
جواد اوجی، وزیر نفت با ژونگ گویدونگ، مدیر شعبه شرکت چینی 
ســینوپک در تهران دیدار و گفت وگو کرد. به گزارش ایلنا از وزارت 
نفت، جواد اوجی، وزیر نفت صبح امروز سه شــنبه )۳۰ شهریورماه( 
به همراه احمد اسدزاده، سرپرست معاونت امور بین الملل و بازرگانی 
وزارت نفت با ژونگ گویدونگ، مدیر شعبه شرکت چینی سینوپک 
در تهران دیدار و گفت وگو کرد.این گزارش حاکی اســت؛ شــرکت 
ساینوپک نخســتین عملیات بین المللی خود را در سال ۲۰۰۲ در 
کشــور گابن آغاز کرد. در حالی که کارکنان شــرکت ساینوپک در 
پارک ملی لوانگو در جنوب گابن به اکتشــاف نفت مشغول بودند، 
دولت گابن، یک چهارم از سرزمین خود را در راستای حفظ محیط 
زیست به منطقه حفاظت شده اختصاص داد، که در پی آن در ابتدای 
سال ۲۰۰۳ این شرکت برای دینامیت گذاری و آلوده کردن فضای 
پارک ملی لوانگو گابن، توسط سازمان محیط زیست ایاالت متحده 
آمریکا به نام »انجمن حفاظت از حیات وحش« محکوم شد. تا اواسط 
سال ۲۰۰۳ سازمان های امداد بین المللی از جمله اتحادیه اروپا، نیز 

از این شرکت شکایت کردند.در ســال ۲۰۰۴ ساینوپک یک سری 
قرارداد اکتشاف و استخراج دیگر را با دولت گابن منعقد کرده بود و در 
جریان سفر رییس جمهور چین به آفریقا، وی با همتای گابنی خود 
توافقات تجاری متعددی با هدف نشــان دادن تمایل دو طرف برای 
توسعه اکتشاف، استخراج، پاالیش و صادرات فراورده های نفتی به 
امضا رساند. طی این توافقات سه منطقه دیگر برای کاوش انتخاب 
شدند که به گفته وزارت نفت گابن یکی از آن ها در ۲۰۰ کیلومتری 
جنوب قطب اقتصادی این کشور در بندر جنتیل و دو منطقه دیگر 
در حدود ۱۰۰ کیلومتری شــمال شــرق این بندر بودند.شــرکت 
ساینوپک عضو کنسرسیوم »پترودار« است، که از اعضای آن شرکت 
ملی نفت چین و سوداپت )شرکت نفتی دولتی سودان( هستند. در 
اوت ۲۰۰۵ پترودار از شــروع تولید نفت در بلوک ۳ و ۷ در جنوب 

غربی سودان خبر داد. در دسامبر همان سال پترودار اعالم کرد که 
اولین محموله نفت خام آن ها در اوایل سال ۲۰۰۶ روانه بازار خواهد 
شد. عملیات این کنسرســیوم افزایش عمده ای در تولید کلی نفت 
سودان را سبب شد.ساینوپک عالوه بر سودان به دنبال شرکت های 
نفتی دیگری در غرب آفریقا برای خریداری بود و در نهایت موفق به 
خرید شرکت »آداکس پترولیوم« در کلگری به قیمت ۵٫۷ میلیارد 
دالر شــد، که بزرگ ترین تصاحب خارجی چین محسوب می شد. 
ساینوپک همچنین درصدد خرید شــرکت انرژی ای آراچ سی بود 
که در چندین منطقه دارایی های نفتی مختلفی داشــت. در پایان 
سال ۲۰۰۵ نیز همکاری های خود با شرکت ملی نفت چین را برای 
گسترش کسب وکار خود در سودان افزایش داد.در نهایت فعالیت های 
ساینوپک در پارک ملی لوانگو، در سال ۲۰۰۶ به وسیله شورای ملی 

پارک های گابن متوقف شــد. در ۲۴ آوریل ۲۰۰۷ حمله گروه های 
قومی شورشی سومالی در یک ســایت حفاری ساینوپک در شرق 
صحرای »اوگادن« اتیوپی، خسارات زیادی به بار گذاشت و چندین 
نفر ربوده شدند. جبهه آزادی بخش ملی سومالی پس از آزادی آن ها 
به شرکت های خارجی در رابطه با کار در این منطقه هشدار داد، ولی 
ساینوپک به رغم این هشدار اعالم کرد که قصد خروج از این منطقه 
غنی را ندارد.در ماه فوریه ۲۰۰۷ شــرکت سعودی آرامکو عربستان 
سعودی و اکسان موبیل قراردادی با ساینوپک برای افزایش ظرفیت 
پاالیشــگاه فوجی تا ۲۴۰ هزار بشــکه در روز تا سال ۲۰۰۹ منعقد 
کردند. این شرکت ها همچنین توافقاتی برای بازاریابی سوخت امضا 
کردند که ۷۵۰ ایستگاه خدماتی سوخت رسانی و شبکه ترمینال های 
فوجی را مدیریت کنند.یونیپک که یکی از زیرمجموعه های ساینوپک 

است، قراردادی با شرکت نفتی فرانسوی توتال گابن در سال ۲۰۰۲ 
منعقد کرده بود و طی این قرارداد، چین برای اولین بار نفت خام خود 
را از گابن خریداری کرد. در ۱۳ آوریل ســال ۲۰۱۰ این شرکت از 
خرید ۹٪ درصد از سهام کونوکو فیلیپس در شرکت های نفت ماسه 
کانادا خبر داد. این قرارداد در ۲۵ ژوئن توسط دولت کانادا تأیید شد.با 
توجه به نوع فعالیت ها و پروژه هایی که در سال های گذشته، توسط 
ساینوپک انجام شده است، تحلیل گران نفتی، شرکت ساینوپک را، 
بگونه ای خواهر یا مکمل کمپانــی پتروچاینا طبقه بندی می کنند، 
که نقش بخش پایین دســتی را در صنعت نفت چین، برای شرکت 
پتروچاینا )که ۹۰٪ درصد از سهام آن، به دولت چین تعلق دارد( ایفا 
می کند. از نظر حجم ســاالنه پاالیش و پردازش نفت و فراورده های 
نفتی، شــرکت ســاینوپک، بزرگترین پاالیشــگر نفت، در آسیا و 
بزرگترین شــرکت نفتی جهان، در بخش پایین دستی صنعت نفت 
است.پیش از این قرار بود فاز دوم توســعه میدان نفتی یادآوران با 

همکاری این شرکت چینی انجام شود.

مدتی اســت که قبوض نجومی مهمان ناخوانده سبد 
برخی از خانواده ها شده است که علت آن نیز از سوی 
صنعت برق، مصرف باالی مشــترکان به دلیل افزایش 
دمای هوا اعالم می شــود؛ با این حال اگر مشــترکان 
ابهامی در قبوض خود می بینند مــی توانند اعتراض 
خود را از طریق سامانه برق من اعالم کنند.به گزارش 
ایسنا، با بررسی قبض های صادرشده امسال در شرکت  
توانیر مشخص شده که حدود ۸۲ درصد )۲۵ میلیون 
مشــترک( کمتر از الگــوی تعیین شــده )در مناطق 
معتدل ۳۰۰ کیلووات ســاعت( مصرف برق داشته اند؛ 
برای این گروه از مشترکان فقط ۷ درصد افزایش ساالنه 
بر اساس مصوبه دولت اعمال شده که قبض برق عمده 
این مشترکان رقم بسیار پایینی است.حدود ۱۵ درصد 
مشــترکان، مابین الگوی تعیین شــده تا دو برابر الگو 

مصرف داشته اند، برای این دســته از مشترکان عالوه 
بر افزایش ســاالنه ۷ درصد تعرفه، مشمول ۱۶ درصد 
افزایــش به دلیل مصــرف باالتر از الگو شــده اند و در 
مجموع ۲۳ درصد افزایــش تعرفه در قبض آنها اعمال 
شده اســت.آنطور که همایون حائری-  معاون برق و 
انرژی وزارت نیرو- اعالم کرده، بیشترین رقم قبض ها 
برای دسته سوم مشــترکان خانگی بسیار پر مصرف 
صادر شده که کمتر از ۳ درصد مشترکان معادل ۸۵۰ 
هزار مشترک را شامل می شود که بیش از دو برابر الگو 
مصرف داشــته اند.به گفته وی، بهای برق این دسته از 
مشــترکان نیز بر اســاس قانون بودجه به صورت غیر 
یارانه ای و بر اســاس الگوی افزایــش پلکانی تعیین و 
بنابراین فقط برای میزان مازاد از دو برابر الگوی مصرف 
بر اساس نرخ غیر یارانه ای برق محاسبه می شود. این 

گروه از مشترکان )کمتر از ۳ درصد مشترکان خانگی( 
با اعمال روش های مدیریت مصرف به سهولت می توانند 
مصرف برق خود را به سطح الگوی مصرف کاهش داده 
تا نه تنها شامل افزایش قیمت برق نشوند بلکه از کاهش 
قابل مالحظه ای در صورتحســاب برق خود بهره مند 
شــوند.حال اگر اشــتباهی در قبوض رخ داده باشد و 
مشترکی نسبت به مبلغ صادر شده ابهام داشته باشد 
می تواند آن را پیگیری کند، مصطفی رجبی مشهدی- 
سخنگوی صنعت برق کشور در همین رابطه به ایسنا 
گفت: هرکسی که تردیدی در میزان مصرف خود دارد 
می تواند در ســامانه برق من در بخش بازرسی کنترل 
درخواست خود را ثبت کند، پس از درخواست مشترک 
بررســی به طور کامل صورت می گیرد و اگر اشتباهی 

صورت گرفته باشد برطرف خواهد شد.

طی هفته های گذشته با توجه به حجم باالی واردات واکسن 
و واکسیناسیون در کشور، قرار بود شرط واکسینه شدن مردم 
برای ارائه خدمات و مجوز انجام برخی از فعالیت ها مورد توجه 
قرار بگیرد و یکی از آن ها سفرهای داخلی و خارجی است.به 
گزارش ایسنا، در ماه های گذشته در کشورهای مختلف مجوز 
حضور مردم در مکان هایی مانند ورزشگاه ها، سینماها و... و 
انجام فعالیت های مختلف مانند سفرهای داخلی و خارجی 
به افرادی داده می شود که هر دو دز واکسن را دریافت کرده 
باشند. در ایران نیز طی هفته های گذشته حجم بسیار زیادی 
واکسن از مبادی مختلف به کشور وارد شده و واکسسیناسیون 
به سرعت در حال انجام است.از سوی دیگر در هفته های اخیر 
مباحثی در این زمینه و شرطی شدن همین فعالیت ها برای 
برای واکسینه شده ها و کسانی که واکســن کرونا دریافت 
نکرده اند مطرح شده است.رضا نفیسی -رییس مرکز تدوین 

مقررات ایمنــی حمل و نقل، پدافنــد غیرعامل و مدیریت 
بحران وزارت راه و شهرســازی - در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: اجرای سیستم هوشمند کرونا مدتی است مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته و بر اساس آن مقرر شده، اطالعات افرادی 
که هر دو دز واکسن را دریافت کرده اند، وارد این سیستم شود 
و محدودیت های کرونایی مانند ممنوعیت های سفر برای 
آن ها لغو شده و کاهش یابد.وی افزود: به گونه ای که اگر این 
افراد واکسینه شده خواستند برای سفر با وسایل حمل ونقل 
عمومی مانند قطار، اتوبوس، هواپیما یا خودروی شخصی خود 
اقدام کنند، مشکلی برای آن ها وجود نداشته باشد بتوانند این 
کار را انجام دهند و حتی بدون مشکل به سفرهای خارجی 
بروند.البته پیش از این نیز بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی نیز با اشاره به اتمام واکسیناسیون در 
ایران تا بهمن ماه امسال در این باره گفته  بود: بعضا شایعاتی 

در خصوص خوب نبودن واکســن مطرح می شود در حالی 
که تزریق واکسن واجب است و توصیه می شود همه مردم، 
واکسن را دریافت کنند. در آینده مالک برای ارائه خدمات در 
هتل ها و بانک ها و دریافت بلیت هواپیما و اتوبوس، ارائه کارت 
واکســن الزم خواهد بود بنابراین اگر کسی واکسن تزریق 
نکند ممکن است بســیاری از این خدمات را دریافت نکند.

حاال خبرهایی منتشر شده که اورژانس کشور، داشتن کارت 
واکسن و دریافت هر دو دز واکسن کرونا را شرط و ضرورتی 
برای دریافت خدماتی مانند خدمات بانکی و مجوزی برای 
دریافت بلیت هواپیما و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی و 
انجام سفرهای خارجی اعالم کرد و باید دید در آینده با افزایش 
واکسیناسیون در کشور اجرای این طرح در کشور در راستای 
ترغیب مردم برای دریافت واکسن و تسریع واکسیناسیون در 

کشور از اهمیت باالیی برخوردار است.

