
با ابالغ بخشــنامه بانک مرکزی، به زودی سقف تعداد تراکنش های 
واریز به کارت بانکی یک فرد تغییر می کند که این محدودیت برای 
تعداد تراکنش هایی که هر فرد برای کارت به کارت از کارت های بانکی 
خود به سایر کارت ها در شبکه بانکی انجام می دهد، اعمال نمی شود 
و برخالف گفته بانک مرکزی مبنی بر ابالغ این بخشنامه به بانک ها، 
مسئوالن بانکی می گویند که این بخشنامه هنوز به بانک ها ابالغ نشده 
است.به گزارش ایسنا، روز گذشته بانک مرکزی در راستای مقابله با 
قمار از جزئیات بخشنامه ای رونمایی کرد که در پی آن سقف تعداد 
مجاز کارت به کارت واریزی برای هر فرد روزانه ۲۰ مرتبه و این عدد  

در ماه ۸۰ عدد است. 
طبق اعالم معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، این بخشنامه به 
بانک ها ابالغ شده اما هنوز از سوی آن ها به اجرا در نیامده است که در 

آن به بانک ها اعالم شده تا تعداد مجاز تراکنش کارت به کارت واریزی 
ابالغی بسته به شرایط تغییر کند.براین اساس، هر فرد نهایتا مجاز به 
انجام ۸۰ تراکنش در طول یک ماه است، لذا این تراکنش ها ممکن 
است طی چهار روز و در هر روز ۲۰ تراکنش انجام و سقف فرد پر شود 
یا ممکن است طی روزهای بیشتر و تعداد تراکنش کمتر انجام شود.

 در نهایت محدودیت برای سقف روزانه و سقف ماهانه لحاظ می شود 
که نباید به ترتیب بیش از ۲۰ و ۸۰ شود. در این بین، پیگیری های 
ایســنا از کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی و شورای 
هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی در این رابطه حاکی از آن 

است که برخالف اعالم بانک مرکزی، این بخشنامه هنوز به بانک ها 
ابالغ نشده است. از ســوی دیگر، با اعمال این محدودیت در تعداد 
تراکنش کارت بــه کارت واریزی، این ابهام ایجاد شــد  که فعاالن 
اقتصادی، تجار و صاحبان کسب وکار که روزانه و ماهانه تعداد بسیار 
باالیی تراکنش انجــام می دهند و این بخشــنامه در روند مبادالت 

تجاری آن ها اخالل ایجاد می کند.
در این راســتا، بانک مرکزی در پاســخ ابهامات، طــی اطالعیه ای 
بیان کرد: بر اســاس بخشــنامه ابالغی بانک مرکزی، شبکه بانکی 
کشور موظف شده اســت برای تعداد تراکنش های واریزی به کارت 

هر شخص حقیقی، ســقف تعیین شــده را اعمال کند. به منظور 
جلوگیری از سوءاســتفاده های محتمل در تبادالت پولی کشور بر 
بستر کارت به کارت، به زودی مجموع تعداد تراکنش های واریزی که 
به کارت های هر شخص حقیقی)کد ملی( در یک روز انجام می گیرد 
به بیست تراکنش محدود خواهد شد. این محدودیت با هدف نظارت 
هرچه بیشــتر بر تبادالت پولــی و جلوگیری از سوءاســتفاده های 
احتمالــی از خدمت انتقال وجــه کارت به کارت اعمال می شــود.

بنابر بخشــنامه بانک مرکزی، این محدودیت تنهــا در مورد تعداد 
تراکنش های واریز به کارت اعمال خواهد شــد و محدودیتی برای 

تعداد تراکنش هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از  کارت های 
بانکی خود به سایر کارت ها در شبکه بانکی انجام می دهد، پیش بینی 
و تعیین نشده است. به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل »واریز 

به« کارت بانکی یک فرد است.
شایان ذکر است، محدودیت تعدادی تعیین شده حاصل رصد و تحلیل 
هوشمند یک ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در 
نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده کننده 
را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده های 
معمول بدون هیچ مشــکلی برقرار خواهد ماند. از آنجا که خدمت 
کارت به کارت برای مقاصد شــخصی در نظر گرفته شده است، این 
محدودیت باعث رفع سوءاستفاده ها و سالم سازی فضای بهره برداری 

کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.

افزایش گرمای هــوا و به دنبــال آن افزایش مصرف و 
فعالیت غیر مجاز رمزارزها تابســتان ســختی را برای 
صنعت برق رقم زد اما اکنون شــرایط کمی بهتر شده 
است و طبق وعده مسووالن از فردا فعالیت رمزارزهای 
مجاز آغاز می شود.به گزارش ایسنا، از ابتدای خاموشی 
ها فعالیت رمزارزها زیر ذره بین قــرار گرفت و همین 
موضوع نیز موجب شــد تا رئیس جمهور وقت دستور 
توقــف فعالیت رمزارزهــا را بدهد، البتــه در این بین 
برخورد جدی نیز با استخراج کنندگان رمزارز صورت 
گرفت حتی در آن زمان وزارت نیــرو نیز اعالم کرد به 
گزارش های مردمی که منجر به کشف مراکز غیرمجاز 
شوند تا ســقف ۱۰ میلیون تومان پاداش ارائه می دهد 
و در صورتی کــه مرکز غیرمجاز در یکــی از نهادهای 
دولتی و یــا نهادهایی که از بودجه عمومی اســتفاده 

