازار بی ثبات خواهد شد، ولی توجهی نشد.
کاشانی افزود: در حال حاضر با روی کار آمدن دولت 
جدید جلسات بسیار خوبی که با وزیر برگزار شد، مجوز 
واردات تخم مرغ دریافت شد که قرار است در مرحله 

اول 10 هزار تن از این محصول وارد کشور شود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار گفت: 

همچنین قرار است به زودی قیمت تخم مرغ اصالح 
شود و از آنجا که در حال حاضر قیمت هر شانه تخم 
مرغ در درب مرغداری ۳۸ تا ۳۹ هزار تومان اســت، 
قیمت این محصــول در بازار به ازای هر شــانه باید 
بین 4۳ تا 4۵ هزار تعیین شــود که این موضوع نیز 
موجب پایداری تولید و جلوگیــری از هرج و مرج در 

بازار می شود.
وی افزود: از آنجا کــه در حال حاضر این نرخ مصوب 
تغییر نیافته و بر اســاس واقعیت تولید و بازار تعیین 
نشده متاسفانه شــاهد هرج و مرج در بازار تخم مرغ 
هستیم و هر کســی به هر قیمتی که می خواهد این 
محصول را ارائه می کند.کاشــانی گفت: امیدواریم با 
واردات تخم مرغ و تعیین قیمت جدید تخم مرغ شاهد 

رشد تولید و ثبات در بازار باشیم.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار افزود: 
در حال حاضر تامین نهاده ها با دســتور وزیر جهاد 
کشاورزی روند خوبی پیدا کرده که این موضوع نیز به 
حل مشکالت تولید و در نتیجه بازار تخم مرغ کمک 
می کند و امیدواریم ظرف دو هفته بــازار به ثبات و 

تعادل الزم برسد.

افزایش شدید قیمت گندم و خوراک دام در بازارهای 
جهانی و وابستگی شدید کشور به این محصوالت زنگ 
هشداری است تا دولت سیزدهم کاهش وابستگی این 
محصوالت را برای سال آینده برنامه ریزی کند.قیمت 
محصوالت اساسی در بازارهای جهانی روند افزایشی 
خود را از یکسال گذشته ادامه می دهد و در این میان 
شیوع ویروس کرونا هم به روند افزایشی قیمت افزوده 

است.
محصوالت اساسی نظیر گندم که قوت مردم به حساب 
می آید و خوراک دام نظیر ذرت، کنجاله سویا و جو که 
70 درصد قیمت تمام شــده محصوالت پروتئینی را 
تشکیل می دهد به عنوان مهمترین کاالهای اساسی 

و استراتژیک به حساب می آید.
سالهاست که کشورها با توجه به اهمیت محصوالت 
اساسی در تامین امنیت غذایی کشورها، الگوی کشت 
خود را به سمت کشت این گونه محصوالت سوق داده 

اند و پس از شیوع ویروس کرونا در نزدیک به دوسال 
گذشته اهمیت این گونه محصوالت دو چندان شده و 
صادرات این محصوالت هم محدودتر شده و به این دلیل 

روند افزایشی قیمت ها تشدید شده است.
بر اســاس گزارش بلومبرگ امروز نیــز قیمت انواع 
محصوالت اساسی مانند گندم، خوراک دام و دانه های 
روغنی در بازارهای جهانی افزایش یافت به طوری که 
هر بوشــل گندم با ۵ دالر افزایش به قیمت 6۹2 دالر 
معامله شد، قیمت ذرت هم با رشد 2 دالری هر بوشل 
به قیمت ۵1۵.2۵ دالر به فروش رفت.قیمت انواع دانه 
های روغنی که از کنجاله آن برای خوراک دام استفاده 

می شود 4.7۵ دالر رشد قیمت داشت.
ایران اگرچه خودکفایی گندم را در سالهای گذشته در 
کارنامه خود دارد اما امسال بیش از ۵ میلیون تن باید 
گندم وارد کند چرا که کل خرید تضمینی امسال از 4.۵ 

میلیون تن فراتر نرفته است.

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
اعالم کرد: در صورت تصویب و ابالغ از ســوی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا آماده ایم تا سفرهای 
دریایی داخلی و خارجی را در کوتاهترین زمان 

از سر بگیریم.
حســین عباس نژاد اظهــار کرد: بــا توجه به 
اینکه واکسیناسیون در کشــور سرعت باالیی 
گرفتــه و در کشــورهای دیگــر بــرای انجام 
سفرهای داخلی و خارجی شــان شرطی مانند 
واکسینه شــدن یا نشــدن را برای مســافران 
تعییــن می کننــد، آماده ایــم تــا در صورت 
تصویب و ابالغ از ســوی ســتاد ملی مقابله با 
 کرونا، ســفرهای دریایی داخلی و خارجی را از

 سر بگیریم.
وی افزود: اما چون تا این لحظه ستاد ملی مقابله 
با کرونا مقرارت جدیدی اعالم نکرده، همچنان 
محدودیت های کرونایی سابق در حوزه دریایی 
برقرار است و ســفرهای دریایی تنها محدود به 
ســفرهای داخلی و بومیان منطقه است. البته 
در این ســفرها تســت رپید و تست PCR نیز 
از مســافران دریافت کرده و غربالگری و دیگر 
پروتکل های بهداشــتی دربــاره آن ها رعایت 

می شود.
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه با توجه به 
تعطیلی ســفرهای دریایی داخلــی و خارجی 
و غیرفعال شــدن بســیاری از شــناورها طی 
ماه های گذشــته، آیا ازســرگیری این سفرها 

در بازه زمانی کوتاه مدت امکان پذیر اســت یا 
خیر؟ ادامه داد: از ســرگیری سفرهای دریایی 
از نظر ظرفیت های موجود امکان پذیر اســت و 
خوشبختانه تمهیدات مناســبی در گذشته از 
سوی ســازمان بنادر و دریانوردی در راستای 
ظرفیت سازی برای توسعه ســفرهای دریایی 
انجام شد و می توانیم بسیاری از شناورهای غیر 
فعال در ماه های گذشته را با سرویس های فنی 
به سرعت به چرخه فعالیت بازگردانیم. از سوی 
دیگر نیــز  از محل وجوه اداره شــده می توانیم 
 برای ساخت شــناورهای جدید به متقاضیان 

کمک کنیم.
عباس نژاد درباره شرایط تسهیالت پیش بینی 
شده برای متقاضیان شناورهای مسافری داخلی 
گفت: معمــوالً 20 درصــد آورده از متقاضیان 
طلب می کنیــم و تا ۸0 درصــد آن را از طریق 
تسهیالت بانکی بدون سود و با بازپرداخت پنج 
ساله برای متقاضی تامین خواهیم کرد. البته به 
دنبال افزایش زمان بازپرداخت این تسهیالت از 
طریق برنامه ریزی و رایزنی با مســئوالن بانکی 

هستیم.
به گفته وی، متقاضیــان می توانند در صورتی 
که شناور خارجی بخواهند از نظر شرایط فنی 
و اســتانداردها آن را با ضوابــط داخلی تطبیق 
دهند و شــناورهای خارجی هم وارد کنند اما 
اعطای این تسهیالت تنها مختص به متقاضیان 
شناورهای اســت که در داخل کشــور تولید 

می شود.