یک کارشناس اقتصادی نظام مالیاتی کشور را ناکارآمد 
توصیف کرد و گفت: در کشورمان نظام مالیاتی از اجرای 
سه ماموریت مهم خود چون تامین درآمدهای پایدار 
برای دولت، بازتوزیع ثروت و جلوگیری از فعالیت های 
مخل تولید عقب مانده است. وحید شقاقی در گفت وگو 
با ایسنا اظهار کرد: نظام مالیاتی کشور یک نظام مختل 
است که ماموریت های خود را به درستی اجرا نمی کند 
و به این دلیل اکنون درگیر مســائل عدیده ای درباره 
تامین مالی دولت و بازتوزیع ثروت هستیم. مالیات سه 
ماموریت مهم در اقتصاد همه کشورهای دنیا دارد که 
اولین ماموریت آن تامین درآمد پایدار برای دولت است 
و به طور معمول در دنیا ۸۰ درصد تامین مالی دولت از 
مالیات صورت می گیرد درحالیکه در ایران این نسبت 
زیر ۳۰ درصد اســت. وی افزود: در این زمینه، دولت 
مجبور می شود کســری تامین مالی خود را از طریق 
فروش اوراق مالی اسالمی، واگذاری و درآمدهای نفتی 
جبران کند. ماموریت بعدی نظام مالیاتی بازتوزیع ثروت 

اســت که این نظام باید تالش کند تا عدالت را در نظام 
مالیاتی محقق و مالیات را بیشتر از ثروتمندان جامعه 
اخذ و درآمد مالیاتی حاصــل از آن را صرف نیازمندان 
کند. این کارشــناس اقتصادی ماموریت ســوم نظام 
مالیاتی را مانع شدن از فعالیت های مخرب تولید دانست 
و گفت: آسیب شناسی اقتصاد ایران نشان می دهد که 
هم در درآمد پایدار برای دولت، بازتوزیع ثروت و هم در 
جلوگیری از فعالیت های مخل تولید موفق عمل نکرده  
که به معنای عدم انجام ماموریت های نظام مالیاتی در 
کشور اســت. در تامین درآمدهای پایدار برای دولت 
با مشــکالتی چون فرار مالیاتی، ناکارآمدی معافیت 
مالیاتی و عدم شناســایی دقیق گردش مالی کشــور 
برای اخذ عادالنه مالیات مواجه هستیم. شقاقی با بیان 
اینکه بازتوزیع ثــروت نیازمند پایه های مالیاتی جدید 
چون مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی ســرمایه و... 
است، مطرح کرد: در راستای جلوگیری از فعالیت های 
مخل تولید باید پایه های مالیاتی درنظر گرفته شود که 

مانع این امر شــود. مفهوم هوشمندسازی مالیاتی این 
اســت که گردش مالی در اقتصاد شــفاف شود و نظام 
مالیاتی از نظام سنتی به یک نظام مکانیزه و الکترونیکی 
حرکت کند که هوشمند شدن نظام مالیاتی می تواند 
به مانع شدن از فرار مالیاتی، بازتوزیع ثروت و کارآیی 
معافیت های مالیاتی کمک کند. وی افزود: با یک نظام 
مالیاتی ســنتی نمی توان انتظار کنترل فرار مالیاتی، 
عادالنه بودن مالیات ســتانی و کارآمدی نظام مالیاتی 
را داشت. برای هوشــمند ســازی نظام مالیاتی باید 
زیرساخت های فنی فراهم شود. این تحلیلگر اقتصادی 
ضمن بیان اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 
کشور حدود هشت درصد است، گفت: ناچیز بودن سهم 
مالیات در تولید ناخالص داخلی به دلیل فرار مالیاتی و 
نبود پایه های جدید است که امکان افزایش ۵۰ درصدی 
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با بستن  راه های 
فرار مالیاتی، شفاف ســازی اقتصــاد و ایجاد پایه های 

مالیاتی وجود دارد. 

معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی در راستای مقابله 
با قمار، بخشــنامه ای به بانک ها ابالغ کرده است که در پی 
آن هر فرد روزانه می تواند فقط ۲۰ تراکنش واریزی داشته 
باشد. به گزارش ایسنا، امروز بانک مرکزی به بیان اقدامات 
خود برای مقابله با قمار و شــرط بندی سایبری پرداخت. 

در کنار ســه الگوی اصلی اقدامات بانک مرکزی مبنی بر 
رصد و شناسایی هوشــمند مجاری قمار، مشارکت با قوه 
قضائیه و پلیس فتا، اقدامات آگاهی رســانی، تشــویقی و 
تنبیهی که بــرای مقابله با قمار صــورت می گیرد. مهران 
محرمیان - معاون فناوری های نوین بانک مرکزی - امروز 

در نشستی خبری ضمن تشــریح مجموعه اقدامات بانک 
مرکزی برای مقابله با قمار، اعالم کرد که بخشنامه ای برای 
اعمال محدودیت در تراکنش های واریزی به بانک ها ابالغ 
شده است و در پی آن هر فرد با کد ملی خود روزانه تنها ۲۰ 
تراکنش و ماهانه ۸۰ تراکنش واریزی می تواند داشته باشد. 

دیدار وزیر نفت با مدیران شرکت سینوپک چین

شرط واکسنی برای سفرهای داخلی و خارجیبرای اعتراض به قبوض نجومی برق چه باید کرد؟

محدودیت در تراکنش های واریز/ هر فرد روزانه ۲۰ تراکنش چگونه مالیات عادالنه اخذ می شود؟ 
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شرط برداشتن 
محدودیت ها
واکسن است

خودروهای وارداتی 
ارزان می شوند؟

 سقوط قیمت
  معدنی ها و بانکی ها

 در بورس

 لغو تحریم های
  آمریکا شرط
  از سرگیری
 مذاکرات برجام است

رییس سازمان انرژی اتمی ؛
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سرمقاله

 ثبات نرخ دالر 
با افزایش صادرات

افزایــش فــروش نفــت و 
صادرات ایــن کاال موجب 
شده تا نرخ ارز در بازار از این 
میران باالتر نرود. این بدان 

معناست که رشد صادرات...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی 
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 شناسایی۲۰ هزار
 کارت بانکی  در حوزه قمار

برگشت ۱۰.۸ درصد 
چک های مردادماه

رئیس اتاق تهران خواستار کنترل تورم، سامان دهی یارانه و حذف ارز ترجیحی شد

سه اولویت اقتصادی دولت
صفحه2

صفحه3

سیگنال  کاهش  قیمت  به   بازار   ارز
افزایش فروش نفت   و صادرات   باعث   توقف   افزایش   نرخ   دالر شد

ترمز دالر کشیده شد؟ 

به گفته رییس کمیته اقتصــاد دیجیتال مجلس 
با پیگیری این کمیســیون، بانک مرکزی حدود 
۲۰ هــزار کارت بانکی فعــال کــه از طریق آن 
تراکنش های شــبکه قمار صــورت می گرفت را 
شناسایی کرده است. این در حالی است که روزانه 
بیش از صد ها هزار دالر از طریق سایت های شرط 
بندی، از کشور خارج می شــود. برخی صرافی ها 
هم با انتقال ارز به خارج از کشــور به نوعی با این 
ســایت ها همکاری می کنند. به طوریکه در طول 
یکسال اخیر با توجه به تحریم ها، خروج ارز ناشی 
از سایت های قمار بسیار بیشتر از قبل شده است.

یک کارشناس فضای مجازی در اینباره می گوید: 
به نظر می رسد فعالیت سایت های شرط بندی و 
قمار در کشور زیر سایه عدم نظارت و کم کاری در 

نظارت بر فعالیت این...

علی رغم اینکه چند ماهی بــود بانک مرکزی آمار 
چک های مبادله شده را دیر منتشر می کرد، اما با 
پیگیری های صورت گرفته توسط خبرگزاری مهر، 
آمار این ماه به موقع منتشر شد.علی رغم اینکه چند 
ماهی بود بانک مرکزی آمار چک های مبادله شده را 
دیر منتشر می کرد، اما با پیگیری های صورت گرفته 
آمار این ماه به موقع منتشر شد. بر این اساس نسبت 
تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده در 
مردادماه امســال، به ترتیب ۱۰.۸ و ۱۴.۸ درصد 
شده است.طبق گزارشی که بانک مرکزی از آمار 
چک های مبادله شده منتشر می کند، در مرداد ماه 
سال ۱۴۰۰، ۶.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۲۰۲.۳ 
هزار میلیارد تومان در کشور مبادله شده که از این 

میان، ۷۴۲ هزار ...



اقتصاد2
ایران وجهان

برگشت ۱۰.۸ درصد چک های 
مردادماه

علی رغم اینکه چند ماهی بود بانک مرکزی آمار 
چک های مبادله شده را دیر منتشر می کرد، اما با 
پیگیری های صورت گرفته توسط خبرگزاری مهر، 

آمار این ماه به موقع منتشر شد.
علی رغم اینکه چند ماهی بود بانک مرکزی آمار 
چک های مبادله شده را دیر منتشر می کرد، اما با 
پیگیری های صورت گرفته آمار این ماه به موقع 
منتشر شد. بر این اساس نســبت تعداد و ارزش 
چک های برگشتی به مبادله شــده در مردادماه 

امسال، به ترتیب ۱۰.۸ و ۱۴.۸ درصد شده است.
طبق گزارشی که بانک مرکزی از آمار چک های 
مبادله شده منتشــر می کند، در مرداد ماه سال 
۱۴۰۰، ۶.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۲۰۲.۳ هزار 
میلیارد تومان در کشور مبادله شده که از این میان، 
۷۴۲ هزار فقره چک به ارزش ۲۹.۹ هزار میلیارد 
تومان برگشت خورده است. بنابراین، در مرداد ماه 
امسال، نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به 
مبادله شده به ترتیب برابر با ۱۰.۸ درصد و ۱۴.۸ 
درصد شده است. همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
تا کنون، ۳۵.۴ میلیون فقره چک به ارزش ۹۶۰.۳ 
هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از این بین، 
۳.۳۱ میلیون فقره چک بــه ارزش ۱۱۹.۸ هزار 
میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت 
تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده از 
ابتدای سال تا پایان مردادماه به ترتیب برابر با ۹.۴ 
درصد و ۱۲.۵ درصد شده است. عالوه بر این، در 
دوره مشابه در سال ۱۳۹۹ نیز، ۳۹.۶ میلیون فقره 
چک به ارزش ۷۵۴.۷ هزار میلیارد تومان مبادله 
شده بود که تعداد چک های برگشتی برابر با ۴.۷ 
میلیون فقره چک و ارزش چک های برگشــتی 
نیز برابر با ۸۶.۹ هزار میلیارد تومان بوده اســت. 
بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به 
مبادله شده از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا انتهای مرداد به 
ترتیب برابر با ۱۱.۹ درصد و ۱۱.۵ درصد شده است.

توسعه همکاری بانک مهر ایران 
و معاونت توسعه روستایی

مدیرعامل بانک مهر ایران از آمادگی این بانک برای 
گسترش همکاری با معاونت توسعه روستایی و 
مناطق محروم کشــور خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر مرتضی 
اکبری مدیرعامل به همراه جمعی از اعضای هیأت 
مدیره و قائم مقام بانک در جلسه ای با دکتر سید 
امیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق 
محروم کشور به سابقه همکاری مشترک دو نهاد 
و زمینه های مستعد همکاری های آتی پرداختند.

مدنی در این جلســه اظهار کرد: معاونت توســعه 
روستایی و مناطق محروم کشور با بانک مهر ایران 
در جامعه هدف خود اشتراکات زیادی دارد که این 
موضوع می تواند زمینه همکاری مناســب این دو 
مجموعــه را فراهم کند. هر دو مجموعــه اهداف و 
سیاست های مشترکی دارند و در پی توانمندسازی 
محرومان و نیازمندان هستند. معاون توسعه روستایی 
و مناطق محروم کشــور در ادامه گفت: با عنایت به 
اشتراکات زیادی که بین معاونت توسعه روستایی و 
مناطق محروم کشور با بانک مهر ایران وجود دارد، 
هم افزایی این دو مجموعه می تواند منتج به اثرگذاری 
باالیی در سطح روستاها و مناطق محروم کشور شود.

روابط عمومی بانک مسکن اعالم کرد:
اعالم تاریخ قرعه کشی چهل ویکمین 
 دوره حســاب های قرض الحسنه 

پس انداز بانک مسکن
مراسم قرعه کشی حســاب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک مســکن در روز چهارشنبه مورخ 
۱۴۰۰/۷/۲۸با حضور هیأت نظــارت برگزار می 
شود. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
 مراسم قرعه کشی حســاب های قرض الحسنه 
پس انداز در روز چهارشــنبه ۲۸ مهرماه در محل 

بانک مسکن برگزار خواهد شد.
براساس این گزارش، شرایط الزم جهت شرکت در 
قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس 
انداز عالوه بر مفتوح بودن حساب، داشتن حداقل 
موجودی )پانصد هزار ریال( در روز قرعه کشــی و 
حفظ حداقل موجودی طی ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی 
در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب 
یا تکمیل موجودی است. شایان ذکر است، باتوجه 
به اســتعالم به عمل آمده از بانک مرکزی ج.ا.ا در 
خصوص حساب های قرض الحسنه فاقد کد ملی نیز 
به دلیل عدم تکمیل اطالعات هویتی، اساساً امکان 
ارائه خدمات به حساب های مزبور از جمله مشارکت 
در قرعه کشی جوایز قرض الحسنه میسر نمی باشد.