می کنند باشد، مبلغ پاداش دو برابر شده و سقف آن به 
۲۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.در این راستا، 
تاکنون نزدیک به ســه میلیارد تومان به عنوان پاداش 
به عامالن شناســایی مردمی و به اصطالح سوت زنها 
پرداخت شده و این در حالی است که به دلیل تعرفه های 
تخفیفی، ایران در میان چین، روسیه، آمریکا، قزاقستان، 
کانادا، ایسلند جزو هفت کشــوری است که بیشترین 
میزان استخراج رمز ارز در آنها صورت می گیرد. عامل 
اصلی شــیوع پدیده اســتخراج غیرمجاز رمز ارزها در 
ایران، وجود تعرفه های مخفف حامل های انرژی و بسیار 
ناچیز در مقایسه با قیمت های جهانی است. استخراج 
یک بیت کوین به بیش از ۳۰۰ مگاوات ساعت برق نیاز 
دارد که این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود ۳۵ هزار 
واحد مسکونی در یک شبانه روز تخمین زده می شود.

همچنین با مقایســه میزان مصرف یک ماینر با سایر 
وسایل خانگی باید گفت مصرف برق یک ماینر ۲ تا ۳ 
کیلوواتی به میزان ۳۵ پنکه یا ۱۵ یخچال فریزر است. 
ماینری با این مشخصات همچنین به اندازه ۵ کولر آبی یا 
یک کولر گازی برق مصرف می کند.  آنطور که مصطفی 
رجبی مشهدی-  مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه 
برق ایران اعالم کرده تاکنون و از ابتدای طرح برخورد 
با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز ۲۱۸ هزار دستگاه 
کشف و جمع آوری شده که میزان مصرف آنها معادل 
یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی است.وی با تاکید بر اینکه 
برخورد با این نوع مراکز از دستور کار خارج نخواهد شد، 
اظهار کرد: این نوع مراکز در صورت شناسایی در اختیار 
مراجع قانونی قرار گرفته و دستگاه های آنان جمع آوری 

شده و تا تعیین تکلیف نهایی باقی خواهند ماند. 

میزان ترافیک تعریف شــده یا حجم، برای ســرویس ها 
از ســوی اپراتور اختیاری اســت و تحت عنوان آستانه 
مصرف منصفانه )FUP( تعیین می شود و سقف تعرفه 
هر گیگابایت اضافه ترافیک بین الملــل، ۲۰ هزار ریال 
تعیین شده است.به گزارش ایسنا، یکی از وعده هایی که 
در سال های گذشته در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
داده شده بود، تبدیل اینترنت ثابت حجمی به غیرحجمی 
با مصرف منصفانه بود. با انتشار مصوبه جدید سرویس های 
پرسرعت غیرحجمی و البته مبتنی بر یک مصرف منصفانه 
که درواقع سقف این حجم توسط هریک از ارائه دهندگان 
خدمات اینترنت تعیین می شــد، شــرکت ها موظفند 
جزئیات مصــرف منصفانه خود را به اطالع مشــترکین 
برسانند. البته تالش برای کاهش قیمت اینترنت در ایران 
در شرایطی است که کارشناسان عقیده دارند اکنون بحث 

فروش پهن باند در برخی کشورها به سمت رایگان شدن 
می رود و هزینه دسترسی به پهنای باند اینترنت در اکثر 
کشورها در حال کاهش است. درآمد اپراتورها هم در دنیا 
به سمتی می رود که بر اساس ارائه ی خدمات حاصل شده 
باشد و نه فروش پهنای باند، به همین دلیل بود که ارائه 

اینترنت از حجم به سرعت تغییر یافت.

آستانه مصرف منصفانه چیست؟
خدمت اینترنت پرسرعت ثابت، با فناوری های مختلفی 
 ADSL، VDSL، FTTH، TD-LTE ماننــد
ارائه می شود. براســاس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات میزان ترافیک تعریف شــده یا حجم، 
برای سرویس ها از ســوی اپراتور اختیاری است و تحت 
عنوان آستانه مصرف منصفانه )FUP( تعیین می شود. 

همچنین در قراردادهای با دوره زمانی بیش از یک ماه، 
اپراتور در زمان عقد قرارداد، نحوه دسترســی مشترک 
به حجم ترافیک ســرویس )کل حجم بــه صورت یکجا 
در ابتدای دوره یا با تقســیم بندی ماهانه( را به مشترک 
اطالع رســانی می کنــد.در صورتی که میــزان ترافیک 
سرویس مشترک، تا سقف آستانه استفاده منصفانه ماهانه 
به پایان برسد، بر اساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات، اپراتور باید سرعت کاربر را تا حداقل 
ســرعت ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه کاهــش دهد. همچنین 
مشــترک می تواند با خرید حجم ترافیک اضافه تا پایان 
مدت قرارداد از ســرویس خود با سرعت خریداری شده، 
استفاده کند. اپراتور موظف است حجم اضافه خریداری 
شده مشــترک را به ماه های بعد و در طول مدت قرارداد 

انتقال دهد.