وزارت جهاد کشــاورزی، در نامه ای به گمرک 
و ســازمان توســعه تجارت ایران، آزادسازی 
صــادرات شیرخشــک را ابــالغ کرد.امیــد 
گیالن پور، معاون توســعه صنایــع تبدیلی و 
کســب و کار هــای کشــاورزی وزارت جهاد 
کشــاورزی در نامــه ای بــه رئیس ســازمان 
توســعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی 
 ایران، آزادســازی صــادرات شیرخشــک را 

ابالغ کرد.
متن نامه به این شــرح اســت:احتراماً با توجه 
بــه مصوبــه شــورای قیمت گــذاری و اتخاذ 
سیاســت های حمایتــی محصوالت اساســی 
کشــاورزی بــه شــماره ۸60۳ / 020 مورخ 
17/4/1400 قیمت تضمینی شیرخام به ازای 
هر کیلوگرم درب واحد های دامداری به میزان 

64،000 ریال تعیین شد. 
از ســوی دیگر، برابر بند 2 مصوبه فوق، حسب 

اعــالم ایــن وزارت، صــادرات آن بخــش از 
شیرخشکی که شیرخام آن با قیمت تضمینی 
خریداری شده، مشمول تخفیف در مابه التفاوت 
صادراتــی خواهد بــود. در نتیجــه صادرات 
 شیرخشک با دو مابه التفاوت متفاوت قابل انجام 

می باشد.
خواهشمند اســت دســتور فرمائید ترتیبات 
اداری الزم بــرای انجــام این مهــم عملیاتی 
گــردد. بر این اســاس جهــت برخــورداری 
صادرکننــدگان از ایــن امتیاز، ایــن معاونت 
حجــم و صادرکننــدگان ذینفــع را بــه طور 
 مرتب بــه آن ســازمان محترم اعــالم خواهد 

نمود. 
فهرســت اولین گــروه از صادرکنندگانی که 
شیرخام را با قیمت تضمینی خریداری کرده اند، 
آماده ثبت در سامانه های مرتبط می باشد که به 
 محض اعالم آن ســازمان در خصوص آن اقدام 

خواهد شد.

۱۰ هزار تن تخم مرغ وارد می شود

بر اســاس گــزارش بانک 
مرکزی متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مســکونی 
شــهر تهران به بیش از ۳0 
میلیون تومان رسیده است. 
همین امر موجب شده تا قدرت خرید خانه در میان 
مردم کاهش بسیاری داشته باشد. در این بین دسته 
ای انگشت شمار نیز که توانایی خرید مسکن دارند 
به سمت واحدهای کوچک متراژ با سن بنای باالی 
پنج سال رفته اند. در شــرایط فعلی آپارتمان های 
نوساز مشتری ندارند و از واحدهای بزرگ متراژ نیز 

استقبال نمی شود.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک در این رابطه می 
گوید: اگر قیمت مســکن باز هم افزایش یابد توان 
مردم از این هم کمتر می شود و بازار مسکن کسادی 
بیشــتری را تجربه خواهد کرد. قلی خسروی ادامه 
داد: هر ساله قیمت مسکن نسبت به تورم افزایش می 
یابد و اگر بیش از حد قیمت باال برود باعث کسادی 
بازار اشتغال هم می شود. به گفته وی در حال حاضر 
شاهد افزایش ۳1 درصدی قراردادهای اجاره مسکن 
هستیم که این موضوع نشان می دهد قدرت خرید 
مردم کاهش یافته و خریداران مسکن اجاره نشینی 

را انتخاب کرده اند. 
بر اساس آمار منتشر شده گردش تقاضای خرید خانه 
به سمت بازار اجاره ناشی از رشد قیمت مسکن است. 
از ابتدای سال جاری تا روز 16 مردادماه قراردادهای 
خرید و فروش ملک در کل کشــور 40 درصد و در 
تهران ۵6 درصد کاهش یافته و این در حالی است که 
اجاره نامه ها در کل کشور ۳1 درصد و در پایتخت 2۵ 
درصد افزایش پیدا کرده اســت. در 4.۵ ماه گذشته 
177 هزار و 272 مبایعه نامه )قرارداد خرید و فروش 
ملک( در کل کشور به امضا رسیده؛ در حالی که این 
رقم در مدت مشابه سال قبل 2۹۸ هزار و ۵40 فقره 

بوده است. در تهران نیز طی 4.۵ ماه اخیر 24 هزار 
و 44۳ معامله ملک انجام شــده؛ در حالی که سال 
گذشــته در همین زمان معامالت ۵4 هزار و ۹۳7 

فقره بوده است.
همچنین با اینکه گزارش بانک مرکــزی از تیرماه 
1400 رشــد ۳۵ درصدی نرخ اجــاره در تهران و 
افزایــش ۳۹ درصدی در کل کشــور حکایت دارد، 
آمارهای غیررســمی دریافتی از مشــاوران امالک 
درخصوص میزان افزایش اجاره بها در تهران را حدود 
۵0 درصد اعالم می کنــد. گزارش های میدانی هم 
نشان می دهد که در بعضی مناطق میانی و شمالی 
پایتخت با افزایش ۵0 تا 70 درصدی اجاره بها نسبت 

به سال گذشته مواجه شده ایم.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک در این رابطه می 

گوید: اگر قیمت مســکن باز هم افزایش یابد توان 
مردم از این هم کمتر می شود و بازار مسکن کسادی 
بیشــتری را تجربه خواهد کرد. قلی خسروی ادامه 
داد: هر ساله قیمت مسکن نسبت به تورم افزایش می 
یابد و اگر بیش از حد قیمت باال برود باعث کسادی 
بازار اشتغال هم می شود. به گفته وی در حال حاضر 
شاهد افزایش ۳1 درصدی قراردادهای اجاره مسکن 
هستیم که این موضوع نشان می دهد قدرت خرید 
مردم کاهش یافته و خریداران مسکن اجاره نشینی 