خبر

نمایندگان بخش خصوصی در 
نشست بیست وششم خود در 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران، در عیــن پرداختن به 
مسائل مهمی چون موانع ایجاد 
شده برای فعالیت استارت آپ ها، ضرورت بهره برداری از 
پیوستن به سازمان شانگهای، بررسی شاخص های کالن 
اقتصاد کشــور و پایش عملکرد اتاق تهران، به مشکالت 
بنگاه های بخش خصوصی در مواجهه با سازمان استاندارد 
پرداختند و در حضور غالمرضا شریعتی، رئیس سازمان 
ملی استاندارد، از ســختی های بوروکراتیک فرآیند اخذ 
مجوزهای اســتاندارد در فعالیت های اقتصادی از جمله 
واردات و صادرات گفتند. بیست و ششمین نشست هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
صبح سه شنبه ۳۰ شهریور ماه، به صورت حضوری و آنالین 
و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. در این جلسه 
نمایندگان بخش خصوصی میزبان غالمرضا شــریعتی، 
رئیس سازمان ملی اســتاندارد بودند تا مشکالت فعاالن 

اقتصادی در این حوزه را بررسی کنند.
در این نشست هم چنین شاخص های کالن اقتصاد کشور، 
مشکالت اخیر ایجاد شده برای استارت آپ ها و ضرورت 
بهره برداری از پیمان های بین المللی مانند فرصت حضور در 
سازمان همکاری های شانگهای مورد تاکید قرار گرفت و از 
لزوم پیوستن به اف ای تی اف نیز سخن گفته شد. هم چنین 
رئیس اتاق بازرگانی تهران با هشدار نسبت به تداوم روند 
فزاینده نقدینگی، تاکید کرد که در شرایط کنونی تمرکز 

دولت باید روی کنترل تورم قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهــران بهترین خبری این روزها در 
کشور را تامین واکسن و تسریع تزریق آن به شهروندان 
عنوان کرد و گفت: آمارهای روزهای اخیر نشان می دهد 
که آمار مبتالیان و جانباختگان نزولی شده و رو به کاهش 
اســت اما ای کاش این تصمیم ها خیلــی زودتر گرفته و 
برنامه ریزی ها انجام می شــد. متاســفانه با بداندیشی و 
بدفهمی برخی مسئوالن، شاهد درگذشت تعداد زیادی 
از مردم به دلیــل کرونا بودیــم. به هر حــال این روزها 

واکسیناسیون با سرعت بسیار باالیی انجام می گیرد و اکثر 
مناطق کشور از وضعیت قرمز خارج و نارنجی شده است. 
امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا ریسک ابتال به کرونا 
هر چه سریع تر کاهش پیدا کند و به حداقل برسد.مسعود 
خوانساری در ادامه به بررسی شاخص های کالن اقتصاد 
کشور پرداخت و گفت: سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل 
متحد گزارشی را منتشر کرده است که نشان می دهد رشد 
تولیدات صنعتی که به دلیل شیوع کرونا در سال ۲۰۱۹ 
کاهش یافته بود، در فصل اول سال جاری میالدی )۲۰۲۱( 
معادل ۱۲ درصد و در فصل دوم ۱۸.۲ درصد افزایش پیدا 
کرده است. در ایران هم خوشبختانه تولیدات صنعتی در 
فصل اول و دوم به ترتیب ۸.۴ درصد و ۶.۱ درصد رشــد 
داشته است. امیدواریم همان طور که در تولیدات صنعتی 
شاهد رشد هستیم در بقیه بخش های اقتصادی کشور از 

جمله خدمات هم شاهد چنین رشدی باشیم.

نگران رشد تورم هستیم
او با اشاره به انتشار ارقام رشد اقتصادی سه ماهه اول سال 
توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، گفت: گزارش های 
بانک مرکزی و مرکز آمار که به تازگی منتشر شده، بیانگر 
آن است که رشد اقتصادی با احتساب نفت در فصل اول 
ســال جاری ۶.۲ به روایت بانک مرکزی یا ۷.۶ درصد به 
روایت مرکز آمار بوده و اگر این روند ادامه داشــته باشد، 

امیدواریم شرایط اقتصادی وضعیت بهتری پیدا کند.
مسعود خوانساری در ادامه به آمارهای رشد نقدینگی و 

پایه پولی هم پرداخت و توضیح داد: کماکان رشد نقدینگی 
روندی صعود دارد. رقم نقدینگی در مرداد ماه به ۳ هزار و 
۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار باالیی است و 
رشد زیادی را تجربه کرده است. علت اصلی این میزان رشد 
نقدینگی، کسری بودجه است. طبق آخرین گزارش ها، 
درآمدها و هزینه های کشور به هیچ وجهه با هم هم خوانی 
ندارند و شاید کمتر از ۵۰ درصد درآمدهای کشور در پنج 
ماه گذشته محقق شده و دولت مجبور است برای تامین 
هزینه هایش از تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کند و 
همین موضوع باعث افزایش پایه پولی و دامن زدن به تورم 
شده است. مهم ترین بحثی که مسئوالن دولت باید به آن 
توجه کنند همین بحث کنترل و جلوگیری از رشد تورم 
است که اگر در ماه های آینده به همین روال ادامه پیدا کند 
وضعیت بسیار بدی شکل خواهد گرفت و نگرانی این است 

که در همه قیمت ها شاهد افزایش زیادی باشیم.

یارانه به ثروتمندان می رسد
رئیس اتــاق بازرگانــی تهــران در بخش دیگــری از 
صحبت هایش به مساله نظام یارانه ای کشور به ویژه یارانه 
انرژی پرداخت و گفت: »آقای مسعود میرکاظمی، رئیس 
سازمان برنامه، اعالم کرده اند که ساالنه ۶۳ میلیارد دالر 
صرف یارانه انرژی می شود. از سوی دیگر آژانس بین المللی 
انرژی هم در گزارشی عنوان کرده است که از سال ۲۰۱۰ 
تا ۲۰۲۰ در ایران ۹۸۶ میلیارد دالر یارانه انرژی پرداخت 
شده که به صورت میانگین، ســاالنه رقمی بیش از ۹۸ 

میلیارد دالر و باالتر از رقمی است که رئیس  سازمان برنامه 
اعالم کرده اند. با این حال اگر همان رقم ۶۳ میلیارد دالر را 
مالک در نظر بگیریم سهم هر ایرانی از یارانه انرژی حدود 
۱۹ میلیون تومان در سال خواهد بود. حاال اگر بتوان این 
پول یا بخشی قابل توجهی از آن را به صورت هدفمند به 
اقشار آسیب پذیر رساند، تحول بزرگی در نظام یارانه ای و 

همین طور اقتصاد کشور رخ می دهد.
او ادامه داد: در حــال حاضر دهک های بــاال و برخوردار 
باالترین بهــره را از یارانه ها و به طور خــاص یارانه انرژی 
می برند. برای مثال دهک های پاییــن ۱.۶ درصد از یارانه 
بنزین اســتفاده می کننــد در حالی که ایــن رقم برای 
دهک های باال ۲۱.۸ درصد استغ یعنی دهک های برخوردار 
۲۰ برابر دهک های آســیب پذیر از یارانه بنزین استفاده 
می کنند. در اکثر یارانه ها دیگر هم همین روال وجود دارد و 
متاسفانه سالیان سال است که این روش ادامه دارد. اثرات 
این نظام یارانه ای نه تنها کمک به اقشار آسیب پذیر نیست 
که دامن زدن به اختالفات طبقاتی است که روز به روز بیشتر 
می شود. یارانه های فعلی با وجود ارقام باال و فشار سنگین 
روی منابع کشور، اثر مثبتی در رفاه مردم ندارد و از طرف 
دیگر باعث می شود دولت هم چنان به کنترل قیمت ها ادامه 
دهد و از آزادســازی پرهیز کند که نتیجه آن هم افزایش 

قاچاق کاال و صدمه دیدن بخش تولید در کشور است.

اولویت کنترل نرخ تورم باشد
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین در ادامه صحبت هایش 
به دو اولویت اقتصادی پرداخت و گفت: اگر قرار است اقتصاد 
کشور سامان دهی شود باید به موضوع هدفمندی یارانه ها 
و یکسان ســازی نرخ ارز توجه شود. متاســفانه ما هنوز 
شاهد پرداخت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستیم که در 
بودجه هم مصوب شده است. امیدواریم هرچه زودتر بحث 
هدفمندکردن یارانه ها و حذف ارز چند نرخی در دستورکار 
دولت قرار بگیرد. مسعود خوانساری در پایان سخنانش 
بار دیگر مهم ترین خواسته مردم و بخش خصوصی را از 
دولت، کنترل تورم عنوان کرد و گفت: امیدواریم مسئوالن 
اقتصادی دولت و معاون اول رئیس جمهور اولین هدف شان 
برای ماه های باقی مانده از سال کنترل تورم و جلوگیری از 

افزایش آن باشد.

رئیس اتاق تهران خواستار کنترل تورم، سامان دهی یارانه و حذف ارز ترجیحی شد

سه اولویت اقتصادی دولت

وزیر بهداشت: شرط برداشتن محدودیت ها 
واکسن است 

 تا امروز ۵۰ درصد جمعیت هدف 
کشور واکسن زده اند؛ تا هفته آینده 

این میزان به ۷۰ درصد می رسد
صدا و ســیما: بهرام عین اللهی در نشست کمیته 
علمی کشوری کرونا، افزود: این کمیته مرجع اصلی 
و رسمی اظهار نظر در خصوص مسایل علمی کرونا 
اســت و متخصصان باید در جهت آگاهی بخشی 
به مردم و بروز رسانه شــیوه نامه های درمانی و ... 

تالش کنند.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی بهره گیری 
از منابع بروز علمی داخلــی و خارجی را ضروری 
دانست و گفت: در بحث قرنطینه باید چاره اندیشی 

و متناسب با شرایط موجود تصمیم گیری کنیم.
عین اللهی بر حمایت از مقاله های علمی مرتبط با 
کرونا تاکید کرد و گفت: تا امروز ۵۰ درصد مردم 
واکسینه شدند و پوشــش واکسیناسیون کرونا به 
۴۵ میلیون نفر رسیده است و بزودی به ۷۰ درصد 

هم می رسیم.
وزیــر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی 
خاطرنشــان کرد: مقررات قرنطینه باید هوشمند 
 و بــروز شــود و شــیوه نامه هــای درمانــی هم 

همینگونه است.
عین اللهی افزود: اگر االن به جمع بندی برســیم 

باید شیوه نامه دارویی را اصالح و بروز کنیم.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر 
واکسیناسیون کرونا گفت: دو ماه قبل رسانه های 
بیگانه می گفتند چرا در ایران واکسن نمی زنند و 
حاال می گویند چرا می زنید؟! االن با هجمه زیادی 
از عدم واکسیناســیون مواجهیم کــه باید چاره 

اندیشی شود.
عین اللهی افزود: برای واکسیناســیون باید همه 
کمک و با مــردم صحبت کنند و ایــن اقدام موثر 

است.
وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشکی تصریح 
کــرد: تکلیف متخصصان اســت که بــا مردم در 
خصوص اهمیت واکسیناســیون و آگاهی دادن 

به مردم است.
عین اللهی گفت: اســتفاده از روش های مختلف 
برای تقویــت ایمنی بدن ضــرورت دارد و مرجع 
علمی اظهار نظر علمی درباره کرونا کمیته علمی 

است.
وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی افزود: 
فضای مجازی آنقدر آشفته است که مردم را دچار 
اشــتباه می کنند و این گناه نابخشودنی است، هر 
کس به واکسن نزدن تشویق کند گناه نابخشودنی 

است.
وی با تاکید بر اجرای دقیق شیوه نامه های درمانی 
در اســتان ها گفت: وضعیت ما در منظقه و جهان 
به لحاظ نیروی انسانی بسیار قوی است و در همه 

رشته ها دانشمندان صاحبنظر داریم.
عین اللهی همچنین در گفت و گوی جداگانه گفت: 
از فردا محدودیت سنی برای واکسیناسیون علیه 

کرونا در سراسر ایران برداشته می شود.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران؛
لغو تحریم های آمریکا شرط از سرگیری 

مذاکرات برجام است 
محمد اسالمی اعالم کرد، ایاالت متحده باید تمام 
تحریم های خود علیه ایران را لغو کند تا مذاکرات 
متوقف شــده برای احیای توافق هسته ای سال 

۲۰۱۵، از سر گرفته شود.
به گزارش ایرنا، محمد اســالمی روز سه شنبه در 
گفت و گو با شبکه خبری »ان. اچ. کی« ژاپن تاکید 
کرد که آمریــکا باید آنچه را که او سیاســت های 

نادرست خواند، اصالح کند.
وی گفت که  آمریکا به وظایــف و تعهداتی که در 
توافق هســته ای ۲۰۱۵ با آنها موافقت کرده بود 
عمل نکرد.اسالمی اضافه کرد که آمریکا باید همه 
تحریم هایش را لغو کند و سریعا به برجام بازگردد.
رییس انرژی اتمی ایران اعالم گفت: ایران متناسب 
با آنچه که آمریکا انجام می دهد گام به گام اقدام 

خواهد کرد.
گزارش می افزاید: برنامه هسته ای ایران در صدر 
دســتور کار کنفرانس عمومی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی قرار دارد که روز دوشنبه در وین آغاز 
شد. بر اســاس این گزارش، رافائل گروسی مدیر 
کل آژانس از ایران خواسته است در بازرسی های 
آژانس از تاسیسات هسته ای این کشور همکاری 

کند.
تلویزیون ژاپن در پایان آورده اســت: دولت بایدن 
برای نجــات برجــام، مذاکرات غیرمســتقیمی 
را با ایــران در مــاه آوریل شــروع کــرد اما این 
گفتگوها بــه دلیل عدم توافق بر ســر موضوعاتی 
 از جملــه میــزان کاهــش تحریم هــا متوقف 

ماند.
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روز سه شنبه، ۳۰ شهریور ماه، دو گروه »استخراج 
کانه های فلزی« و »بانک ها و موسسات اعتباری« 
یکپارچه قرمزپوش شدند و تمامی نمادهای آن ها 

افت قیمت داشتند.
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز گذشــته 
بورس تهران شاخص کل بورس با ریزش ۳۶ هزار 
و ۵۳۵ واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک 
میلیون و ۳۹۱ هزار واحد نزول کرد تا پس از ۳۱ 
روز کاری به کانال ۱.۳ میلیونی بازگردد. آخرین 
بار شاخص کل در روز ۱۲ مرداد ماه در کانال ۱.۳ 

میلیونی قرار داشت.
شاخص هم وزن نیز با افت ۱۱ هزار و ۸۹ واحدی 

در سطح ۴۲۱ هزار و ۵۲۱ واحدی ایستاد. 
فرابورس هم یک کانال ریزش کرد و شاخص کل 
فرابورس ۴۴۰ واحد پائین آمد و در سطح ۲۰ هزار 
و ۷۲۵ واحد قرار گرفت. آخرین بار در ۱۹ مرداد ماه 
شاخص فرابورس در کانال ۲۰ هزار واحدی قرار 

داشت که ۲۶ روز کاری از آن می گذرد.