شرکت اپل در حال کار بر روی یک فناوری جدید 
اســت که می تواند برای تشــخیص بیماری های 
روحی روانی مانند افسردگی و زوال شناختی مورد 
اســتفاده قرار بگیرد.به گزارش ایســنا و به نقل از 
اینسایدر، طبق گزارش وال  استریت ژورنال، شرکت 
اپل می خواهد بداند که آیا می توان از دستگاه های 
این شرکت برای تشــخیص زودهنگام افسردگی 
استفاده کرد یا خیر.“وال استریت ژورنال« با استناد 
به مدارک داخلی شــرکت اپل و مصاحبه با افراد 
ناشناس در این زمینه گزارش داده است که اپل در 
حال کار با دانشمندان اســت تا بررسی کند که آیا 
داده هایی که دستگاه های اپل جمع آوری می کنند 
مانند الگوی خــواب و نحوه ی تایــپ می تواند به 
تشخیص بیماری های روحی روانی و زوال شناختی 
کمک کند یا خیر.این شرکت امیدوار است که در 
صورت وجود ارتباط میان داده های جمع آوری شده 
و بیماری های روحی روانی بتواند به افراد هشــدار 
دهد تا برای درمان اقدام کنند.این تحقیقات بخشی 
از همکاری شــرکت اپل با شــرکت بیوتکنولوژی 
»بایــوژن”)Biogen( و دانشــگاه کالیفرنیــا در 
لس انجلس)UCLA( اســت که اوایل سال جاری 

اعالم شد. تحقیقات اپل با شــرکت بایوژن بر زوال 
شناختی متمرکز است و تحقیقات شرکت دانشگاه 
کالیفرنیا بر اســترس، اضطراب و افسردگی تمرکز 
دارد.دانشــگاه کالیفرنیا در تحقیقاتش از دوربین  
فیلمبرداری آیفون، کیبورد، حســگرهای صوتی 
و همچنین ساعت هوشــمند اپل برای جمع آوری 
داده استفاده می کند. آن ها نحوه ی صحبت کردن 
کاربر، تعداد دفعات و سرعت راه رفتن، ضربان قلب 
و تعداد تنفس را بررســی می کنند. براســاس این 
گزارش محققان ممکن است سرعت تایپ کردن و 
تعداد غلط های امالیی را نیز بررسی کنند.همزمان 
کاربران پرسشنامه هایی نیز در مورد احساسشان 
پر می کنند و محققان نمونه ی مــوی آنها را برای 
بررســی ســطح کورتیزول که هورمون استرس 
اســت جمع آوری می کنند.به گفتــه ی منابع وال 
اســتریت ژورنال، محققان امیدوارند این اطالعات 
به درک بهتر احســاس، تمرکز، انرژی و وضعیت 
روحی کاربران کمک کند.بایوژن نیز با روشی مشابه 
عملکرد شناختی افراد را بررسی می کند و داده های 
به دســت آمده را با تست های شــناختی سنتی و 
اسکن مغزی مقایســه می کند. مطالعات شرکت 

بایوژن قرار است دو سال به طول بیانجامد و حدود 
۲۰ هزار نفر در آن شرکت خواهند داشت.به گفته ی 
این ژورنال و منابع ناشناس، “Seabreeze” اسم 
 ”Pi“ رمز اپل برای تحقیقات دانشــگاه کالیفرنیا و
اســم رمز برای تحقیقات شــرکت بایوژن است و 
اولین آزمایشات اپل و بایوژن در روز دوشنبه آغاز 
شده است.فارغ از آن این شرکت سومین همکاری 
خود را بــا دانشــگاه »دوک”)Duke( با تمرکز بر 
تشخیص اوتیسم کودکان آغاز کرده است. به نقل 
از وال استریت ژورنال، در این تحقیقات از دوربین 
آیفون برای بررسی تمرکز کودکان و حرکات آنها 
استفاده می شود.به طور معمول افسردگی توسط 
پزشک و با استفاده از عالئم، معاینه، سابقه پزشکی 
و پرسشنامه های استاندارد تشخیص داده می شود.

دستگاه های اپل پیش از این هرگز قادر به تشخیص 
مشکالت ســالمتی با این روش نبودند و حتی اگر 
این فناوری به درســتی کار کند مشکالت اخالقی 
در پی خواهد داشــت. از جملــه ی آن می توان به 
تشــخیص بیماری بدون حمایت متخصص اشاره 
کرد. همچنین حریم خصوصی افراد نیز موضوعی 

است که در این شرایط مطرح خواهد شد.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز به مانند بسیاری 
از نهادهای دیگر، رشــد اقتصادی امسال جهان را کمتر از 
قبل پیش بینی کرد.به گزارش ایســنا، سازمان توسعه و 
همکاری اقتصادی در گزارشــی اعالم کرد که برآورد خود 
از متوسط رشــد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ را نسبت 
به گزارش قبلــی ۰.۱ درصد کاهش داده اســت. این نهاد 
اکنون انتظار دارد که اقتصاد جهانی سال جاری را با رشد 
۵.۷ درصدی پشت ســر بگذارد. به گفته سازمان توسعه و 

همکاری اقتاصدی، کرونا کماکان یک ریسک قابل توجه بر 
سر راه اقتصاد جهانی محسوب می شود و شیوع سویه جهش 
یافته دلتا باعث خواهد شد تا سرعت احیای اقتصادی کند 
تر شود.  در حال حاضر حجم تولید ناخالص داخلی جهان 
از سطح قبل از شروع همه گیری عبور کرده اما نرخ بیکاری 
و تورم در بیشتر کشورها در سطح باالیی باقی مانده است. 
این وضعت به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته که توان 
مالی پایین تری دارند وخیم تر اســت.  این نهاد در بخش 

دیگری از گزارش خود با بیان اینکه رشد اقتصادی درسطح 
جهان ادامه دار اما نامطمین خواهد بود از رشد ۴.۵ درصدی 
اقتصادی جهانی در سال آینده خبر داده و افزوده است: با 
توجه به وادار شدن بانک های مرکزی و دولت ها به تزریق 
حجم سنگین نقدینگی به بازارها و پس انداز کم خانوارها 
انتظار می رود که روند کاهش تورم زمان بر و دشوار باشد.