را انتخاب کرده اند. 
قلی خسروی اظهار داشت: بازار مسکن را با قیمت 
گذاری دستوری نابسامان کرده اند. قیمت گذاری 
موجب شــده تا اجاره بها نیز به بیش از حدد انتظار 
افزایش پیدا کند. این اتفاق برای بازار مسکن اشتباه 

بود که دود آن به چشم مردم رفت. در حالیکه توانایی 
خرید مسکن افت بسیاری داشته، مردم حتی اجاره 
نشینی هم برایشان سخت شــده است. تصمیمات 
اشتباه در بازار مسکن به ضرر مردم است. باید قدرت 
خرید مردم تقویت شــود. با تولید مسکن می توان 

رونق را به معامالت در بازار مسکن برگرداند. 
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک اضافه کرد: قبل از 
مصوبه ستاد کرونا بر سر نرخ های کمتر از 2۵ درصد 
با صاحبخانه توافق کرده بودیــم اما حاال مالکان به 
مســتاجران می گویند طبق قانون باید پول پیش و 
اجاره را 2۵ درصد افزایش دهید. از طرف دیگر وقتی 
تورم 44 درصد است و شما سقف افزایش اجاره بها 
را 2۵ درصد تعیین می کنید تعادل را در اقتصاد به 

هم می زنید.

تقاضای خرید خانه به سمت واحدهای كوچک متراژ و قدیمی رفته است

اجاره خانه  روی  موج  گرانی
افزایش ۳1 درصدی قراردادهای اجاره 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

شرط از سرگیری سفرهای دریایی داخلی و خارجی

صادرات شیرخشک آزاد شد

جزئیاتــی از کارت رفــاه 
معیشتی دولت منتشر شده 
است که نشان می دهد دولت 
قصد دارد در قدم جدید برای 
پرداخت یارانه 1 میلیونی اقدام 
کند. در طرح اعطای کارت رفاه معیشتی قرار است به پنج 
دهک اول، یارانه داده شود. به ازای هر یک از اعضای خانوار 
در سه دهک اول 200 هزار تومان و دو دهک بعدی 1۵0 
هزار تومان اعتبار ماهانه قرض الحسنه با کارمزد دو درصد 
تخصیص می یابد. خانوار پنج نفره ای که در سه دهک اول 
قرار داشته باشد، ماهانه یک میلیون تومان و خانوار پنج 
نفره ای که در دهک های چهارم و پنجم باشد ماهانه 7۵0 
هزار تومان کارت رفاه معیشتی می گیرد. به گفته رئیس 
جمهور، این طرح از آذر امسال اجرا می شود و اگر خانواری 
در پرداخت اقساط مشکل داشته باشد دولت به او کمک 
می کند. در واقع رئیس جمهور گفتــه که به این گروه از 
خانوارها یارانه دیگری پرداخت می شــود که این اقساط 

را بپردازند.
یک کارشناس اقتصادی در این زمینه می گوید: استفاده 
از سبدهای معیشتی و طرح های حمایتی برای حمایت از 

مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر در کل طرحی خوب است 
که اگر منابع تامین مالی آن درست باشد کارساز خواهد 
بود. اما مساله این است که محل تامین منابع سبدهای 
معیشتی از کجا است. در بسیاری از کشورهای دنیا، مالیات 

این وظیفه را بر عهده دارد. با یک پایه پولی مشــخص، 
منابعی که برای قشر ضعیف لحاظ می شود از محل اخذ 

مالیات بر درآمد افراد جامعه تامین می شود. 
حسین محمودی اصل اضافه کرد: در کشور ما به دلیل 

اینکه دولت حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
دارد می تواند از طریق افزودن بر پایه پولی یا استقراض از 
بانکها که استقراض غیرمســتقیم از بانک مرکزی است 
برای این کمک های معیشیتی استفاده کند. به همین 
دلیل چنین پرداخت های تورم شدیدی هم به دنبال دارد. 
همچنین این روش توان افزودن بر قدرت خرید مردم و 
قشر آسیب پذیر را ندارد. این موضوع هم به معنای وارد 
آمدن فشاری دائمی و فزآینده بر بودجه دولت است، که 
در نهایت دولت را از نظر مالی با عدم توان پرداخت مواجه 
می کند و هم توزیع ناعادالنه یارانه هــا را در پی خواهد 
داشت. البته این طرح ترکیبی از یارانه و وام قرض الحسنه 
است. از یک طرف گفته شده که ماهانه پرداخت می شود از 
سوی دیگر گفته شده اگر خانواری نتواند اقساط آن را بدهد 

یارانه پرداخت اقساط می گیرد.
شاید این طرح نیز همانند طرح وام کرونا دولت فعلی باشد. 
در بهار و پاییز پارسال در دو مرحله وام یک میلیون تومانی 
کرونا پرداخت شد. اما این وام به پیشتوانه دو یارانه نقدی و 
معیشتی بنزین بود که داده شد و در واقع اقساط آن از یارانه 
هر ماه خانوار کسر می شود. اما این که طرح کارت اعتباری 
معیشت خانوار دولت بعدی قرار است چطور اجرا شود و 
مردم چگونه اقساط آن را به دولت بپردازند ابهاماتی هست 

که باید منتظر ارایه راهکارها در رابطه با آن بود. 