گروه های قرمز بازار
دو گــروه »اســتخراج کانه هــای فلــزی« و 
»بانک هــا و موسســات اعتبــاری« یکپارچــه 

 قرمزپوش شــدند و تمامی نمادهــای آن ها افت 
قیمت داشتند. 

پنجمین روز خروج پول حقیقی 
روز سه شــنبه برای پنجمیــن روز متوالی ارزش 
خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی 
شــد و هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان پول حقیقی از 
بورس خارج شد که نسبت به روز دوشنبه افزایش 
۳۰۰ درصدی داشته است. به عبارت دیگر خروج 
پول حقیقی ۴ برابر شده است. در ۵ روز اخیر در 
مجموع ۳ هزار و ۲۹۶ میلیــارد تومان نقدینگی 

حقیقی از بازار سهام خارج شده است. 
 در معامــالت روز گذشــته بیشــترین خــروج 
پول حقیقی به ســهام شــکام )صنایع شیمیایی 
کیمیاگران روز گذشــته( تعلق داشت که ارزش 
تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۱۸۲ میلیارد 
تومان بود. پس از شــکام، شــپنا )پاالیش نفت 
اصفهان( و فوکا )فوالد کاویان( بیشــترین خروج 

پول حقیقی را داشتند.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص بورس
روز گذشــته نمادهــای »فوالد«، »شســتا« و 

»کگل« بیشــترین تاثیر را در افت شــاخص کل 
بورس داشتند. همچنین ســه نماد »فسبزوار«، 
»کیمیاتک« و »امین« نمادهای بزرگ بازار بودند 

که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابورس نیز نمادهای »آریــا«، »زاگرس« و 
»کگهر« بیشــترین تاثیر منفی را بر شاخص کل 
فرابورس داشــتند و »فجهــان«، »فرابورس« و 
»وســپهر« بیشــترین تاثیر مثبت را بر شاخص 

داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شستا 
صدرنشین است و فسبزوار و کیمیاتک در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیــز فجهان، دی و 

وهامون پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

افزایش ارزش معامالت خرد 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
۲۲ هزار و ۴ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز 
  دوشــنبه ۱۴۲ درصد افزایش یافته است. ارزش 

معامالت خرد نیز با رشــد ۳۸ درصدی نســبت 
به روز کاری قبل به رقم ۷ هــزار و ۳۸۴ میلیارد 

تومان رسید.

صعود ارزش صف های فروش پایانی 
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته ۵۵ درصد 
تنزل کرد و در رقم ۵۰۱ میلیارد تومان ایســتاد. 
ارزش صف های فروش نیز ۹۰ درصد افزایش یافت 

و ۴۵۸ میلیارد تومان شد.
شــرکت پارس فوالد سبزوار )فســبزوار( با صف  
خرید ۳۲۲ میلیارد تومانی بــرای چهارمین روز 
متوالی در صدر جــدول تقاضای بازار قرار گرفت. 
پس از فســبزوار، نمادهای اتکای )بیمه اتکایی 
ایرانیان( و توسن )توسعه سامانه نرم افزاری نگین( 

بیشترین صف خرید را داشتند.  
بیشــترین صف فروش نیز به آپ )آسان پرداخت 
پرشین( تعلق داشــت که در پایان معامالت صف 
فروش ۷۰ میلیــارد تومانی داشــت. پس از آپ، 
مدیریت )شــرکت ســرمایه گــذاری و خدمات 
مدیریت صندوق بازنشســتگی کشوری(  و کاما 

)شرکت باما( بیشترین صف فروش داشتند.

بررســی ها از بازار خودروی پایتخت حاکی از کاهش پنج تا ۱۰ درصدی قیمت 
خودروهای خارجی از زمان مطرح شدن احتمال آزاد شدن واردات خودرو تاکنون 
است. چهارشنبه هفته گذشته )۲۴ شــهریورماه( نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در نشست علنی با اصالحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح 
ســاماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای 

نگهبان موافقت کردند.
در ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو آمده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند 
به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع 
صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام 
برقی یا دو نیرویی )هیبریدی( یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با بر چسب 
انرژی ب )B( و باالتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و باالتر بر اساس گواهی های 
استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. بر اساس تبصره یک واردات 

موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.

خودروهای وارداتی ارزان شدند
این طرح اگرچه تازه به شورای نگهبان ارسال شده و برخی نیز درخصوص مخالفت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو در روزهای اخیر اظهارنظر کرده اند، 
اما همین گمانه زنی ها و شایعات نیز بر بازار تاثیرگذار شده و نخستین اثر خود را با 

راکد شدن هرچه بیشتر بازار نشان داده است.
در این زمینه، »کوروش طواحن« نمایشــگاه دار در شمال تهران می گوید: این 

صحبت ها بی تاثیر نبوده و به رکود بیشتر در بازار انجامیده است.
وی گفت: اکنون خریداری در بازار وجود ندارد و اگر هم کســی فروشنده باشد، 
مجبور اســت خودروی خود را کمتر از آن قیمت هایی که در سایت ها مشاهده 
می شود به فروش برساند. این نمایشگاه دار خودروهای خارجی بیان داشت: اکنون 

خریداران دست نگه داشتند تا نتیجه کار و مشخص شدن وضعیت واردات خودروها 
را شاهد باشند و اینکه باالخره شاهد حضور خودروهای مدل ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در 

سطح جاده ها و خیابان ها خواهیم بود یا خیر؟
وی، تاثیر همین مباحث را افت دست کم پنج تا ۱۰ درصدی قیمت خودروهای 
خارجی عنوان کرد و گفت:  به طور مثال بــی ام. و ۷۳۰ که پیش از این حدود ۶ 
میلیارد تومان قیمت داشت، این روزها فروشندگان حاضرند تا ۳۰۰ میلیون تومان 

زیر قیمت آن را به فروش برسانند.
امروز در فضای مجازی و ســایت های خودرویی هر دســتگاه سانتافه )شاسی 
بلند هیوندایی کره جنوبی( مدل ۲۰۱۷ با کارکرد ۱۰ هزار کیلومتر ۲.۱ میلیارد 
تومان و همین مدل با کارکرد ۶۴ هزار کیلومتر یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان 
قیمت گذاری شــده است. همچنین هر دســتگاه تیگوان )شاسی بلند شرکت 
فولکس واگن آلمان( با مدل ۲۰۱۸ صفر کیلومتر ۳.۲ میلیارد تومان، با ۳۰ هزار 
کیلومتر کارکرد ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان و با کارکرد ۵۰ هزار کیلومتر ۲.۲ 
میلیارد تومان قیمت خورده است. رنو تالیسمان فرانسوی نیز ۲ میلیارد و ۱۷۰ 
میلیون تومان در مدل ۲۰۱۸ صفر کیلومتر و یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان در 

مدل ۲۰۱۷ با ۳۰ هزار کیلومتر قیمت گذاری شده است.
با این حال، »اســد کرمی« نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در 
این زمینه به ایرنا گفت: باوجود مطرح شدن موضوع واردات خودرو در هفته های 

گذشته، تاکنون بازار زیاد دستخوش تغییر قیمت نشده است.
وی بیان داشت: به نظر می رسد با توجه به صحبت های ضد و نقیضی که از گوشه 
و کنار از سوی مسووالن شنیده می شــود،  در مجموع »بازار در حالت انتظار به 
سر می برد« که در نهایت چه اتفاق خواهد افتاد؟ کرمی معتقد است: آزادسازی 
واردات آن طور که از سوی مجلس تبیین شده، شــاید در درازمدت بر قیمت ها 
تاثیرگذار شود. برخی دیگر از کارشناسان بازار نیز می گویند: با شرایطی که در طرح 

ساماندهی صنعت خودرو و به ویژه واردات خودرو در قبال صادرات خودرو، قطعه 
و نیرومحرکه اعالم شده، کمتر شخص حقیقی یا حقوقی قادر به واردات خودروی 
خارجی است و حتی آماری که از صادرات خودروهای داخلی به کشورهای همسایه 
و دیگر کشورها در سامانه کدال موجود اســت )حدود ۵۰۰ خودرو در پنج ماهه 

امسال( بسیار اندک است.
آنان تصریح کردند: حتی افرادی که ارز در خارج از کشور دارند، باید خاک این کار را 
خورده باشند تا بتوانند خودرو وارد کنند، این در حالی است که تعداد چنین افرادی 
نیز انگشت شمار است. به گفته یکی از فعاالن بازار، در گذشته حتی می توانستیم 
از کشورهای اطراف و به ویژه از دبی به صورت نقدی خرید کنیم و خودرو بیاوریم، 
اما امروز حتی شرایط از سوی فروشندگان خارجی نیز دشوار شده و حتما باید پول 
از حساب شخصی خریدار به حساب فروشندگان برود، در حالی که در گذشته 
این طور نبود. در بازار خودروهای و در گروه سایپا نیز، امروز هر دستگاه پراید ۱۱۱ 
صفر کیلومتر مدل ۹۹ حدود ۱۵۱ میلیون تومان، تیبا صندوق دار ۱۴۰ میلیون 
تومان، تیبا هاچ بک ۱۴۲ تا ۱۵۷ میلیون تومان، ساینا ۱۵۶ میلیون تومان، کوئیک 
دنده ای ۱۵۶ تا ۱۶۰ میلیون تومان و کوئیک اتوماتیک پالس ۲۳۰ میلیون تومان 

قیمت گذاری شد.
در گروه ایران خودرو، هر دســتگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۳۲ تا ۲۴۵ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ بین ۲۹۰ تا ۲۹۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق دار ۲۸۵ 
میلیون تومان، پژو ۴۰۵ اس. ال. ایکس ۲۴۵ تا ۲۵۹ میلیون تومان، پژو پارس ساده 
۲۵۵ تا ۲۷۰ میلیون تومان، پو پارس دوگانه سوز ۲۷۵ تا ۲۹۰ میلیون تومان، پژو 
پارس ال. ایکس ۲۸۵ تا ۳۰۰ میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک ۳۵۵ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای بین ۳۱۰ تا ۳۴۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۰۰ 
تا ۴۳۰ میلیون تومان، دنا پالس توربوشارژ اتوماتیک ۴۴۰ تا ۴۵۷ میلیون تومان 

و تارا دنده ای ۴۶۰ میلیون تومان ارزش گذاری شد.

خودروهای وارداتی ارزان می شوند؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ٣٠ شهریور ١۴٠٠ به ١١ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان رسید 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه شنبه ٣٠ شهریور ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان رسید . قیمت هر قطعه نیم سکه ۵ میلیون و ٨۵٠ هزار تومان، ربع 
سکه ٣ میلیون و ۴۵٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان است . قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ١٧۶۶ دالر و ٣ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار در بازار تهران یک میلیون 

و ١۴٠ هزار و ٣٩٨ تومان است .

پنجمین روز متوالی خروج پول حقیقی؛

سقوط قیمت معدنی ها و بانکی ها در بورس
بانک ها
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ثبات نرخ دالر با افزایش صادرات
کامران ندری، کارشناس اقتصادی 

افزایش فروش نفت و صادرات این کاال موجب شده تا نرخ ارز در بازار از این میران باالتر نرود. این بدان معناست که رشد صادرات توانسته به عنوان ترمزی جلوی رشد بیشتر نرخ ارز را بگیرد و اجازه افزایش به کانال باالتر را به دالر ندهد. نرخ ارز 
مدتهاست در کانال 27 هزار تومان مانده است که افزایش صادرات نفتی و ارزآوری این کاال به همراه گشایش هایی که در برخی منابع ارزی اتفاق افتاده دالیل آن هستند.  

همچنین از سوی دیگر شاهد هستیم که دولت جدید آمریکا از سختگیری های خود کاسته است. این اقدام هم موجب شده ترمز افزایش نرخ ارز کشیده شود. البته این اتفاقات و آمارهای منتشر شده در رابطه با رشد اقتصادی مربوط به بهار 1400 
است. یعنی آثار ارزآوری در سه ماهه بهار بر روی نرخ ارز دیده شده است. این در حالی است که اظهارات اخیر در رابطه با اثرگذاری رشد صادرات نفتی بر کاهش نرخ ارز خیلی حساب شده نیست. چراکه زمانی ما کاهش نرخ ارز را به صورت ملموس 

خواهیم داشت که کل تحریم های مرتبط با برجام لغو شود. 
با لغو کلیه تحریم های برجامی این احتمال وجود دارد که نرخ ارز کاهش پیدا کند. البته با وجود لغو کامل تحریم ها نیز به دلیل اینکه شرایط اقتصادی با دالر 27 هزار تومانی مدت بسیاری سروکار داشته است، کاهش آنچنانی در نرخ ارز رخ نخواهد 
داد. درست است که امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد اما در ادامه مجبور به افزایش مجدد آن خواهند شد. ولت سیزدهم باید تمام تالش خود را برای برداشته شدن تحریم ها و تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت به کار گیرد. درآمدهای مالیاتی 

یا درآمدهای ناشی از فروش سهام  کفاف هزینه های باالی  دولت ها و مجلس را نمی دهد. دولت چاره ای جز فروش نفت ندارد. بماند که در سال های گذشته دولت برای جبران کسری بودجه خود ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده است.
متاسفانه بی توجهی به زیرساخت های پولی سبب شده در برخی از حوزه ها از عراق و افغانستان نیز عقب بیفتیم. این دو کشور جنگ زده درگیر تورم نیستند، باید بررسی کارشناسی صورت گیرد که چطور نظام پولی آنها به واسطه انضباط مالی 

باال درگیر تورم نیست. کسانی که درباره اقتصاد صحبت می کنند و وعده می دهند، به این نکته توجه ندارند که ریشه مشکالت اقتصادی را باید در سیاست جستجو کرد.