به گفته این سازمان، منطقه یورو امسال ۵.۳ درصد و سال 
آینده ۴.۶ درصد رشد خواهد کرد.

پاسخی به ابهامات سقف جدید کارت به کارت 

آستانه مصرف منصفانه اینترنت چیست؟کمتر از ۱۵ ساعت تا شروع مجدد فعالیت ماینرها در ایران

رشد اقتصادی جهان کمتر از تصور اولیه خواهد بود“اپل« به دنبال تشخیص افسردگی با آیفون! 
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 کسری بودجه
 یعنی دست در جیب 

مردم کردن

 بازار سکه و دالر
 در انتظار مذاکرات هسته ای

دستور رئیس بانک مرکزی  
برای بررسی مجدد محدودیت 

تراکنش های کارت به کارت

 حتی آنهایی که
  به ما رأی ندادند

 هم به دولت سیزدهم 
امیدوارند
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سرمقاله

یارانه پنهان و افزایش 
فاصله طبقاتی

موضوع هدفمندی یارانه ها 
در اجرا و عمل هدفمند نبود 
و بیشتر با رویکرد پوپولیستی 
انجام شد. چراکه یارانه بخش 

تولید پرداخت نشد ...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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رییس مجلس شورای اسالمی؛
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 مصوبه واردات خودرو 
به مجلس برگشت خورد

سخت گیری بانک ها در 
پرداخت وام ودیعه

سهم پردرآمدها  از  یارانه کاالهای اساسی  ۵.۷برابر  دهک های پایین است 

یارانه پنهان در جیب پردرآمدها
صفحه2و3

صفحه3

دپوی 140 هزار دستگاه خودروی ناقص 
برای تکمیل خودروهای ناقص 14 هزار میلیارد تومان  پول نیاز است

ارزش 20 هزار میلیاردی خودروهای دپو شده

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: بنابر گزارش 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه 
مجلس درباره آزادســازی واردات خودرو مغایر با 
قانون شناخته شد. هادی طحان نظیف سخنگوی 
شــورای نگهبان دربــاره نظر این شــورا درباره 
طرح مجلس درباره واردات خــودرو گفت: طرح 
ســاماندهی صنعت خودرو چند بار بین مجلس 
و شورای نگهبان رد بدل شــده است که آخرین 
ایرادی که شــورای نگهبان به آن داشــت درباره 
ماده ۴ این طرح بود.وی ادامه داد: این ماده درباره 
واردات خودرو های هیبریدی بود که مجلس آن 
را اصالح کرده بود.وی افزود: در جلسه امروز، این 
مصوبه مجلس بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. 
ارزیابی اعضای شــورای نگهبان نســبت به این 

مصوبه در یکی دو مورد

مهلت ثبت نام برای وام اجــاره، امروز به پایان می 
رسد و البته احتمال تمدید این زمان وجود دارد. 
اما موانــع چندگانه ای همچــون معرفی ضامن 
رسمی با ۱۰ سال سابقه که حداقل ۵ سال تا زمان 
بازنشستگی اش باقی مانده باشــد، ایراد به زمان 
انعقاد اجاره نامه و امتناع برخی بانکها از پرداخت 
 تسهیالت باعث شده بســیاری از مستاجران قید

 دریافت وام را بزنند؛ تا جایی که از ۲۳۰ هزار نفری 
که تا کنون به بانک معرفی شده اند تنها ۷۰۰۰ نفر 
این تسهیالت را دریافت کرده اند. از یک میلیون و 
۵۰ هزار نفر که تا روز ۲۲ شهریورماه برای دریافت 
وام اجاره ثبت نام کردند ۲۳۰ هزار نفر به بانک ها 
معرفی شدند که فقط ۷۰۰۰ نفر این تسهیالت را 

دریافت کرده اند...



اقتصاد2
ایران وجهان

تسهیالت اشتغالزایی خانگی 
مددجویان افزایش یافت

سقف فردی تسهیالت اشــتغالزایی خانگی مدد جویان 
معرفی شده از سوی کمیته امداد امام خمینی)ره( سازمان 
بهزیستی وسازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب 
اسالمی برای مدد جویان به 100 میلیون تومان افزایش 
یافته است.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
، سقف فردی تسهیالت اشتغالزایی خانگی مدد جویان 
معرفی شــده از ســوی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
سازمان بهزیستی وسازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
انقالب اسالمی برای مدد جویان به 100 میلیون تومان 
افزایش یافته است. این رقم در سال گذشته از سوی نهاد 
های متولی 50 میلیون تومان تعیین شده بود. اما در مرداد 
ماه سال سقف در نظر گرفته شده در یکهزار و سیصد و 
هجدهمین جلسه شورای پول و اعتبار تغییر کرد.شورای 
پول و اعتبار در این جلسه با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی 
بر افزایش سقف تسهیالت قرض الحسنه ضروری و عادی 
بانک ها و بانک های قرض الحسنه، تسهیالت قرض الحسنه 
اشتغال و نیز تسهیالت قرض الحسنه اعطائی بابت خرید 
انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی امور کسب و کار 

خرد روستایی موافقت کرد.