كارت یک میلیونی رفاه معیشتی منجر به افزایش قدرت خرید مردم می شود؟

شرط کارایی طرح های معیشتی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

دولت برنامه كاهش وابستگی را تدوین كند

افزایش شدید قیمت گندم و خوراک دام در جهان
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استخدام 15 هزار كارمند در آمازون كانادا
شرکت آمازون کانادا پاییز امسال در راستای برنامه های توسعه خود ۱۵ هزار کارمند 

جدید برای بخش انبار و توزیع در سراسر این کشور استخدام می کند.
این غول تجارت الکترونیکی اعالم کرد دستمزد پایه برای کارمندان ساعتی خط مقدم 
خود در کانادا را به ساعتی ۱۷ تا ۲۱.۵ دالر در ساعت افزایش می دهد که باالتر از حدود 
۱۶ دالر فعلی است. همچنین کارمندان فعلی ۱.۶۰ تا ۲.۲۰ دالر در ساعت بیشتر دریافت 
خواهند کرد که این افزایش حقوق بالفاصله و صرفنظر از مدت زمانی که آنها در این شرکت 
مشغول به کار شده اند، اجرایی می شود.سومگا کوما، مدیر فعالیتهای انجام سفارشات 
مشتری در آمازون کانادا در مصاحبه ای گفت: ما به سرعت در این کشور رشد می کنیم. 
کسب و کار ما توسعه زیادی پیدا کرده و ما خواهان آن هستیم که همچنان به مشتریانمان 
متمرکز بمانیم و برای این منظور به استخدام و تعلیم استعدادها نیاز داریم.آمازون کانادا در 
حال حاضر ۲۵ هزار کارمند تمام وقت و نیمه وقت در پنج ایالت این کشور دارد. این شرکت 
به دلیل همه گیری کووید ۱۹ و رونق خرید آنالین، رشد سریعی پیدا کرده است. آمازون 
اکنون ۴۶ انبار و تاسیسات لجستیک و تحویل کاال در کانادا دارد در حالی که اواسط سال 
سال میالدی گذشته ۳۰ مرکز داشت. انتظار می رود برنامه های رشد بیشتری تا پایان 
سال میالدی جاری اعالم شوند.برنامه های توسعه آمازون در حالی اعالم می شود که 
کمبود قابل توجه نیروی کار در بعضی از بخشهای اقتصاد وجود دارد. طبق آمار کانادا، 
این کشور در اوت ۹۰ هزار و ۲۰۰ شغل ایجاد کرد و نرخ بیکاری را به ۷.۱ درصد رساند 
که پایینترین سطح از زمان آغاز همه گیری در سال گذشته است.آمازون اوایل امسال 
اعالم کرد دستمزد کارمندان جدیدی که در آمریکا استخدام می کند را به ساعتی ۱۷ 
دالر افزایش می دهد و به دنبال استخدام ۷۵ هزار کارمند جدید در این کشور است. این 
شرکت اعالم کرده که به همه کارمندانش فارغ از سمت و موقعیت شغلی شان، دسترسی 
به خدمات پزشکی، دندان پزشکی و چشم پزشکی و همچنین برنامه های آموزش و تعلیم 
را عرضه می کند.بر اساس گزارش بلومبرگ، آمازون همچنین به کارمندان جدید و فعلی 
که گواهی واکسیناسیون کووید ۱۹ ارائه دهند، ۱۰۰ دالر پاداش می دهد. این شرکت 
با شیوع ویروس کرونا در چندین مرکز خود در دوران همه گیری روبرو شد با این حال 

واکسیناسیون را برای کارمندانش اجباری نکرده است.

اعطای 3 ميليارد تومان پاداش به ســوت زن های 
مراكز رمزارز

وزارت نیرو به گزارش های مردمی که منجر به کشف مراکز غیرمجاز شوند تا سقف ۱۰ 
میلیون تومان پاداش ارائه می دهد و در صورتی که مرکز غیرمجاز در یکی از نهادهای 
دولتی و یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند باشد، مبلغ پاداش دو برابر 
شده و سقف آن به ۲۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در این راستا، تاکنون نزدیک 

به سه میلیارد تومان به عنوان پاداش به عامالن شناسایی مردمی پرداخت شده است.
گزارش توانیر نشان می دهد، افزایش سهم گزارش های مردمی در شناسایی و جمع آوری 
مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۰ درصد در بهار 
سال ۱۴۰۰ رسیده است.جمع بندی گزارش های ارسالی نشانگر آن است که استفاده 
غیرقانونی از تعرفه برق خانگی یا از طریق انشعاب مستقیم )برق دزدی( برای استخراج رمز 
ارز، به ترتیب از ۶ و ۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۲ و ۱۰ درصد در بهار سال ۱۴۰۰ افزایش 
یافته است.ارائه این آمار از آن جهت نگران کننده است که افزایش استفاده غیرمجاز از 
دستگاه های استخراج رمز ارز در خانه ها یا به صورت انشعاب پشت کنتور احتمال آسیب 
رساندن به دستگاه های الکتریکی همسایگان )شامل یخچال، کولر، تلویزیون و ...( را به 
شدت افزایش می دهد.گزارش توانیر همچنین بیانگر افزایش سهم گزارش های مردمی 
در شناسایی و جمع آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۹ 
به حدود ۲۰ درصد در بهار سال ۱۴۰۰ رسیده است.هموطنان می توانند گزارش های 
شناسایی خود را از طریق سامانه سمات توانیر، سامانه تلفنی ۱۲۱ و یا مراجعه حضوری 
به دفاتر حراست شرکت های توزیع نیروی برق ثبت کنند.از آنجایی که مالحظات مربوط 
به حفظ محرمانگی هویت عامالن شناسایی برای شرکت های برق ضروری است، تمامی 
مکاتبات مربوط به پیگیری گزارش ها به صورت محرمانه انجام می شود، بنابراین فرآیند 
بررسی گزارش ها زمان برتر از حالت عادی اســت و هموطنان عزیز می بایست تا اعالم 
نتیجه نهایی از طرف شرکت های برق صبور بوده و از ثبت کردن گزارش های تکراری 

خودداری کنند.

تعویق زمان راه اندازی ارز دیجيتالی روسيه
وزارت دارایی روسیه اعالم کرد تا پیش از سال ۲۰۳۰ روبل دیجیتالی راه اندازی خواهد 
شد.وزارت دارایی روسیه با صدور بیانیه ای اعالم کرد راه اندازی ارز دیجیتالی این کشور 
تا قبل سال ۲۰۳۰ انجام خواهد شد. این پروژه یکی از اصلی ترین اجزای تشکیل دهنده 
برنامه روسیه برای گذار به یک اقتصاد دیجیتالی است و سومین واحد پولی محسوب 
خواهد شد که توســط بانک مرکزی روسیه صادر می شــود.  طب اعالم وزارت دارایی 
روسیه، معرفی روبل دیجیتالی نیاز به توسعه بیشتری در زیرساخت های پرداخت دارد اما 
در نهایت به افزایش رقابت پذیری و استفاده از ابزارهای مالی نوآورانه جدید کمک خواهد 
کرد. همچنین مردم روسیه در نتیجه راه اندازی روبل دیجیتالی شاهد افزایش دسترسی 
خود به خدمات بانکی و مالی و همچنین کاهش زمان و هزینه در انجام تراکنش های خود 
خواهند بود.پیش از این قرار بود روبل دیجیتالی تا پیش از پایان سال ۲۰۲۳ رونمایی شود. 
نخستین بار در ماه اکتبر سال قبل بانک مرکزی روسیه از کار بر روی پروژه ارز دیجیتالی 
خود خبر داده بود.طبق اعالم مقامات روسی، روبل دیجیتال در کنار روبل های کاغذی در 
چرخه خواهند بود و قرار نیست روبل های کاغذی از چرخه به طور کامل خارج شوند بلکه 
هدف سهولت انجام تراکنش ها با امکان نگهدایر روبل در کیف پول الکترونیکی و انجام 
عملیات پرداخت و دریافت با استفاده از موبایل خواهد بود.  به گفته بانک مرکزی روسیه، 
روبل دیجیتالی باعث نوآوری و رقابت بیشتر در بخش مالی خواهد شد چرا که باعث انتقال 
سریع تر و اسان تر وجه بین طرفین معامله می شود و پروژه های دولتی نیز با برنامه ریزی 
بهتری انجام می شود. در گزارش بانک مرکزی روسیه آمده است امکان مخفی ماندن 
هویت کاربران روبل دیجیتالی وجود ندارد. هم چنین قرار است میزان ارز دیجیتالی که 