یک مقام مســئول از اســتقرار بازرس ویژه وزیر راه و 
شهرسازی در شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( برای 
برخورد با متخلفان خبر داد. حسین مذنب سرپرست 
اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی 
وزارت راه و شهرسازی از استقرار بازرس ویژه وزیر راه 
و شهرسازی در شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( برای 
جلوگیری و برخورد با متخلفان خبر داد و گفت: به دستور 
وزیر راه و شهرسازی از شب گذشته بازرسی و نظارت های 
خود را در فرودگاه برای برخورد با متخلفان و رسیدگی به 

مشکالت زائران در دستور کار خود قرار داده ایم.
او ادامه داد: این گروه به دستور وزارت راه و شهرسازی 
از ســاعت 2۳، دیشب 2۹ شــهریور به منظور نظارت 
بر پرواز هــای اربعین در فــرودگاه امام )ره( مســتقر 
شد.سرپرســت اداره کل بازرســی، ارزیابی عملکرد و 
حقوق شهروندی وزارت راه و شهر سازی توضیح داد: 
بررسی تخلفات شرکت های هواپیمایی و آژانس ها در 
خصوص نرخ بلیت و فروختن بلیت یکسره و ارائه نشدن 
سرویس و خدمات مناسب زیر ذره بین بازرس ویژه وزیر 

راه و شهرسازی قرار دارد.
مذنب تصریح کرد: ماموریت این بخش برخورد جدی 
با متخلفان و برطرف کردن مشکالت زائران اربعین و 

گزارش به مقام وزارت راه و شهرســازی است.او اظهار 
کرد: در بازدید های انجام شده شب گذشته مدیران کل 
شهرفرودگاهی و 4 نفر از بازرس وزارت راه و شهر سازی 

بررسی های الزم در این زمینه را انجام دادند.
سرپرست اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق 
شــهروندی وزارت راه و شهر ســازی بیان کرد: عزم 
جدی برای رفع مشــکالت زائران اربعین را در دستور 
کار خود قرار داده ایم و عالوه بر رفع مشــکالت زائران 
تیم های بازرسی گزارش دقیقی از عملکرد شرکت های 
هواپیمایــی و آژانس ها به وزیر راه و شهرســازی ارائه 

خواهند کرد.
براساس این گزارش رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی 
در توئیتی اعالم کرد رفاه و آرامش زائران اربعین خط 
قرمز ماســت. به معاون حمل و نقل، رئیس ســازمان 
هواپیمایی و تمام مســئوالن ذی ربط دستور دادم با 
گران فروشی بلیت اربعین برخورد کنند. در حال حاضر 
تمامی دســتگاه ها همکاری الزم بــرای ارائه بلیت به 
زائران اربعین را دستور کار خود قرار داده است. شخصاً 
گزارشــات را پیگیری و بازرس ویژه ای در فرودگاه ها 
مستقر کرده ام و از فردا نظارت میدانی در دفاتر فروش 

نیز ایجاد خواهد شد.

یک مقام مســئول گفت: بر اســاس مستندات قیمت 
نهاده های دامی در بازارهای جهانی ۵0 درصد افزایش 
یافته اما این امر در تحلیل دالیل افزایش قیمت نهاده ها 
در داخل کشور مغفول مانده اســت. سیدجالل طیباً 
طیبا، عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های 
دام و طیور ایران با بیان اینکه بر اساس مستندات، قیمت 
نهاده های دامی در بازارهای جهانی ۵0 درصد افزایش 
یافته اما این امر در تحلیل دالیل افزایش قیمت نهاده ها 
در داخل کشور مغفول مانده است. اظهار کرد: موضوعی 
که همواره در این روزها به آن پرداخته می شود عدم تأثیر 
یارانه پرداختی از طریق ارز 4200 تومانی روی کاالهای 
نهایی مورد مصرف مردم و نقش واردکنندگان در قیمت 
کاالهای اساسی است. وی افزود: نکته مغفول مانده در 
این فرآیند نقش تغییــرات قیمت های جهانی نهاده ها 

و افزایش ســایر هزینه های داخلی در باال رفتن قیمت 
کاالی نهایی در بازار داخلی است.طیباً طیبا ادامه داد: بر 
اساس مستندات موجود؛ نرخ رشد بهای جهانی نهاده ها 
از تیرماه سال 1۳۹۹ تا تیرماه سال 1400 برای سه گروه 
نهاده شامل ذرت، جو و کنجاله سویا بالغ بر ۵0 درصد 
بوده اســت. عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان 
نهاده های دام و طیور ایران تصریــح کرد: نرخ مصوب 
فروش داخلی در این فاصله زمانی میانگین کمتر از ۳0 
درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی اســت که سایر 
هزینه های واردکنندگان از جمله نقل و انتقال ارز خارج 
از شبکه بانکی، دموراژ ناشی از توقف کشتی ها در بنادر، 
هزینه های تأخیر در پرداخت به فروشندگان خارجی و 
حتی هزینه های داخلی ناشی از تخلیه و انبارداری کاال 

در بنادر افزایش چشمگیری داشته است.

عضو شورای ملی زعفران گفت: ایران باالترین سرانه 
مصرف زعفران) یک گرم ( در دنیا را دارد و با افزایش 
قیمت در بازار داخل، ســرانه مصرف به نیم گرم هم 
می رسد.علی حسینی، عضو شــورای ملی زعفران 
افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو زعفران دســته ۸ 
میلیون تومان و زعفران ســوپر نگیــن 1۶ میلیون 

تومان است.
وی ادامه داد: عرضه هر مثقال زعفران با نرخ 100 و 

120 هزار تومان گرانفروشی است، با توجه به قیمت 
انواع زعفران، حداقل قیمت هــر مثقال زعفران ۵0 
هزار تومان و حداکثر 70 تا ۸0 هزار تومان اســت.به 
گفته عضو شورای ملی زعفران ایران بیشترین آمار 
ســرانه مصرف در دنیا را دارد، بنابر آمار، ایران با یک 
گرم باالترین سرانه مصرف را به خود اختصاص داده 
 است و با افزایش قیمت در بازار داخل، سرانه مصرف به 

نیم گرم هم می رسد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع روغن نباتی گفت:در 
حالی که روغن های وارداتی بخش خصوصی از فروردین 
ماه در گمرک مانده، دولت می گوید سهمیه ارز ۶ ماهه 
نخست ســال 1400 برای واردات روغن خام پرداخت 
شده است. یک عضو هیأت مدیره انجمن روغن نباتی 
اظهار داشت: حدود ۶ ماه اســت که روغن های بخش 
خصوصی در بنادر کشور رسوب کرده اما دولت و بانک 
مرکزی هیچ ارزی برای ترخیــص روغن های وارداتی 
بخش خصوصی پرداخت نمی کند. وی که خواست نامش 
در خبر ذکر نشود، با بیان اینکه دولت نباید به عنوان تاجر، 
تصمیم گیر و مجری، رقیب بخش خصوصی باشد، گفت: 
بخش عمده ســهمیه ارزی واردات روغن خام در شش 

ماه نخست سال جاری به شرکت بازرگانی دولتی ایران 
پرداخت شده و ادامه این روند منجر به تخریب وجه بخش 
خصوصی ایران در بازار جهانی است. عضو هیأت مدیره 
انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران خاطرنشان کرد: 
در حالی که روغن های خام کارخانجات روغن نباتی در 
بنادر منتظر دریافت ارز است شرکت بازرگانی دولتی برای 
تحویل روغن خام مورد نیاز کارخانجات پول روغن خام را 
نقدی دریافت کرده و با هزار زحمت بعد از یک ماه تحویل 
می دهد. وی افزود: این روند ظلم به بخش خصوصی است 
که مواد اولیه اش در بنادر چشم انتظار تخصیص ارز باشد 
و برای خرید همان مواد اولیه مجبور باشد به صورت ریالی 

و نقدی به شرکت بازرگانی دولتی پول بدهد.

مدتی است که قبوض نجومی مهمان ناخوانده سبد برخی 
از خانواده ها شده است که علت آن نیز از سوی صنعت 
برق، مصرف باالی مشترکان به دلیل افزایش دمای هوا 
اعالم می شود؛ با این حال اگر مشترکان ابهامی در قبوض 
خود می بینند می توانند اعتراض خود را از طریق سامانه 
برق من اعالم کنند.با بررسی قبض های صادرشده امسال 
در شرکت  توانیر مشخص شده که حدود ۸2 درصد )2۵ 
میلیون مشترک( کمتر از الگوی تعیین شده )در مناطق 
معتدل ۳00 کیلووات ســاعت( مصرف برق داشته اند؛ 
برای این گروه از مشترکان فقط 7 درصد افزایش ساالنه 
بر اساس مصوبه دولت اعمال شده که قبض برق عمده 

این مشترکان رقم بسیار پایینی است.
حدود 1۵ درصد مشترکان، مابین الگوی تعیین شده تا 
دو برابر الگو مصرف داشته اند، برای این دسته از مشترکان 
عالوه بر افزایش ســاالنه 7 درصد تعرفه، مشمول 1۶ 
درصد افزایش به دلیل مصرف باالتر از الگو شده اند و در 
مجموع 2۳ درصد افزایش تعرفه در قبض آنها اعمال شده 
اســت. آنطور که همایون حائری-  معاون برق و انرژی 
وزارت نیرو- اعالم کرده، بیشــترین رقم قبض ها برای 
دسته سوم مشترکان خانگی بسیار پر مصرف صادر شده 
که کمتر از ۳ درصد مشترکان معادل ۸۵0 هزار مشترک 
را شامل می شود که بیش از دو برابر الگو مصرف داشته اند.

به گفته وی، بهای برق این دسته از مشترکان نیز بر اساس 

قانون بودجه به صورت غیر یارانه ای و بر اســاس الگوی 
افزایش پلکانی تعیین و بنابراین فقط برای میزان مازاد 
از دو برابر الگوی مصرف بر اساس نرخ غیر یارانه ای برق 
محاسبه می شود. این گروه از مشترکان )کمتر از ۳ درصد 
مشترکان خانگی( با اعمال روش های مدیریت مصرف به 
ســهولت می توانند مصرف برق خود را به سطح الگوی 
مصرف کاهش داده تا نه تنها شامل افزایش قیمت برق 
نشوند بلکه از کاهش قابل مالحظه ای در صورتحساب 
برق خود بهره مند شوند. حال اگر اشتباهی در قبوض 
رخ داده باشد و مشترکی نسبت به مبلغ صادر شده ابهام 
داشته باشد می تواند آن را پیگیری کند، مصطفی رجبی 
مشهدی- سخنگوی صنعت برق کشور در همین رابطه 
به ایسنا گفت: هرکسی که تردیدی در میزان مصرف خود 
دارد می تواند در سامانه برق من در بخش بازرسی کنترل 
درخواست خود را ثبت کند، پس از درخواست مشترک 
بررســی به طور کامل صورت می گیرد و اگر اشتباهی 

صورت گرفته باشد برطرف خواهد شد.
وی تاکید کرد: بررسی های صورت گرفته حاکی از این 
است که در بخش عمده درخواست ها مشکلی در کنتور 
نبوده و افزایش مصرف مشترکان به دلیل افزایش دما 
عامل اصلی افزایش هزینه قبوض بوده است، با این حال 
جای نگرانی نیست و هر مشترکی که ابهام داشته باشد 

می تواند به راحتی آن را پیگیری و پاسخ دریافت کند.

به گفته رییس کمیته اقتصاد 
دیجیتال مجلس با پیگیری 
این کمیسیون، بانک مرکزی 
حدود 20 هزار کارت بانکی 
فعــال کــه از طریــق آن 
تراکنش های شبکه قمار صورت می گرفت را شناسایی 
کرده است. این در حالی است که روزانه بیش از صد ها 
هزار دالر از طریق سایت های شــرط بندی، از کشور 
خارج می شود. برخی صرافی ها هم با انتقال ارز به خارج 
از کشور به نوعی با این سایت ها همکاری می کنند. به 
طوریکه در طول یکســال اخیر با توجه به تحریم ها، 
خروج ارز ناشی از سایت های قمار بسیار بیشتر از قبل 

شده است.
یک کارشناس فضای مجازی در اینباره می گوید: به 
نظر می رسد فعالیت سایت های شرط بندی و قمار 
در کشور زیر سایه عدم نظارت و کم کاری در نظارت 
بر فعالیت این سایتها ها گسترش پیدا کرده است. امیر 
اسحاقی اضافه کرد: بخش مهمی از مسئولیت گسترش 
این شبکه قمار در کم اثری فعالیت های نهاد هایی است 
که می توانند کاری انجام دهند و این کار را نمی کنند، یا 

آن قدر تعلل می کند که دیگر دیر شده است. 
محرمیان، معاون بانک مرکزی نیز در این زمینه می 
گوید: 11 هزار درگاه اینترنتی فعــال در حوزه قمار 
مسدود و حدود 20 هزار کارت بانکی اجاره ای در این 

زمینه شناسایی شده است.
در همیــن رابطه مجتبــی توانگر، رییــس کمیته 
اقتصاد دیجیتال مجلس می گویــد: در حال حاضر 
دست اندرکاران ســایت های  قمار و  شــرط بندی  به 
جای پوز، عمدتــا تراکنش های مالــی را به صورت 
کارت بــه کارت انجام می دهند.  بــا پیگیری کمیته 
اقتصاد دیجیتال  مجلس ، بانک  مرکزی حدود 20 هزار 
کارت بانکی فعال که تراکنش های شبکه قمار به وسیله 

آنها صورت می گیرد را شناسایی کرده است.       