معرفی خدمات بانک سامان در 
نمایشگاه شیرینی و شکالت

  بیستمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت 
و ماشین آالت وابســته با حضور فعال بانک سامان 
در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 
برگزار می شــود.به گزارش ســامان رســانه، بانک 
سامان با گســتره متنوعی از خدمات و محصوالت 
در حوزه های گوناگون و برنامه جدی برای حمایت 
از فعاالن صنایع مختلف در حــوزه خدمات ریالی، 
ارزی و اعتباری با کادری کامل متشــکل از مدیران 
ارشد، میانی و کارشناسان متخصص در بیستمین 
نمایشگاه بین المللی شــیرینی و شکالت و ماشین 
آالت وابســته حضور خواهد داشــت.بر اساس این 
گزارش، بانک سامان که به واسطه خدمات گسترده 
و کامل خود در ســال های گذشــته به انتخاب اول 
شرکت های تولیدی و صنعتی به ویژه در حوزه مواد 
غذایی تبدیل شــده، در مدت برگزاری این رویداد با 
برگزاری جلسات و مالقات حضوری آخرین خدمات 
و امکانات خود را در اختیار این حوزه اقتصادی کشور 
قرار خواهد داد. گفتنی اســت، نمایشگاه شیرینی 
و شکالت و ماشین آالت وابســته از 31 شهریور تا 
3 مهر در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران 
برگزار خواهد شد و عالقه مندان می توانند با حضور 
 در غرفه بانک ســامان مشــاور ه های فنی الزم در

زمینٔه خدمات مالی و بانکی را دریافت کنند.

توان تســهیالت دهــی بانک 
توسعه تعاون افزایش می یابد 

توان تسهیالت دهی بانک توســعه تعاون افزایش می 
یابدوزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی از افزایش توان 
تسهیالت دهی بانک توسعه تعاون خبر داد.حجت اهلل 
عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در آیین 
افتتاح چهار مرکز استانی منتا اظهار داشت: خط اعتباری 
بیســت هزار میلیارد ریالی با نــرخ ترجیحی 10 تا 15 
درصدی در اختیار بخش تعاون قرار می گیرد.وی افزود: 
تعاونی ها در عرصه های اقتصادی، شایستگی و صالحیت 
خود را بروز داده اند و برندهای مطرحی در بخش تعاون، 
در تولید، فروش و صادرات، عملکردی مناسب بجا گذاشته 
اند.عبدالملکی اختصاص بیســت هزار میلیارد ریال به 
تعاونی ها از طریق تفاهم نامه منعقده میان بانک توسعه 
تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را راهکاری 
برای حمایت از تعاونگران اعالم نمود و افزود: برنامه های 
متعددی برای تقویت توان تسهیالت دهی بانک توسعه 
تعاون در نظر گرفته شده است و افزایش سرمایه این بانک 

نیز در این مهم تاثیرگذار است.

پیام مدیرعامل بانک مهر ایران 
به مناسبت هفته دفاع مقدس

»بانک مهر ایران همه توفیقات خود در عرصه های ملی و 
بین المللی را مرهون دفاع مقتدرانه رزمندگان جان برکف 
کشورمان در ســال های دفاع مقدس می داند که اجازه 
تصرف یک وجب از خاک ایران اســالمی را به دشمن 
ندادند.«به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایران دکتر مرتضی اکبــری، مدیرعامل و اعضای 
هیأت مدیره این بانک در پیامی به مناسبت آغاز هفته 
دفاع مقدس اظهار کردند: »اکنون در سالروز حمله ارتش 
بعثی به میهن عزیزمان و آغاز هشت سال جان فشانی 
و مبارزه دلیرانــه رزمندگان غیور این ســرزمین قرار 
داریم. دشــمن متخاصم تصور می کرد می تواند ظرف 
چند هفته کشور عزیزمان را تصرف کند؛ غافل از اینکه 
دالوری ایرانیان، او را زمین گیر کرده و باعث می شود تا 
پس از هشت سال، با سرافکندگی به پشت مرزهای خود 
بازگردد.غیرت و شجاعت مردمان این سرزمین باعث 
شد تا با کمترین امکانات و در شرایطی سخت، در برابر 
ارتشی بایستند که از سوی ابرقدرت های شرق و غرب 
حمایت می شد. حماسه آفرینی های آن روزها هرگز از 
خاطره جمعی ایرانیان پاک نمی شود و به نسل هایی که 
آن را لمس نکرده اند نیز منتقل می شود. بانک مهر ایران 
همه توفیقات خود در عرصه هــای ملی و بین المللی را 
مرهون دفاع مقتدرانه رزمندگان جان برکف کشورمان 
در سال های دفاع مقدس می داند که اجازه تصرف یک 

وجب از خاک ایران اسالمی را به دشمن ندادند«.