فرد می تواند در هر زمان در اختیار داشته باشد به میزانی معین و محدود باشد.  

گوگل در كره جنوبی 177 ميليون دالر جریمه شد
رگوالتور ضد انحصارطلبی کره جنوبی گوگل را به دلیل جلوگیری از سفارشی کردن 
نسخه های سیستم عامل اندروید ۲۰۷ میلیارد وون )۱۷۶.۶۴ میلیون دالر( جریمه 
کرد که دومین جریمه صادره علیه این غول فناوری آمریکایــی در کمتر از یک ماه 

گذشته است.
کمیسیون تجارت منصفانه کره جنوبی روز سه شنبه اعالم کرد شرایط همکاری گوگل 
با سازندگان گوشی به سوءاستفاده گوگل از موقعیت برتر خود در بازار منجر شده و مانع 
رقابت در بازار سیستم عامل موبایل شده است.گوگل در بیانیه ای اعالم کرد درخواست 
تجدیدنظر خواهد کرد. این حکم مزایای سازگاری اندروید با برنامه های دیگر را نادیده 
گرفته و مزایایی که مصرف کنندگان از آن برخوردار می شــوند را تضعیف می کند.

این جریمه یک روز پس از اجرایی شده اصالحات انجام گرفته در قانون "کسب و کار 
مخابرات" کره جنوبی که به قانون ضد گوگل شــهرت یافته است، صادر شد. تحت، 
قانون مذکور اپراتورهای فروشگاه برنامه مانند گوگل حق ندارند طراحان نرم افزار را 
ملزم کنند از سیستم پرداخت آنها استفاده کنند. این الزام مانع از آن خواهد شد که 
گوگل از طراحان برای خریدهای درون برنامه ای که کاربران اندروید انجام می دهند، 
حق کمیسیون دریافت کند.کمیسیون تجارت منصفانه کره جنوبی اعالم کرد گوگل با 
وادار کردن سازندگان تلفن برای عمل به توافقی در خصوص مجوزهای فروشگاه برنامه 
این شرکت، مانع رقابت شده است.تحت توافق گوگل، سازندگان گوشی نمی توانند 

دستگاههای خود را به نسخه های سفارشی شده اندروید مجهز کنند.

اخبار

شمار ماهواره های اینترنتی به ۱۷۹۱ ماهواره رسید
اسپیس ایکس ۵۱ ماهواره اینترنتی به مدار زمین فرستاد. قسمت اول موشک نیز پس از پرتاب روی دریا فرود آمد. یکی از قدیمی ترین موشک های اسپیس ایکس برای دهمین بار به 

فضا پرتاب شد و همراه خود یک دسته از ماهواره های اینترنتی استارلینک را به مدار زمین برد. این موشک پس از ارسال محموله خود روی دریا فرود آمد.
۵۱ ماهواره اینترنتی مذکور از مقر فضایی وندربرگ واقع در ایالت کالیفرنیا به فضا فرستاده شده اند. ۹ دقیقه پس از پرتاب قسمت اول موشک به زمین بازگشت و روی پهپاد کشتی 

اسپیس ایکس فرود آمد.با در نظر گرفتن پرتاب امروز صبح اسپیس ایکس، اکنون ۱۷۹۱ ماهواره اینترنتی در مدار زمین دارد.

فایزر که بیشــترین واکسن  
استفاده شده در آمریکاست، 
تأثیر چندانی از خود نشــان 
نداده و اکنون آمار مرگ ومیر 
کرونا در این کشور به ۲۴۰۰ 

نفر در روز رسیده است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قدمت جستجوی 
اکســیر یا همان مایع حیات  به درازای زندگی بشری 
است. در افسانه ها آمده اکســیر مایعی است از جانب 
خدایان که زخم ها را درمان می کند، بیماری ها را از بین 
می برد، مردگان را زنده می کند و با نوشیدن آن دیگر 
هیچ مرگی در کار نیســت. شخصیت های بسیاری در 
داستان ها به دنبال اکسیر رفته و هزینه کرده اند تا جایی 
که می گویند امپراطور »جیاجینگ« سلسله »مینگ« 
در چین، به دنبال خوردن مقدار زیادی جیوه که تصور 

می شد اکسیر حیات است، جان خود را از دست داد.
این افسانه اگر چه به لحاظ تاریخی از زندگی مدرن ما 
بسیار دور است، اما چندان غیر قابل لمس نیست. با یک 
جستجوی ساده در فضای مجازی می توان دریافت که 
در عصر کرونایی حاضر، ســر  و  کله یک اکسیر موهوم 
دیگر پیدا شده و آن فایزر است. دستگاه رسانه ای غرب 
چندی است پروژه جدید خود را آغاز کرده است: القای 

فایزر به عنوان حاّلل تمام مشکالت کرونایی.
اما فایزر تا چه اندازه توانســته در مهار کرونای آمریکا 
موفق عمل کند؟! این پرســش اصلی است که در این 

مقاله سعی داریم به آن پاسخ دهیم.

فایزر در آمریکا چگونه عمل کرده است؟
در آمریکا، آمار مرگ ومیر مربوط به بیماری کووید-۱۹ 
در هفته های اخیر به شدت باال رفته است. به طوری که 
فقط روز چهارشــنبه )هفتم سپتامبر ۲۰۲۱( دو هزار 
و ۲۱۹ نفر در این کشــور قربانی کرونا شدند. در حال 
حاضر آمار مرگ و میر هفتگــی در آمریکا به میانگین 
۱۴۹۷ نفر رسیده و پیش بینی می شود باالتر هم برود.