به گفته فعاالن حوزه فناوری اطالعات سایت های شرط 
بندی، نوعی قمار است که بســیاری از افراد، بصورت 
نا اگاهانه وارد این ســایت ها می شوند. فعالیت در این 
سایت ها غیر قانونی است.متاسفانه سایت های شرط 
بندی مالیات پرداخت نمی کنند و درامدزایی خوبی 
دارند و به دلیل خال قانونی، از طریق درگاه های بانکی، 

اقدام به دریافت وجه می کنند.
بیش از ۵00 هزار دامنه اینترنتی و سایت شرط بندی 
درحال فعالیت هستند که در زیر مجموعه هر کدام از 
این سایت ها صد ها وب فعالیت می کنند. هر کدام از 
سایت های شرط بندی به طور میانگین حداقل یک 
میلیارد تومان گردش مالی دارد بطور مثال شرط بندی 
روزانه در بخش فوتبال به یک تا ۳ میلیون دالر می رسد 
و این سایت ها توسط ســلبریتی ها ایجاد می شوند و 

همین افراد از مردم سو استفاده می کنند.
قمار بازان سایت های اینترنتی انگیزه های متفاوتی از 
شرط  بندی دارند اما به نظر می رسد مهم ترین انگیزه 
شرکت کنندگان در این فعالیت انگیزه مالی و اقتصادی 

است. در واقع تصور اینکه این شرط بندی بتواند نتیجه 
برد داشته باشــد آن ها را برای شرکت در این فعالیت 
تشویق می کند و در نهایت شاهد گسترده تر شدن دایره 
این معضل در نتیجه تقویت انگیزه شرکت کنندگان 
برای حضور در سایت های شرط بندی هستیم. بنابراین 
می توان گفت که انگیزه اصلی از قمار، مالی و اقتصادی 
اســت و در واقع راهکاری که ارائه می شود باید بتواند 
انگیزه شرکت کنندگان را برای وارد کردن منابع مالی 

در این زمینه کاهش دهد.
امیر اسحاقی، کارشناس فضای مجازی در این رابطه 
در گفت و گو با "کســب و کار" می گوید: به نظر می 
رسد فعالیت سایت های شرط بندی و قمار در کشور 
زیر سایه عدم نظارت و کم کاری در نظارت بر فعالیت 
این سایتها ها گسترش پیدا کرده است. بخش مهمی 
از مســئولیت گسترش این شــبکه قمار در کم اثری 
فعالیت های نهاد هایی است که می توانند کاری انجام 
دهند و این کار را نمی کنند، یا آن قدر تعلل می کند که 

دیگر دیر شده است.

اسحاقی اظهار داشــت: اگر به فعالیت این سایت ها 
در چند ســال اخیر توجه کنیم مشــاهده می کنیم 
که هر روز بــر تعداد آنها افزوده می شــود و نهادهای 
نظارتی نیز کاری به فعالیت این گروه از فعالیت های 
غیرمجاز ندارند. در سالهای اخیر فعالیت غیرقانونی 
این سایت ها به رهبری بسیاری از چهره های معروف 
اینستاگرامی موجب خروج صدها هزار دالر ارز از کشور 
شده است. در حالیکه در شرایط تحریم به سر می بریم 
 اما خروج ارز از کشــور توســط این فعالیت ها شدت 

گرفته است.
به گفته این فعال فضای مجازی، در غالب این تراکنش 
ها کارت های اجاره ای دخالت دارند. این بدان معناست 
که فرد اصلی در این چرخه هیــچ گاه وارد عملیات و 
تراکنش های بانکی نمی شود. کارتهایی حتی برای 
استفاده وجود دارد که یک بار از آن ترکنش انجام می 
شود. خود گردانندگان سایت ها دیگر از آن استفاده 
نمی کنند. دلیل وجود تعداد بسیار زیاد کارتهای فعال 

در حوزه قمار نیز همین موضوع است. 

شاخ های مجازی دور میز شرط بندی!

شناسایی۲۰ هزار کارت بانکی  در حوزه قمار
خروج روزانه صد ها هزار دالر ارز در سایت های شرط بندی

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

آمارهای ارایه شده توسط 
دو نهــاد بانــک مرکزی و 
مرکز آمار نشــان می دهد 
رشد اقتصادی تحقق یافته 
است. هر چند این دو آمار 
تفاوتهایی با هــم دارند اما هر دو از افزایش رشــد 
اقتصادی حکایت دارند. افزایش رشــد اقتصادی 
ناشــی از افزایش فروش نفت ایــران در بازارهای 
جهانی و ارزآوری از این طریق بوده است. به همین 
دلیل پیش بینی می شود نرخ دالر با توجه به رشد 
درآمدهای ارزی کاهشی شود و این اقدام سیگنالی 

ارزشمند برای ایجاد تعادل در نرخ دالر خواهد بود. 
یک کارشــناس اقتصادی در این زمینه می گوید: 
افزایش فروش نفت و صادرات این کاال موجب شده 
تا نرخ ارز در بازار از این میزان باالتر نرود. این بدان 
معناست که رشد صادرات توانسته به عنوان ترمزی 
جلوی رشد بیشتر نرخ ارز را بگیرد و اجازه افزایش 
به کانال باالتر را به دالر ندهد. نرخ ارز مدتهاســت 
در کانــال 27 هزار تومان مانده اســت که افزایش 
صادرات نفتی و ارزآوری این کاال به همراه گشایش 
هایی که در برخی منابــع ارزی اتفاق افتاده دالیل 

آن هستند.  
کامران ندری اضافه کرد: از سوی دیگر شاهد هستیم 
که دولت جدید آمریکا از ســختگیری های خود 

کاسته است. این اقدام هم موجب شده ترمز افزایش 
نرخ ارز کشیده شــود. البته این اتفاقات و آمارهای 
منتشر شده در رابطه با رشــد اقتصادی مربوط به 
بهار 1400 اســت. یعنی آثار ارزآوری در سه ماهه 
بهار بر روی نرخ ارز دیده شــده است. این در حالی 
است که اظهارات اخیر در رابطه با اثرگذاری رشد 
صادرات نفتی بر کاهش نرخ ارز خیلی حساب شده 
نیست. چراکه زمانی ما کاهش نرخ ارز را به صورت 
ملموس خواهیم داشت که کل تحریم های مرتبط 

با برجام لغو شود.
به هر ترتیب بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در دو 
گزارش مجزا درباره رشــد اقتصادی کشور از رشد 
قابل توجه بخش نفت خبر داده انــد. با این اتفاق 

طبیعتا ارزهای جدید در راه بازار باید باشند. اما آیا 
این به معنای ارزانی قطعی قیمت دالر است. رشد 
قابل توجه نفت در بهار امسال پیام مثبتی برای بازار 
ارز دارد که اگر این فروش نفت همراه با کسب درآمد 
ارزی برای کشور باشد و این دالرها به بازار برسند 
احتماال در روند قیمت دالر تاثیر قابل توجهی داشته 
باشد. با این حال تورم 4۵ درصدی، رشد نقدینگی 
حدود 40 درصدی و پیش بینی رشــد شدید پایه 
پولی تا ۵0 درصد هرکدام از این ها کار را برای ارزان 
کردن دالر سخت می کنند. اما احتماال رشد بخش 
نفت اگر همراه با آمدن دالرها به کشور باشد حداقل 
در مقطع فعلی می توانــد روند قیمت دالر را دارای 

ثبات نسبی کند.

افزایش فروش نفت و صادرات باعث توقف افزایش نرخ دالر شد

سیگنال  کاهش  قیمت  به   بازار   ارز
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

برای اعتراض به قبوض نجومی برق چه باید کرد؟

پروازهای اربعین زیر ذره بین نظارت

با متخلفان فروش بلیت در فرودگاه امام برخورد می شود

قیمت جهانی ۵0 درصد افزایش یافت

دالیل گرانی نهاده های دامی

هر نفر یک گرم؛

ایران باالترین مصرف سرانه زعفران را دارد

روغن وارداتی از فروردین در انتظار تخصیص ارز است
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وزیر ارتباطات: مردم باید همراهی کنند
توليد گوشی داخلی باكيفيت شدنی است 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه هم اکنون از موبایل ایرانی استفاده 
می کند که ظرفیت های مناسبی نیز دارد، گفت که موبایل ایرانی تولید داخل بوده، 
در ساخت آن از ظرفیت جوانان استفاده می شود، موجب اشتغال زایی خواهد شد، 
در مردم و جامعه خودباوری ایجاد می کند و نسبت به گوشی های خارجی ارزان تر 
است.طی سال های گذشته، گوشی هایی که به اشکال مختلف در داخل تولید شده 
بودند، در بازار موجود بود اما موضوع تولید گوشی ایرانی چندی پیش باز هم مطرح 
شد و از نیمه های سال ۱۳۹۸ بود که موضوع تولید گوشی های جدید ایرانی، باز هم 
به یکی از مباحث حوزه فناوری اطالعات راه پیدا کرد؛ آن هم تولید یک گوشی که 
ایرادهای مدل های قبلی را برطرف کرده باشد و بتواند با نسخه های خارجی رقابت 
کند.پیش از این تنها یک شــرکت به عنوان تولیدکننده محدود گوشی شناخته 
می شد؛ تولیدکننده ای که البته به زعم برخی از کارشناسان این حوزه، بیش تر مونتاژ 
کننده قطعات وارداتی گوشی بوده تا این که بخواهند صفر تا صد گوشی را در داخل 
کشــور تولید کند. پس ازآن محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات دولت دوازدهم- چند برند تولیدکننده گوشی داخلی را اعالم کرد. اوایل 
سال جاری هم خبر تولید ۱۴ میلیون دستگاه گوشی همراه هوشمند و تبلت تا پایان 
دوره ۵ ساله اجرای طرح حمایت از توسعه زیست بوم همراه، توسعه بازار و فناوری 
تولید گوشی های هوشمند داخلی، منتشر شــد.این بار هم وزیر جدید ارتباطات 
و فناوری اطالعات حرف از تولید گوشــی داخلی را به میان کشیده است. عیسی 
زارع پور، وزیر ارتباطات دولت ســیزدهم که کمتر از یک ماه است بر مسند وزارت 
نشسته، به خبرگزاری خانه ملت گفته است که هم اکنون از موبایل ایرانی استفاده 
می کند که ظرفیت های مناسبی نیز دارد و گوشی های همراه داخلی توان رقابت با 
همتایان خارجی خود را دارند.او درباره برنامه وزارتخانه متبوعش برای تولید موبایل 
ایرانی، گفت: در حال حاضر ساالنه حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون گوشی همراه وارد ایران 
می شود که این واردات حدود ۳ تا ۵ میلیارد دالر ارزبری دارد. ظرفیت های خوبی 
برای تولید موبایل در کشور وجود دارد اما باید بازار آن در کشور شکل گیرد و مردم 
به این موبایل ها اطمینان کنند، البته ممکن است نواقصی وجود داشته باشد اما باید 
به این نکته توجه کرد که موبایل ایرانی تولید داخل بوده، در ساخت آن از ظرفیت 
جوانان استفاده می شود، موجب اشتغال زایی خواهد شد، در مردم و جامعه خودباوری 
ایجاد می کند و نسبت به گوشی های خارجی ارزان تر است.وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با  بیان اینکه تولید گوشی های همراه متنوع به برنامه ریزی منجسم، عزم 
عمومی و باور ملی نیاز دارد، ادامه داد: ما در تالش هستیم تا بخش قابل توجهی از 
نیاز کشور به گوشی همراه از طریق تولید بومی تامین شود اما مردم نیز باید همراهی 
کنند زیرا حتی اگر محصوالت باکیفیت نیز تولید شود اما مردم همراهی نکنند، 
اتفاق مثبتی در این زمینه نمی افتد.زارع پور در پاسخ به این سوال که آیا گوشی های 
همراه داخلی توان رقابت با همتایان خارجی خود را دارند؟ توضیح داد: بله؛ حتی 
ســرمایه گذارانی ایرانی که اکنون در عرصه تولید در سایر کشورها فعال هستند، 
آمادگی دارند که ظرفیت خود را برای تولید گوشی همراه در ایران به کار بگیرند.وی با 
بیان اینکه تولید انواع گوشی های همراه با کیفیت، شدنی است اما باید باور ملی شکل 
گیرد و مردم نیز صبر کنند، تصریح کرد: گاهی ممکن است برخی گوشی ها یکی از 
توانایی های گوشی های خارجی را نداشته باشد، طبیعی است ابتدای کار تولید است 

باید مردم همراهی کنند، تا روزی که بتوان صادرکننده گوشی همراه بود.