بانک ها

ســال1۴00، میزان کل 
یارانه هــا اعــم از پنهان و 
آشکار، حداقل 1۹۷1هزار 
میلیــارد تومــان یعنــی 
معــادل ۲.3برابر ســقف 
الیحه بودجه بوده اســت. با این اوصاف، برآوردها 
حاکی از آن است که نسبت متوسط دریافتی یارانه 
پنهان دهک دهم خانوارهای شهری به دهک اول 
در کاالهای اساسی 5.۷، دارو 15.1، بنزین 13.3، 
برق ۲.۸ و گاز طبیعی ۲.1 اســت. سازمان برنامه و 
بودجه در گزارشــی به بررسی لزوم اصالح یارانه ها 
می پردازد.به گــزارش اقتصادآنالیــن، باتوجه به 
آخرین گزارش ســازمان برنامه و بودجه کشــور، 
نابرابری که در میان خانوارهای کشور وجود دارد، در 
کنار لزوم ایجاد حداقل های معیشتی، اصالح نظام 
یارانه ای و مالیاتــی را به ضرورتی غیرقابل اجتناب 
برای رســیدن به عدالت اجتماعــی و بهره مندی 
از فرصت ها تبدیل کرده اســت. طبــق آمار طرح 
آمارگیری هزینــه و درآمد خانوارهــای ایران در 
ســال۹۸، دهک اول تنها 3درصد از مصرف کل را 
به خود اختصاص داده است؛ این موضوع در حالی 
اســت که دهک نهم و دهم با اختصاص ۴۴درصد 
از مصرف به خــود، تقریبا به انــداه مجموع باقی 
دهک ها هزینه می کنند. از این رو، این نابرابری در 
مصرف سبب شده تا متوسط خالص مخارج دهک 
دهم در خانوارهای شــهری قریب به 10برابر و در 

 خانواده های روستایی حدود ۸برابر مصرف دهک
 اول باشد.

ضرورتدراصالحنظامیارانهای
طی این ســال ها، نظــام یارانه ای کشــور در قالب 
یارانه های بودجه ای، پنهــان و معافیت های مالیاتی 
اجرا شده است. در ســال1۴00، میزان کل یارانه ها 
اعم از پنهان و آشــکار، حداقل 1۹۷1هزار میلیارد 
تومان یعنــی معادل ۲.3برابر ســقف الیحه بودجه 
بوده اســت. یارانه پنهان در واقع همــان کاالهای 

تولیدی داخل کشور اســت که با قیمتی پایین تر از 
قیمت جهانی، بــه مردم داده می شــود که بنزین و 
ســایر حامل های انرژی در این گروه قرار می گیرند. 
یارانه های پنهان را نمی توان در کوتاه مدت نقد کرد و 
تنها در صورتی که در گذر زمان، شیوه پرداخت آن ها 
اصالح شــود، منابعش در اختیار دولت قرار خواهد 
گرفت. از سویی دیگر بخشــی از یارانه ها در کشور 
فرابودجه  ای است؛ منابع این یارانه ها در سقف قانون 
بودجه دیده نشده اما دولت از منابع نهادهای عمومی 
غیردولتی، شرکت های دولتی و شبکه بانکی اقدام به 

استقراض و اعطای این یارانه می کند. از آنجایی که 
منابع نقدی در دست دولت محدود است؛ تاخیر در 
بازپرداخت این تعهدات سبب انباشت این یارانه ها در 
ترازنامه نهادهای مالی به عنوان بدهی دولت خواهد 
شد. طبق برآوردها، یارانه های فرابودجه ای حداقل 

۶0هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

دهکهایباال؛بهرهمندانیارانهها
بخش زیادی از یارانه های کشــور، به صورت فراگیر و 
بدون اعمال محدودیت در دوره زمانی، غیرمستقیم 
و در قالب یارانه های قیمتی ارایه می شود و به همین 
سبب نیز بهره مندی افرادی که مصرف بیشتری دارند، 
از این یارانه ها بیشتر است. برآوردها حاکی از آن است 
که نسبت متوســط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم 
خانوارهای شــهری به دهک اول در کاالهای اساسی 
5.۷، دارو 15.1، بنزین 13.3، برق ۲.۸ و گاز طبیعی 
۲.1 است؛ یک نظام کارآمد یارانه ای باید سه ویژگی 
هدفمند بودن ذیل یک ساز و کار شفاف، مشروط بودن 
به وضعیت درآمدی و معیشــتی و محدودیت زمانی 
را دارا باشــد تا بتواند حداقل های معیشتی را تامین 
کند.به همین ســبب جهت تحقق عدالت مالیاتی و 
تامین اجتماعی، یکپارچه سازی نظام مالیاتی و تامین 
اجتماعی باید در دســتور کار قرار گیــرد تا دریافت 
مالیات از مردم و اعطای یارانه به آن ها مبتی بر درآمد 
خانوارها باشد. سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به 
بررسی انواع یارانه هایی که در کشور پرداخت می شود 
و ضــرورت اصالح آن ها پرداخته اســت که فایل این 

گزارش را در اینجا می توانید مشاهده کنید.