مقامات سالمت ایالت آالباما اخیرا اعالم کرده اند که 
دیگر هیچ جایی برای اجســاد جدید ندارند. وخامت 
اوضــاع در فلوریدا تــا جایی پیش رفته کــه اتحادیه 
پزشکان این ایالت ۱۴ سردخانه سیار خریداری کرده 
اســت.چیزی که در مورد موج چهارم کرونا در آمریکا 
بســیار مورد توجه اســت و آن را از موج های پیشین 
متمایز می کند این است که آمار فزاینده مرگ و میر با 

آمار واکسیناسیون جور در نمی آید.
به ســادگی می توان دریافــت با اینکه از مــاه آوریل 
امسال واکسیناســیون در آمریکا شکل جدی به خود 
گرفته، اما نمودار مرگ ومیر روند نزولی به خود نگرفته 
است. مشاهده روند افزایشــی تزریق واکسن در کنار 
روند افزایشی مرگ و میر بیماری کمی عجیب به نظر 
می رســد. به بیان بهتر، فایزر که بیــش از بقیه انواع 
واکسن ها در آمریکا مورد اســتفاده قرار گرفته است، 

تأثیر چندانی از خود نشان نداده است.
در خود آمریکا نیز آمار های کرونایی بسیار جالب توجه 
است. گفته می شود مردم در ایاالت جنوبی عالقه زیادی 
نسبت به واکســن از خود نشــان نداده اند. این بدین 
معناست که تعداد افراد واکسینه شده در ایاالت شمالی 
بیش از ایاالت جنوبی آمریکاســت. با این حال، آمار 
مرگ و میر در میان ایاالت مختلف تقریبا یکدست است.

بهترین مثال ایالت فلوریدا است که در آن بیش از ۵۳ 
درصد جمعیت به طور کامل واکسینه شده اند. در عین 
حال این ایالت با میانگیــن ۳۲۵ مرگ و ۲۰ هزار ابتال 
در هفته گذشته از نظر مرگ ومیر روزانه، بدترین ایالت 
آمریکا بوده است. دالیل متفاوتی می توان برای چنین 

رخدادی در نظر گرفت.

 لزوم رعایت دستورالعمل های کرونایی برای 
پیشگیری از شیوع بیماری

ران دســنتیس، فرماندار فلوریدا چندی پیش فرمان 
ماسک اجباری در این ایالت را لغو کرده است و در پاسخ 
به مخالفت مدارس اعالم کرده مدارسی که ماسک را 
اجباری کنند بودجه ای دریافت نخواهند کرد. همین 
نکته به تنهایی می تواند نشــان دهد تزریق واکسن به 

تنهایی نمی تواند جلوی شیوع ویروس کرونا را بگیرد.
عالوه بــر آمریکا، می تــوان نگاهی اجمالــی به رژیم 
صهیونیســتی انداخت. این رژیم که ســرزمین های 
اشغالی را تبدیل به یک آزمایشگاه بزرگ واکسن کرده 
است )ماه ژانویه سال جاری میالدی، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی اعتراف کرد که در ازای دریافت واکسن، 
تمام اطالعات اثرات واکسن روی جمعیت را در اختیار 
فایزر می گذارد( نیز در حال سپری کردن پیک جدید 
خود است. گفته می شود ۵۹ درصد از افراد بستری شده 
در بیمارســتان ها پیش تر به طور کامل واکسینه شده 
بودند. همچنین آمار قربانیان کرونــا از عدد ۷ در ماه 
گذشــته به ۵۵۰ در ماه جاری رسیده است. به عبارت 
دیگر آمار مرگ و میر کرونا از ماه گذشته تاکنون در این 

رژیم بیش از ۷۰ برابر شده است!
دیوید وسلی داودی، اپیدمیولوژیست دانشکده بهداشت 
عمومی دانشگاه جان هاپکینز بلومبرگ درخصوص این 
مسئله می گوید وضعیت پیش آمده در آمریکا می تواند 

پاسخی برای سوال های گذشته ما باشد.
وی گفت: »در موج کنونی مهم تریــن فاکتور تعیین 
کننده رفتار انسانی است. به بیان دیگر مهم این است 
که افراد چگونه با هم ارتباط برقرار می کنند و چگونه به 
خطرات پاسخ می دهند و این چیزی است که واقعا قابل 

پیش بینی نیست.«
در همین خصوص، الرن آنچل مایرز، رئیس کنسرسیوم 
مدل سازی دانشــگاه تگزاس آمریکا گفت: »ما در یک 
طوفان تمام عیار از تغییرات ویروسی و رفتاری هستیم. 
هر وقت انسان ویروس را دســت کم می گیرد و نکات 
بهداشتی را رعایت نمی کند، مرگ ومیر باال می گیرد.«

علی مقداد، پژوهشــگر موسسه ســنجش و ارزیابی 
سالمت در دانشگاه واشنگتن می گوید: در واقع آنچه 
مهم است »احتیاط شخصی و دوری از افراد مشکوک 

به کرونا« است.
میرز، استاد دانشگاه تگزاس در این مورد گفته است که 
هرچند گونه دلتای ویروس کرونا در بخش های مختلف 
جهان خود را به صورت های گوناگون نشان می دهد، اما 
تجربه نشان می دهد ادغام واکسیناسیون و روش هایی 
مثل فاصله گــذاری اجتماعی و ماســک زدن کمک 

شایانی در کنترل بیماری کووید ۱۹ دارند.