رجيستری تلفن همراه هزینه دارد؟
اخیراً بحث هایی راجع به هزینه های ورود تلفن همراه به کشور مطرح شده که ابهاماتی 
را به دنبال داشته است. طرح رجیستری برای اولین بار در سال ۸۵ در کشور اجرا شد، اما 
به دلیل وجود مشکالتی و عدم اتخاذ تدابیر مناسب، یک سال پس از اجرا متوقف شد. 
از سال ۹۴ بار دیگر این طرح مطرح و در نهایت آذر ماه ۹۶ فاز اول طرح رجیستری به 
طور رسمی آغاز شد.هدف اصلی طرح رجیستری یا همان شناسه دار کردن تلفن های 
همراه، مبارزه با قاچاق تلفن های همراه به کشور بوده است.با اجرایی شدن رجیستری، 
تلفن های همراه که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، خدمات اپراتور ی را دریافت 
نمی کنند و برای همیشه از دسترس خارج خواهند شد. البته رجیستری تنها مختص 
به تلفن های همراه نیست و شامل سایر ادوات الکترونیکی از جمله تبلت ها و ساعت های 
هوشمند نیز می شود.حال آنکه اخیراً با توجه به معرفی مدل های جدید تلفن همراه برند 
Apple بحث هایی راجع به هزینه های ورود تلفن همراه به کشور مطرح می شود که 
گاهی خالی از اشکال نیست.اکبر سلطانی کارشناس ارشد سامانه همتا در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص رجیستری و صرف هزینه برای این فرایند توضیح 
داد: نکته اول و اساسی این است که هزینه ای به اسم هزینه رجیستری وجود ندارد و 
حقوق متعلقه به ورود تلفن همراه قبل از اجرای طرح رجیستری نیز اخذ می شده است؛ 
اما با توجه به تأمین بیش از ۹۰ درصد بازار از طریق قاچاق، این مبالغ پرداخت نمی شد 
و قاچاقچیان تلفن همراه از اختالف موجود بین گوشی تجاری و قاچاق سود می بردند 
که با اجرای طرح رجیستری و حذف قاچاق از بازار تلفن همراه، عالوه بر احیای حقوق 
حاکمیت، رقابت نیز در بازار عادالنه شده است.به گفته این کارشناس همتا مجموع 
عوارض پرداختی برای تلفن همراه به شرح زیر است:۱- گوشی زیر ۶۰۰ دالر: برای این 
گوشی ها ۹ درصد عوارض )۵ درصد حقوق ورودی و ۴ درصد مالیات علی الحساب( با 
دالر نرخ ۴۲۰۰ و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده با دالر نرخ آزاد اخذ می شود. به طور 
مثال بازرگان برای یک گوشی ۱۰۰ دالری ۹ دالر به نرخ هر دالر ۴۲۰۰ تومان )حدود 
۳۸ هزار تومان( و ۹ دالر به نرخ هر دالر ۲۷ هزار تومان )حدود ۲۴۳ هزار تومان( مجموعاً 
حدود ۲۸۰ هزار تومان پرداخت می کند. به عبارتی ۱۱ درصد نسبت به ارزش گوشی که 
حدود ۲.۷ میلیون تومان می شود، پرداخت می شود.۲- گوشی باالی ۶۰۰ دالر: برای 
این گوشی ها ۱۶ درصد عوارض )۱۲ درصد حقوق ورودی طبق بند ح تبصره ۸ قانون 
بودجه ۱۴۰۰ و ۴ درصد مالیات علی الحساب( با دالر نرخ ۴۲۰۰ و ۹ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده با نرخ ارز آزاد اخذ می شود. به زبان ساده یک گوشی ۱۰۰۰ دالری، ۱۶۰ 
دالر به نرخ هر دالر ۴ هزار و ۲۰۰ تومان )۶۷۲ هزار تومان( و ۹۰ دالر به نرخ هر دالر ۲۷ 
هزار تومان )۲.۴ میلیون تومان( در مجموع حدود ۳.۱ میلیون تومان پرداخت می کند. 
به عبارتی ۱۲ درصد نسبت به ارزش گوشــی که حدود ۲۷ میلیون تومان می شود، 
پرداخت می شــود.او ادامه داد: طبق ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان واردکننده مجاز به اخذ حداکثر ۱۵ درصد ســود و ۳ درصد هزینه 
خدمات پس از فروش است و حداکثر سود عمده فروش و خرده فروش نیز به ترتیب 
۳ و ۷ درصد است؛ بنابراین مجموع سود های اعضای زنجیره تأمین حدود ۳۰ درصد 
می شود. البته این بدان معنا نیست که گوشی در ایران به این میزان از خارج از کشور 
گران تر است؛ چرا که به دو علت قیمت خرید واردکننده از قیمت خرده فروشی گوشی در 
خارج از کشور ارزان تر می شود؛ یکی به این علت که واردکننده گوشی را به صورت عمده 
خریداری می کند، دوم اینکه مالیات هایی که هرکشور به خرید گوشی اعمال می کند، 
باعث افزایش قیمت گوشی در همان کشور ها نیز می شود.سلطانی تصریح کرد: به دلیل 
فضای رقابتی که در داخل کشور وجود دارد معموالً حداکثر سود اعضای زنجیره تأمین 
 SAMSUNG A۱۲ اتفاق نمی افتد. به طور مثال نسخه ۱۲۸ گیگابایت گوشی
)پرمصرف ترین گوشی ماه اخیر کشور طبق آمار سامانه همتا( در یکی از معروف ترین 
سایت های داخلی ۴.۱ میلیون تومان است، در حالی که قیمت این گوشی در یکی از 
معروف ترین سایت های خرده فروشی خارجی حدود ۱۹۰ دالر )با احتساب دالر ۲۷ 
هزار تومانی، ۵.۱ میلیون تومان( و در یکی از سایت های معروف اماراتی ۵۹۵ درهم )با 
احتساب درهم ۷۴۰۰ تومانی ۴.۴ میلیون تومان( است. یا مثالً نسخه ۲۵۶ گیگابایتی 
pro max ۱۲ iphone در سایت معروف داخلی ۳۴.۵ میلیون تومان است که در 
سایت امارتی مذکور قیمتی معادل ۵ هزار )با احتساب درهم ۷ هزار و ۴۰۰ تومانی ۳۷ 

میلیون تومان( درهم دارد.

اخبار

توئیتر ۸۰۹ میلیون دالر غرامت می پردازد
توئیتر قبول کرده تا پرداخت ۸۰۹ میلیون دالر شکایت دسته جمعی سهامداران این شرکت را تسویه کند. این شکایت در سال ۲۰۱۶ میالدی ثبت شده بود.توئیتر اعالم کرد مبلغ ۸۰۹.۵ میلیون 

دالر غرامت برای تسویه شکایت دسته جمعی سهامدارانش می پردازد. در این شکایت ادعا شده بود این شبکه اجتماعی درباره میزان استفاده کاربران از پلتفرم، سرمایه گذاران را فریب داده 
است.این تسویه در حالی انجام شد که مدت زمان کوتاهی تا برگزاری دادگاه آن باقی مانده بود اما در جلسه دادخواهی که در ۱۷ سپتامبر برگزار شده بود جون تایگر قاضی دادگاهی در اوکلند 

کالیفرنیا زمان برگزاری دادگاه را تا اواخر نوامبر به تأخیر انداخت.

اگر به هــر دلیلی ســر و 
کارتان بــه بیمارســتان 
افتاده باشد، احتماال به این 
نتیجه می رســید که هیچ 
تضمینی وجــود ندارد که 
پولی که هر ماه بابت بیمه ی تکمیلی و بیمه ی تامین 
اجتماعی پرداخت کرده اید، در روز مبادا خیالتان را 

از هزینه های سنگیِن درمان آسوده کند.
به گزارش ایلنا، کارگران روزهای دشواری را پشت 
سر می گذارند؛ نرخ تورم باال و دستمزدهای بسیار 
پایینی که به گفته  ی کارشناســان تنها ۳۵درصد 
از هزینه های اساســی زندگی را پوشش می دهد، 
دیگر رمقی برای آن ها باقی نگذاشته و هر روز شمار 
بسیاری از کارگران به ورطه ی فقر کشیده می شوند. 
در این بین شــیوع کرونا که از اواخر سال ۹۸ تا به 
امروز سایه ی ســنگین خود را بر تمام ابعاد زندگی 
انداخته، ضربه ی نهایی را بر پیکر کارگران و اقشار 

ضعیف جامعه وارد کرده است. 
»کرونا« به خیلی ها ثابت کرد که نمی توان آنقدرها 
هم که باید روی بیمه ی تامین اجتماعی و بیمه های 
تکمیلی حســاب باز کرد. بیمه هایی کــه قرار بود 
پشتوانه ی کارگران در روزهای بیماری باشند تا در 
دوراِن سخِت بیماری، هزینه های سنگیِن درمان، 
کمرشان را خم نکند، خیلی هم پشتوانه ی محکمی 

نیستند. 
اگر به هر دلیلی ســر و کارتان به بیمارستان افتاده 
باشــد، احتماال به این نتیجه می رســید که هیچ 
تضمینی وجود ندارد که پولی که هر ماه بابت بیمه ی 
تکمیلی و بیمه ی تامین اجتماعی پرداخت کرده اید، 
در روز مبادا خیالتان را از هزینه های سنگیِن درمان 

آسوده کند. 
»کارگری هستم که هم دفترچه ی بیمه دارم و هم 
بیمه ی تکمیلی«؛ خود را اینگونه معرفی می کند و 
می گوید: »فکر می کردم بابــت پولی که هر ماه به 
تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی پرداخت می کنم، 
حداقل بعد از بیماری دغدغــه ی هزینه ی درمان 
نداشته باشــم، اما بعد از اینکه فرزندم بیمار شد و 
نیاز به عمل داشــت، فهمیدم اصال آنطور که فکر 

می کردم نیست.«
این کارگر که به ســختی دوراِن بیمــارِی یکی از 
اعضای خانواده اش را پشت سر گذاشته می گوید: 
»چون بیمارستان دولتی شلوغ بود و باید چند ماه 
در نوبت می ماندم، مجبور شدم فرزندم را به یکی از 
بیمارستان های خصوصی ببرم. در آنجا ابتدا گفتند 
باید سی میلیون تومان به حسابشان واریز کنم. به 

سختی و با فروش طالی همسرم باالخره این پول 
را تهیه کردم. دلم خوش بود که بعدا می توانم کل 
این پول را از بیمه تکمیلی بگیرم، اما برای گرفتن 
پول هم دردسر داشتیم و در آخر هم فقط بخشی از 

پول را به ما دادند.«
کاهش ســطِح خدماِت درمانی و بی اعتبار شــدِن 
دفترچه های تأمین اجتماعی، بسیاری از کارگران 
را مجبور کرده است تا با پرداخِت هزینه هاِی کالِن 
بیمه های تکمیلی، خالء موجــود را جبران کنند. 
خدماتی که ارائه ی آن طبق قانون، عمال وظیفه ی 
دولت در قبال شــهروندان اســت، حاال به بخش 
خصوصی در قالب بیمه های تکمیلی محول شده و 
جوِر آن را کارگرانی می کشند که درآمد ماهیانه ی 
آن ها حتی کفاِف هزینه های حداقلِی زندگی اشان 

را هم نمی دهد! 
روایتهایی از این دست نشــان می دهد که در کنار 
بی اعتبار شــدن دفترچه های تامیــن اجتماعی و 
کاهش سطح خدمات درمانی، حاال ظاهرا بیمه های 
تکمیلی هم آنطور که باید جوابگوِی نیاز کارگران 
نیستند و یا حداقل خدماتشان آنطور که قرار بود، 

کارساز نیست. 
علی اصالنــی )عضو هیئــت مدیــره کانون های 
شوراهای اســالمی کار سراسر کشور( در خصوص 
بی اعتبار شــدِن دفترچه های بیمه و کاهش سطح 
خدمات درمانی می گوید: ببینیــد تا اوایل دهه ی 
۸۰ قانوِن قرارداِد درمان ما با تامین اجتماعی ۷۰ به 
۳۰ بود؛ یعنی وقتی یک کارگر خارج از مراکز ملکی 
سازمان تامین اجتماعی خدمات درمانی دریافت 
می کرد، هفتاد درصد آن را بیمــه می داد و کارگر 
فقط سی درصد آن را پرداخت می کرد. اما متاسفانه 
به تدریج این وضعیت تغییر کرد؛ یعنی االن به جایی 
رســیده ایم که تامین اجتماعی فقط سی درصد از 
هزینه های درمان را پرداخت می کند و ۷۰ درصد 

باقی را کارگر باید از جیب خود بپردازد. 
اصالنی معتقد اســت از زمانی که هیئت امنا جای 
هیئت مدیره را در تامیــن اجتماعی گرفت، ورق 
برگشــت و دیگر نظر کارگر و کارفرما اعتبار سابق 

را نداشت. 
او می گوید: در هیئت مدیره ۹ نفر عضو وجود داشت 
که در آن سه نفر نماینده ی دولت، سه نفر نماینده 
کارفرما و سه نفر نیز نماینده ی کارگران بودند؛ اما 
متاســفانه این ترکیب به نفع دولت به هم خورد به 
طوری که اکنون دولت در هیئت امنا ۶نماینده دارد 
و سه عضو باقی، نمایندگان کارفرمایان و کارگران 

هستند. 
به گفته ی اصالنــی؛ علت بســیاری از تصمیمات 
ضدکارگــری بــه همیــن ترکیــب برمی گردد. 
او می گوید: تــا پیش از این نماینــدگان کارگران 

و کارفرمایــان مقابل برخــی از تصمیمات دولت 
می ایستادند و اجازه نمی دادند دولت هر کاری که 
دلش می خواهد انجام دهد اما بعد از به هم خوردن 
ترکیب، دیگر کارِ چندانی از دست سه عضو کارگری 

و کارفرمایی برنیامد. 
عضو هیئت مدیره کانون های شوراهای اسالمی کار 
سراسر کشور گفت: کاهش سطح خدمات درمانی و 
بی اعتبار شدِن دفترچه های بیمه در واقع نتیجه ی 
سیاستهایی بود که از این هیئت امنا بیرون می آمد. 
در واقع آن ها به تدریج با تصمیماتی که گرفتند هر 

طور که توانستند سِر ما را بریدند. 
وی همچنین در بخــش دیگری از صحبتهایش به 
مشــکالتی کارگران در دوران کرونــا با آن مواجه 
شدند، اشــاره می کند و می گوید: در این شرایط، 
بخش قابل توجهی از هزینــه ی خانواده ها صرف 
درمان می شود و سازمان های بیمه گر نیز آنطور که 

باید از کارگران حمایت نمی کنند. 
عضو هیئت مدیره کانون های شــوراهای اسالمی 
کار سراسر کشور گفت: متاسفانه بیمارستان های 
دولتی به قدری شلوغ هستند که کارگران مجبورند 
در شرایط اورژانســی از بیمارستان های خصوصی 
برای درمان اســتفاده کنند. طبق آنچه کارگران 
به گوش ما می رسانند، بیمارستان های خصوصی 
در اولین مواجهه ی خود با بیمــار از آن ها کل پول 
را می خواهند و کارگر مجبور است با هزار زحمت 
پول را فراهم کند وگرنه معلوم نیست چه بالیی سِر 
بیمارش می آید. در واقع بیمارستان ها با این بهانه 
که سازمان تامین اجتماعی به آن ها بدهکار است، 
دفترچه قبــول نمی کنند و از کارگــر می خواهند 
کل پول را پرداخت کند و بعــد فاکتورها را بگیرد 
و خودش به دنبال گرفتن پول درمان از بیمه برود. 