سهم پردرآمدها  از  یارانه کاالهای اساسی  ۵.۷برابر  دهک های پایین است 

یارانه پنهان در جیب پردرآمدها
 امسال ۱.۵ برابر بودجه دولت، یارانه پرداخت می شود

رئیسی:
حتی آنهایی که به ما رأی ندادند 
هم به دولت سیزدهم امیدوارند

رئیسی، خاطر نشان کرد: امروز همه مردم حتی آنهایی 
که به ما رأی ندادند نیز نسبت به دولت سیزدهم در ایجاد 
گشایش و آسایش در زندگی خود امیدوار هستند، لذا 
همه وزارتخانه ها، سازمان ها و استانداران وظیفه دارند 
برای رفع موانع و مشــکالت به ویژه در زمینه اشتغال و 
مسکن گام های ماندگار و سازنده ای بردارند.ئیس جمهور 
اظهار داشت: از استانداران انتظار داریم مهم ترین مسایل و 
مشکالت مردم استان را شناسایی کنند و همه ظرفیت ها 
را برای برطرف ساختن مشکالت به کار بگیرند.رئیسی، 
خاطر نشان کرد: امروز همه مردم حتی آنهایی که به ما 
رأی ندادند نیز نسبت به دولت سیزدهم در ایجاد گشایش 
و آســایش در زندگی خود امیدوار هســتند، لذا همه 
وزارتخانه ها، سازمان ها و استانداران وظیفه دارند برای 
رفع موانع و مشکالت به ویژه در زمینه اشتغال و مسکن 
گام های ماندگار و ســازنده ای بردارند.رئیس جمهور 
تصریح کرد: اســتانداران باید مشکالت اصلی استان را 
شناسایی کنند و براســاس برنامه و اولویت و با حرکت 
انقالبی و جهادی و با میدان دادن به جوانان و جوانگرایی 
در مسیر برطرف ساختن مشکالت حرکت کنند.احمد 
محمدی زاده استاندار جدید بوشهر، پیش از این به عنوان 
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی بوشهر، معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی 
سپاه پاسداران و دستیار و مشاور عالی وزیر نفت در دولت 
دهم فعالیت داشته است.سیدعلی احمدزاده استاندار 
جدید کهگیلویه و بویر احمد نیز دارای مدرک کارشناسی 
ارشد و دکتری در رشــته حقوق خصوصی به ترتیب از 
دانشگاه های قم و تربیت مدرس و نیز کارشناسی ارشد 
در رشته مدیریت دولتی و کارشناسی حقوق قضایی به 
ترتیب از مرکز مدیریتی دولتی و دانشگاه قم است و پیش 
از این، معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور، معاون 
برنامه ریزی، اقتصادی و اداری و مالی اســتانداری قم، 
فرماندار شهرستان گچساران، عضو هیئت امنا و هیئت 
مدیره منطقه ویژه اقتصادی ســلفچگان و عضو هیئت 
مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان قم بوده است.

دســتور رئیس بانــک مرکزی  
برای بررسی مجدد محدودیت 

تراکنش های کارت به کارت
با دستور رییس کل بانک مرکزی، موضوع محدودیت 
تراکنش های کارت به کارت بار دیگر بررسی می شود.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اخبار 
منتشر شده در خصوص محدودیت تراکنش های "واریز 
به" کارت، به اطالع هم میهنان گرامی می رساند، این 
محدودیت تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است 
و حسب دستور ریاســت کل بانک مرکزی در راستای 
حمایت از کسب و کارهای خرد،  مقرر گردید این موضوع 
بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه های بانک مرکزی 
به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد 
نشود.الزم به ذکر است تراکنش های ساتنا، پایا، خرید از 
پایانه های فروشگاهی )پوز(، برداشت وجه از خودپرداز 
و کارت به کارت، طبق روال معمول در سیستم بانکی 

انجام می شود.

قیمتسکهظرفیتعبورازمرزحساسرادارد؟
 بــازار ســکه و دالردرانتظــار 

مذاکرات هسته ای   
قیمت دالر نسبت به روز روز سه شنبه افزایش یافت 
و قیمت سکه ظرفیت آن را پیدا کرد که رشد کند و 
باالی مرز 11 میلیون و ۸00 هزار تومان قرار گیرد. 
به گزارش اقتصادنیوز، قیمــت دالر آمریکا که عصر 
روز روز سه شنبه حوالی ۲۷ هزار و 300  تومان قرار 
داشت، در شــروع معامالت امروز قدری رشد کرد و 
روی ۲۷ هزار و 500 تومان قرار گرفت.قیمت دالر مرز 
۲۷ هزار و 500 تومــان را حفظ کرد، در ادامه قدری 
افزایش یافت و در پایان معامالت نیمه اول روز روی 

۲۷ هزار و 5۲0 تومان قرار گرفت.

قیمتسکهظرفیترشدبیشتررادارد
قیمت ســکه امامی عصر روز روز ســه شنبه روی 
11 میلیون و ۶50 هزار تومان قرار داشــت. قیمت  
طالی جهانی روز روز ســه شنبه تغییراتی مثبت را 
به ثبت رساند، قیمت سکه تا حوالی ساعت 5 عصر 
به طور معناداری باال نرفته بود. در نتیجه قیمت سکه 
ظرفیت آن را داشت که افزایش یابد.قیمت سکه که 
در معامالت پشت خطی رشــد کرده بود و در شروع 
معامالت روزگذشــته روی 11 میلیون و ۷00 هزار 
تومان قرار گرفت. قیمت طالی جهانی در این مقطع 
1۷۷۴ دالر گزارش شد و قیمت دالر روی ۲۷ هزار و 
5۲0 تومان قرار داشت. با این حساب حباب قیمتی 
ســکه حدود 1.۸ درصد به دســت آمد که به طور 
معناداری کوچک بود.قیمت ســکه پتانسیل رشد 
بیشتر را داشت و عبور از مرز 11 میلیون و ۸00 هزار 

تومان دشوار به نظر نمی آمد. 