کووید در آمریکا به چه صورت پیش خواهد 
رفت؟

ماه مارس سال گذشته میالدی، دبورا بیرکس، مسئول 
هماهنگی گروه ویژه کرونا در زمان ریاست جمهوری 
ترامپ گفت: در خوش بینانه ترین حالت ممکن است 
آمار مرگ ومیر ما چیزی بیــن ۱۰۰ هزار تا ۲۴۰ هزار 

باشد.
اما در پایان ســال ۲۰۲۰ وقتی از اولین واکسن ها در 
آمریکا رونمایی شد، آمار ها از پیش بینی بیرکس بسیار 

جلوتر بود: ۵۵۰ هزار قربانی!
تاکنون بیش از ۶۵۰ هــزار قربانی کووید در آمریکا به 
ثبت رسیده است و بســیاری از متخصصان معتقدند 
آمریکا هنوز به اوج اصلی نرسیده است.با توجه به اینکه 
از نظر عملی، امکان تست گرفتن به طور مداوم از همه 
مردم وجود ندارد، از ابتدای ایــن پاندمی، مدل های 
ریاضی بسیاری برای پیش بینی و تحلیل میزان ابتال، 
بهبود یافتگان، و قربانیان این بیماری ارائه شده است. به 
طور مثال، در مدلی که »آزمایشگاه ملی لس آالموس« 
آمریکا ارائه کرده است سرانه مرگ و میر در ماه اکتبر در 

آمریکا مجددا باال خواهد رفت.
در همین خصوص، نیکالس جی رایش، متخصص آمار 
زیستی دانشگاه ماساچوست همراه با تیم تحقیقاتی 
اش مدلی ارائه داده است که متشکل از ۴۰ مدل مورد 
استفاده »مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های 
آمریکا« اســت. این مدل پیش بینــی می کند تعداد 
قربانیان هفتگی در چهار هفته آینده در آمریکا عددی 

بین ۹۹۰۰ و ۱۱۰۰۰ باشد.

نگاهی به چین: کشوری که کووید را تحت 
کنترل خود درآورد

در هفت روز گذشــته تنها ۲۷ مورد ابتالی جدید در 
کشور یک میلیارد نفری چین گزارش شده است. حال 
اگر نگاهی به نمودار میزان مرگ ومیر در این کشــور 
بیندازیم به ســادگی درمی یابیم کرونا در این کشور 

کامال تحت کنترل درآمده است:
نموداری که در اکثر کشور های جهان حالت صعودی 
دارد، در چین تقریبا به صورت یک خط صاف درآمده 
است.نمودار واکسیناســیون چین نیز به این صورت 

است:
چین تا کنون بیش از ۸۰۰ میلیون نفر از شــهروندان 
خود را در برابر ویروس کرونا واکسینه کرده است. این 
بدین معناست که بیش از ۶۳ درصد چینی ها تاکنون 
واکسینه شــده اند. با یک مقایسه ساده بین دو کشور 
چین و آمریکا که هر دو واکسیناســیون را به صورت 
گسترده انجام داده اند می توان نتیجه گرفت واکسن 
به تنهایی نمی تواند باعث مهار و کنترل ویروس کرونا 
شود.چین در مورد قرنطینه شــهری و خانگی بسیار 
موفق عمل کرده اســت. همچنیــن تعطیلی مراکز 
عمومی مثل مراکز خرید، وسایل نقیله عمومی، اجباری 
شدن ماسک، ساخت سریع بیمارستان در تعداد زیاد، 
اعزام پزشــکان ارتش به عنوان پزشک عمومی، ایجاد 
بیمارستان های ســیار از ورزشــگاه ها، تجهیز سریع 
بیمارستان ها و توزیع تست کرونا در مقیاس بسیار باال 

از جمله اقدامات این کشور بوده است.
بروس آیوارد، پزشــک و اپدمیولوژیســت کانادایی و 
مشاور ارشد سازمان بهداشت جهانی در یک کنفرانس 
مطبوعاتی اعالم کرده است اقدامات چین در خصوص 
کرونا سریع و قاطع بوده اســت و بقیه کشور ها باید از 

چین الگو بگیرند.
سخت گیری در انجام اعمال ساده ای مثل ماسک زدن، 
رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ضدعفونی کننده ها 
باعث شــد اوضاع در این کشــور تحت کنترل درآید. 
محدودیت های اجتماعی چین تقریبا مشــابه همان 
چیزی است که در اروپا و آمریکا اعمال شده است، اما 
آنچه چین را متمایز کرده است تبعیت عمومی از این 
قوانین اســت. گویی رعایت اصول کرونایی بخشی از 

زندگی روزمره مردم چین شده باشد.
علی مقداد، استاد بهداشت عمومی دانشگاه واشنگتن 
در مورد وضعیت بیماری کووید در چین گفته اســت: 

»کار آن ها در کنترل ویروس فوق العاده بود.«
به گفته خبرگزاری بی بی سی واکسن های سینوفارم 
و ســینوواک بیش از بقیه انواع واکسن در چین مورد 
اســتفاده قرار گرفته اند، اما با توجه تحقیقات علمی 
متعددی که عدم تفاوت فاحش بین واکسن های مورد 
تایید را اثبات می کند، وضعیت کنترل شده در چین را 
می توان مدیون قرنطینه و پایبندی به اصول بهداشتی 
دانست. به عقیده بسیاری از پزشکان: »رعایت بهداشت 

فردی و فاصله اجتماعی همه چیز است«.

یک دوراهی: ایمنی طبیعی یا ایمنی غیر 
طبیعی؟ هنوز نمی دانیم!

تحقیقات برخی دانشمندان در ماه های گذشته نشان 
می داد تأثیر ایمنی طبیعی ایجاد شده در بدن طوالنی 
مدت تر از ایمنی واکسن فایزر است. این درحالی است 
که اوایل ماه اوت امســال، مرکز کنترل بیماری های 
آمریکا اعالم کرد ایمنی ایجاد شده توسط واکسن )هر 
نوعی از آن( در بدن انسان بهتر از ایمنی طبیعی است.

ویــروس کرونا هــر روز در حال تغییر اســت و مدام 
سویه های جدیدی از آن ایجاد می شود. دانش ما درباره 
این ویروِس همیشه در حال تغییر، ناچیز است. آمار ها 
تا کنون نشان داده اند ایمنی غیر طبیعی )واکسن( به 
کنترل بیماری کمک می کند. اما باید به خاطر داشت 

تزریق واکسن انتهای ماجرا نیست.

واکسن های آمریکایی واقعا بهتر هستند؟
خیر! هیچ آزمایشی تاکنون نتوانسته است اثبات کند 
یک واکسن نسبت به واکسن دیگر برتری دارد. سخن 
اصلی همان است که به احتمال زیاد بار ها شنیده اید: 
»بهترین واکسن کرونا، نخستین واکسنی است که در 

دسترس شما قرار می گیرد«.

فایزر: اکسیری از جنس توهم
تفاوت چندانی بین فایزر و دیگر انواع واکســن وجود 
ندارد؛ که اگر وجود داشت امروز آمریکا با چنین آمار و 
ارقام فزاینده و وحشت آوری رو به رو نبود. رکورد های 
کرونایی هر روزه در این کشور در حال جا به جایی است.