اصالنی می گوید: کارگری که پــول اجاره خانه و 
نان خود را به ســختی در می آورد چگونه می تواند 

۶۰ – ۷۰ میلیون تومان یکباره برای عمل جراحی 
پرداخت کند؟! 

سخن آخر
اصــول ۲۹ و ۳ و ۴۳ قانون اساســی، قانون »بیمه 
خدمات درمانی همگانی کشــور« مصوب ســال 
۱۳۷۳ و همچنیــن قانون »ســاختار نظام جامع 
رفاه و تأمیــن اجتماعی« مصوب ســال ۱۳۸۳، 
همه بر حِق درمان رایگان و ارتقای نظام ســالمت 
تأکید دارند. اما آنچه طی ســال ها در ایران اتفاق 
افتاده تفاوت فاحشــی با هدفگذاری هــا و قوانین 
دارد؛ بــه طوریکه دولــت بخش قابــل توجهی از 
وظیفه ی خود را بر دوش سازمان تامین اجتماعی 
انداختــه و از طرفی به دلیــل محدودیت منابع و 
بی توجهی دولت به پرداخــت بدهی های خود به 
این ســازمان، تامین اجتماعی تا حــدود زیادی 
 توانایی خود را برای پوشــش مناسب هزینه های 

درماِن کارگران از دست داده است. 
این درحالیســت که به گفته ی مراجع رســمی و 
غیررسمی خط فقر حدود ده میلیون تومان است 
و حداقل حقوق تعیین شــده توســط شورایعالی 
کار تنها ۳۵درصد از هزینه های اساســی زندگی 
را پوشــش می دهــد. بنابراین پُرواضح اســت که 
در نبوِد حمایتهاِی دولت و ســازمانهای بیمه گر، 
کارگران یــا مجبورند از هزینه هــای درمان خود 
صرف نظر کنند و یــا اگر کارگری بــا هزینه های 
ناگهانی بیماریهــای صعب العالج مواجه شــود، 
یا باید از ذخیــره ی مالی خود هزینــه کند و اگر 
این ذخیــره ی مالی را هم نداشــته باشــد - که 
احتماال ایــن گزینه در قبال بســیاری از کارگران 
صــدق می کنــد - عمال به اســتیصال کشــیده 
 می شود؛ وضعیتی که امروز بســیاری از کارگران 

در آن گرفتار شده اند.

آیا درمان یك كاالی الكچری است؟!

پس اندازها صرف هزینه های درمان می شود
News kasbokar@gmail.com

بیت کوین بیش از ۶ درصد ریزش کرده و در محدوده ۴۴ 
هزار دالر معامله می شود. ریزش بیت کوین شروع شده 
است؟کارشناسان عقیده دارند فعال در فاز اصالح قرار 
داریم چون از محدوده ۲۸ هزار دالر رشد کردیم و این 
اصالح طبیعی است و حتی ممکن است دوباره تا کانال 
۳۰ هزار دالر اصالح داشته باشیم اما هر اصالحی فرصت 
خرید است.امیر بیات، کارشناس بازارهای مالی در رابطه 
با روند بازار گفت: روند صعودی بازار بعد از محدوده ۴۰ 
هزار دالر قدرتمند نبود و این حرکات ضعیف نشــان 
می داد که بازار هیجان دارد اما پتانســیل رشد وجود 

ندارد. محدوده ۴۴ هزار دالر برای بازار مهم اســت و 
ممکن است بعد از رســیدن به این محدوده حمایتی 
بیت کوین دوباره تا ۴۷ هزار دالر رشد کند اما فعال در 
فاز اصالح هستیم.این کارشناس در ادامه گفت: ریزش 
بازار خیلی عجیب نیســت چون وقتی بازار نمی تواند 
سقف قبلی خود را بزند احتماال ریزش بیشتر می شود.

این کارشناس در رابطه با هدف بیت کوین تا پایان سال 
۲۰۲۱ گفت: از امروز تا پایان سال ۲۰۲۱ دقیقا ۱۰۰ روز 
فاصله داریم و به نظرم اگر بیت کوین بتواند تا پایان هفته 
آینده محدوده ۴۰ هزار دالر را حفظ کند احتمال رشد 
تا محدوده ۸۰ و حتی ۱۰۰ هزار دالر وجود دارد اما اگر 
کندل روزانه بیت کوین تا پایان هفته آینده زیر ۴۰ هزار 

دالر بسته شود هدف ۱۰۰ هزار دالری برای بیت کوین 
تا پایان سال ۲۰۲۱ محتمل نیست.اندیکاتور مکدی 
سیگنال فروش صادر کرده و شاخص مقاومت نسبی 

هم به زیر محدوده خنثی نزول کرده است.
اکثر آلت کوین ها به دلیل ریزش بیت کوین ریزش کردند 
و کارشناسان عقیده دارند محدوده حیاتی بیت کوین 
۴۰ هزار دالر است.امیر بیات عقیده دارد هر زمانی که 
اخبار خوب زیادی به بازار می رســد بازار توانایی رشد 
ندارد و می خواهند با اخبار خوب بــازار را در محدوده 

فعلی نگه دارند.

رایانه های کوانتومی به علــت قابلیت های خود گزینه ای 
مناسب برای کنار زدن رایانه های سنتی هستند اما آنها فعاًل 
قابل استفاده در دمای پایین هستند که این مشکل توسط 
ژاپنی ها برطرف شده است.محققان ژاپنی برای تسهیل 
به کارگیری رایانه های کوانتومــی در دمای عادی اتاق به 
دستاورد فنی جدیدی دست یافته اند.در برخی رایانه های 
کوانتومی از فوتون ها برای انتقال ذرات حاوی داده استفاده 
می شود. به منظور رمزگذاری اطالعات و گنجاندن آنها در 
فوتون ها، الکترون های رایانه های کوانتومی باید در شرایط 
خاصی قرار بگیرند که تنها در دمای بســیار پایین محقق 

می شود. تعامل این الکترون ها با برخی مواد خاص که نور از 
آنها ساطع می شود، باعث انتقال داده ها از طریق پروتون ها 
و در نهایت ذخیره سازی و جابجایی آنها می شود.یکی از 
روش های رمزگذاری اطالعات برای ذخیره سازی آنها در 
رایانه های کوانتومی، به روش نور قطبی شده در شیار مشهور 
است. الکترون ها در نوارهای انرژی متفاوتی وجود دارند و 

شیارهایی بین این نوارها با سطح انرژی پایین ایجاد می شود. 
زمانی که الکترون ها در این شــیارها نور تولید می کنند، 
الگوهای مدور نور قطبی شده خلق می کنند که ممکن است 
به سمت چپ یا راســت بپیچند. این ویژگی کایرالیته نام 
دارد و از آن برای ذخیره سازی و انتقال اطالعات کوانتومی 
استفاده می شود.مشکل آن است که فرایند یادشده تنها با 

استفاده از آهن رباهای بسیار قوی و در سرمای صفر مطلق 
رخ می دهد. لذا تولید و استفاده از رایانه های کوانتومی در 
شرایط خاص آزمایشگاهی ممکن است. اما محققان دانشگاه 
ناگویا راهی را برای تولید این نور قطبی شده در دمای عادی 
اتاق یافته اند.در آزمایش های اولیه از یک دســتگاه نیمه 
هادی جدید برای تولید این نور در دمای منفی ۱۹۳ درجه 
استفاده و مشخص شد در صورت اعمال فشار، نور قطبی 
شده در هوای گرم تر نیز تولید می شود. لذا دستگاه جدیدی 
با استفاده از تنگستن دی سولفید کشیده شده بر روی یک 

بستر پالستیکی تولید شد. 

مدیر توانمندســازی صندوق نوآوری و شــکوفایی از 
ارتقای ۷ رتبــه ای جایگاه ایران در شــاخص جهانی 
نوآوری ۲۰۲۱ خبر داد.به گــزارش صندوق نوآوری و 
شکوفایی، گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۱، در 
روز ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ )۲۹ شهریور ۱۴۰۰( با موضوع 
»ردیابی نوآوری در میان بحران کووید ۱۹« منتشر شد.
مرضیه شاوردی مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و 
شکوفایی و دکترای سیاستگذاری علم و فناوری با اشاره 
به اینکه گزارشGGG ۲۰۲۱، ضمن ارزیابی عملکرد 
نوآوری ۱۳۲ کشور جهان، جدیدترین روندهای نوآوری 
را بررسی کرده است، گفت: ایران که در سال ۲۰۲۰ در 
جایگاه ۶۷ جهان قرار گرفته بود، در ســال ۲۰۲۱ با ۷ 
پله صعود و با کسب جایگاه ۶۰ جهان، به عنوان یکی 
از کشورهایی محسوب می شود که بیشترین ارتقای 

رتبه را داشته است.
وی افــزود: درگــزارش شــاخص جهانی نــوآوری 
۲۰۲۱، رده بندی کشورها به تفکیک منطقه و سطح 

درآمدی نیز ارائه شــده و ایران در میان کشــورهای 
دارای درآمد متوســط به باال در جایگاه ۱۳ و در میان 
کشــورهای منطقه آســیای مرکزی و جنوبی، پس 
از هند، در جایــگاه دوم قرار گرفته اســت.وی افزود: 
همچنین در گزارش GGG ۲۰۲۱، از ۸۱ زیرشاخص 
در قالــب ۷ رکن )۵ رکــن مربوط به شــاخص های 
ورودی و ۲ رکــن مربوط به شــاخص های خروجی( 
 برای محاســبه امتیاز و رتبه کشــورها استفاده شده 

است.
این متخصص سیاستگذاری علم و فناوری با بیان اینکه 
ایران، از نظر شاخص های ورودی در جایگاه ۸۶ و از نظر 
شاخص های خروجی در جایگاه ۴۴ قرار گرفته و بدترین 
رتبه در میان ارکان ورودی مربوط به »نهادها« )۱۲۴( و 

بهترین رتبه مربوط به »سرمایه انسانی و پژوهش« )۴۹( 
مربوط می شود.

مدیر توانمند ســازی صندوق نوآوری و شکوفایی از 
ارتقا ۷ رتبه ای جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری 
۲۰۲۱ خبر داد.گ و گفت:در میان ارکان خروجی نیز، 
بهترین رتبه ایران در میان ۱۳۲ کشور جهان مربوط 
به »خروجی های دانش و فنــاوری« و »خروجی های 

خالق« )۴۶( است.
شاوردی ادامه داد: در میان زیرشاخص های بررسی شده، 
بهترین رتبه های کشورمان مربوط به »نشان تجاری« 
)در رکن خروجی های خالق( )۱(، »دانش آموختگان 
علوم و مهندسی« )در رکن سرمایه انسانی و پژوهش( 
)۳( و »طرح صنعتی« )در رکن خروجی های خالق( 

)۴( می شود.وی بدترین رتبه ها را نیز مربوط به »کیفیت 
رگوالتوری« )در رکن نهادها( و »نرخ تعرفه« )در رکن 
پیچیدگی بازار( )۱۳۰( و »سهولت شروع کسب وکار« 
و »ثبات سیاسی و عملیاتی« )در رکن نهادها( )۱۲۹( 

اعالم کرد.
متخصص سیاســتگذاری علم و فناوری با بیان اینکه 
به اینکه تعداد کمی از کشورها همواره در اوج عملکرد 
نوآورانه بوده اند، گفت: کشورهای سوئیس، سوئد، ایاالت 
متحده آمریکا و انگلیس طی سه سال گذشته جزء ۵ 
کشور برتر بوده اند و کره جنوبی برای اولین بار در سال 

۲۰۲۱ به جمع ۵ کشور برتر پیوسته است.
به گفته شاوردی برخی کشــورهای در حال توسعه، 
عملکردی فراتر از سطح توسعه اقتصادی خود دارند. 
هند، کنیا، جمهوری مولداوی و ویتنام رکورد عملکرد 
نوآورانه خــود را برای یازدهمین ســال متوالی ثبت 
کرده اند. برزیل، ایران و پرو برای اولین بار در سال ۲۰۲۱، 

عملکردی فراتر از سطح توسعه خود داشته اند.

مراقب محدوده 40 هزار دالر باشيد

ریزش بیت کوین شروع شده است؟

ابتكار محققان ژاپنی؛

تولید رایانه کوانتومی که در دمای عادی اتاق کار می کند

صندوق نوآوری اعالم كرد؛

ارتقای ۷رتبه ای جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۱