از آن سو، چین نمونه خوبی اســت که نشان می دهد 
واکسن کارساز است، اما به تنهایی راه به جایی نمی برد. 
مدیریت و جدیــت دو عنصر اصلــی موفقیت کنونی 

چین هستند.
در آخر اینکه: گرچه تحقیقات پیرامون ویروس کرونا 
هر روز حقایق جدیدی بر ما روشن می کند، اما یک نکته 
را باید در نظر داشــت و آن هم این است که »واکسن 

معجزه آسایی وجود ندارد!«
دســتگاه تبلیغاتی غرب این بار به شــکلی دیگر وارد 
عمل شده در حال القای تفکرات نادرست به مخاطب 
اســت. در این میان، مخاطــب هوشــیار می تواند با 
 بررسی آمار و ارقام راه ذهن خود را بر چنین تبلیغاتی 

ببندد.

از واكسيناسيون 50 درصدی تا سردخانه های 100 درصدی

به »فایزر« چه نمره ای بدهیم؟
News kasbokar@gmail.com

قیمت انواع ارز های شــاخص دیجیتالی در روند 
معامالت در بازار های تجارت دیجیتال بین المللی 

تغییراتی را تجربه کرد.
 ۶۷TWh شبکه بیت کوین در سال ۲۰۲۰ حدود 
برق مصرف کــرد، تخمین زده می شــود که کل 
مصرف آن در سال ۲۰۲۱ از این مقدار فراتر رود.

در نتیجه با افزایش قیمت بیت کوین، ماینر های 
بیشتری با ماشین های کم مصرف به شبکه ملحق 
می شوند و باعث افزایش مصرف انرژی می شوند. 
این بدان معناســت که بهبود کارایی اســتخراج 

رمزنگاری و انتقال منابــع الکتریکی به منابع کم 
کربن ضروری خواهــد بود و اگــر چنین اتفاقی 
رخ ندهد، می تواند جهــان را وارد بحران کمبود 

انرژی کند.
گفتنی است، بیت  کوین ۱۲ ســال پیش توسط 
گروه گمنامی از معامله گران بر بســتر بالک چین 

ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل 
گرفت.

بیت کویــن با نمــاد اختصــاری BTC یک ارز 
دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با 
ارزش بازار حدود ۸۵۱.۷ میلیارد دالر، در رتبه ۱ 
بازار قرار داشته و سهم ۳۹.۷ درصدی از کل بازار را 

در اختیار دارد.اتریوم با نماد اختصاری ETH یک 
ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که 
با ارزش بازار حدود ۳۸۶.۵ میلیارد دالر، در رتبه ۲ 
بازار قرار داشته و سهم ۱۸.۰۴ درصدی از کل بازار 

را در اختیار دارد.
کاردانو با نماد اختصاری ADA یک ارز دیجیتال 
یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار 
حدود ۷۶.۵۲ میلیارد دالر، در رتبــه ۳ بازار قرار 
داشــته و ســهم ۳.۵۷ درصدی از کل بازار را در 

اختیار دارد.

سرپرســت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
امسال هم سال تحصیلی را با شاد آغاز می کنیم، 
گفت: ممکن است مدارس کم جمعیت در مناطق 
دوردستی که به بعضی از امکانات دسترسی ندارند، 
حضوری باشد، اما بیش از ۶۰ درصد دانش آموزان، 

مهر را با شاد آغاز می کنند.
علیرضا کاظمی- سرپرســت آمــوزش و پرورش 
در بازدیــد از مرکز مانیتورینگ پلتفرم شــاد در 
ســاختمان همراه اول، با بیان اینکه در آســتانه 
آغاز سال تحصیلی و بازگشایی تدریجی مدارس، 
فرصتی فراهم شــد که در جریان فرآیند شــبکه 
شاد قرار بگیریم، گفت: این شبکه سال گذشته به 
کمک آموزش و پرورش آمد و یکی از بزرگ ترین 
دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی را تولید کرد و 

به واسطه آن، آموزش در دوران کرونا، استمرار پیدا 
کرد. البته طبیعی است که یک سری مشکالت در 

این زمینه وجود داشت.
وی با بیان اینکه امسال هم ســال تحصیلی را با 
شــاد آغاز می کنیم، افزود: ممکن است مدارس 
کم جمعیت در مناطق دوردستی که تحت پوشش 
فضای مجازی نیســتند یا به بعضــی از امکانات 
دسترسی ندارند، حضوری باشــد، اما بیش از ۶۰ 
درصد دانش آموزان، مهر را با شــاد آغاز می کنند. 
ظرفیت های فوق العاده ای ایجاد شده و نسخه ای 
که قرار اســت قبل از آغاز سال تحصیلی رونمایی 

شــود، ظرفیت های متفاوت تری دارد و می تواند 
جذابیت های بیشــتری برای دانش آموزان ایجاد 

کند.
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش بــا تاکید بر 
دسترســی دانش آموزان به فضای امن اطالعات 
در فضای مجازی با اســتفاده از شاد، بیان کرد: با 
اقدامات انجام شــده، هم قابلیت های خوبی برای 
معلمان ایجاد شده که بتوانند از تجربیات معلمان 
سرآمد استفاده کنند و هم معلمان سراسر کشور، 
توانمندی های خود را به کل جامعه عرضه کنند. 
یکی از رویکردهایی که می تواند به توسعه عدالت 

آموزشــی کمک کند همین اســت که ما زمینه 
دسترسی دانش آموزان را به آموزش برتر و باکیفیت 
و مناسب آماده کنیم. امروز دانش آموز محروم ترین 
استان ما در اقصی نقاط کشور به بهترین تدریس ها 
دسترســی دارد و هیچ چیز بهتر از این کار برای 
دسترسی به فرصت آموزش تحصیلی برابر نیست.

کاظمی ادامه داد: عالوه بر این، اقدامات بســیار 
زیادی انجام می دهیم که ضریب نفوذ بهره برداری 
دانش آموزان را در حوزه شــاد هم با تهیه تبلت و 
دستگاه های متناسب و هم با ایجاد زیرساخت های 
فناورانه در اقصی نقاط کشور فراهم کنیم. ممکن 
است بخشی از کشــور تحت پوشش شبکه ملی 
اطالعات نباشــد و یا اگر هست، کیفیت و سرعت 

مناسبی ندارد.

بيت كوین همچنان در نوسان

ورود پولکادات به هشت رمز ارز پر سهم

سال تحصیلی با »شاد« آغاز می شود