اخبار
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ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: بنابر گزارش مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره 

آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.
به گزارش صداوســیما، هادی طحان نظیف ســخنگوی 
شــورای نگهبان درباره نظر این شورا درباره طرح مجلس 
درباره واردات خودرو گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو 
چند بار بین مجلس و شــورای نگهبان رد بدل شده است 
که آخرین ایرادی که شورای نگهبان به آن داشت درباره 

ماده ۴ این طرح بود.
وی ادامه داد: این ماده درباره واردات خودرو های هیبریدی 

بود که مجلس آن را اصالح کرده بود.

وی افزود: در جلســه امروز، این مصوبه مجلس بار دیگر 
مورد بررســی قرار گرفت. ارزیابی اعضای شورای نگهبان 
نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در 
یک قســمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز 
صحبتی نشــده بود و از مجلس خواستیم که این موضوع 
دقیق تر و شفاف تر بیان شود. یکی دیگر از نکات این مصوبه 
تصویب سایر مقررات توسط وزارت صمت است که ابهامی 
درباره آن به وجود آمد، لذا ایــن موارد اگر دقیق تر مطرح 
شــود، امکان اظهار نظر درباره آن دقیق تر اســت.طحان 
نظیف افــزود: البته هیات عالی نظارت بر حســن اجرای 
سیاست های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت 

نظام مستقر است طی نامه ای مواردی از این مصوبه را به 
عنوان مغایر با سیاست ها اعالم کرده بود که ما در شورای 
نگهبان بر اساس مقررات موظف هستیم آن ها به مجلس 
منعکس کنیم.سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: هیات 
عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام این 
ماده را مغایر با سیاست های حمایت از تولید ایرانی و کار 
و سرمایه ایرانی، مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
مغایر سیاست های اداری دانسته بود. حتی ماده 10 مصوبه 
که قبال ایرادی به آن وارد نشده بود را مغایر با سیاست ها 
دانستند.ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: در شورای 
نگهبان به این مصوبه فقط یک الی دو ابهام وارد شد، ولی 

شورای عالی نظارت ایراد های بیشــتری را به این مصوبه 
وارد کرد. لذا این مصوبه بار دیگر به مجلس برمی گردد و 
در دستور کار مجلس قرار می گیرد تا این ایرادات برطرف 

شود و به شورای نگهبان ارسال شود.
طحان نظیف در ادامه درباره سایر مصوبات امروز شورای 
نگهبان گفت: مصوبه دیگر امروز شورای نگهبان که معروف 
به مصوبه قیر است امروز در دستور کار شورای نگهبان قرار 
گرفت و ابهامی در مصوبه در خصــوص بند ز تبصره یک 
قانون بودجه 1۴00 وجود داشــت. این مصوبه در دستور 
کار امروز شورای نگهبان بود و مغایر شرع و قانون اساسی 

شناخته نشد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

مهلت ثبت نام برای وام اجاره، امروز به پایان می رســد 
و البته احتمال تمدید این زمان وجــود دارد. اما موانع 
چندگانه ای همچون معرفی ضامن رســمی با 10 سال 
سابقه که حداقل 5 سال تا زمان بازنشستگی اش باقی 
مانده باشــد، ایراد به زمان انعقــاد اجاره نامه و امتناع 
برخی بانکها از پرداخت تسهیالت باعث شده بسیاری 
از مســتاجران قید دریافت وام را بزنند؛ تا جایی که از 
۲30 هزار نفری که تا کنون به بانک معرفی شده اند تنها 

۷000 نفر این تسهیالت را دریافت کرده اند.
به گزارش ایسنا، از یک میلیون و 50 هزار نفر که تا روز 
۲۲ شــهریورماه برای دریافت وام اجاره ثبت نام کردند 
۲30 هزار نفر به بانک ها معرفی شدند که فقط ۷000 
نفر این تســهیالت را دریافت کرده اند. بررسی ها نشان 
می دهد الزام معرفی ضامن رسمی مهمترین مانع پیش 
روی متقاضیان اســت. از طرف دیگر ایرادگیری های 
فراتر از مصوبه برخی بانک ها مســتاجران را مستاصل 
کرده است؛ تا جایی که برخی اجاره نشین ها می گویند 

عطای وام را به لقایش بخشیده اند. سال گذشته هم به 
قدری موضوع آشنایی کارکنان بانک با کارتابل وزارت 
راه و شهرسازی طول کشــید که وام در زمان مناسب 
قبل از انعقاد قرارداد به دست مستاجران نرسید.امسال 
مهلت ثبت نام وام اجاره تا پایان شهریورماه اعالم شده که 
امروز به پایان می رسد. البته محمود محمودزادهـ  معاون 
وزیر راه و شهرسازیـ  مدتی قبل از ارایه پیشنهاد برای 
تمدید این زمان سخن گفته بود اما هنوز چیزی در این 
خصوص مصوب نشده است. از طرف دیگر علی رغم اینکه 
مهلت ثبت نام تا پایان شهریورماه اعالم شده از روز ۲۹ 
شهریورماه امکان ثبت درخواست وجود نداشت.بر اساس 
مصوبه ســتاد کرونا تمامی بانک ها، بجز بانک هایی که 
سهمیه وام خود را تا کنون پرداخت کرده اند موظف به 
پرداخت کمک ودیعه مسکن هستند. اما به نظر می رسد 
رویه یکسانی در بانک های عامل برای پرداخت وام ودیعه 
مسکن وجود ندارد. به طور مثال بعضی بانک ها عنوان 
می کنند که باید دو ضامن رسمی با سابقه باالی 10 سال 

معرفی شــود. برخی مراجعین هم می گویند که بانک 
اعالم می کند باید حداقل 5 سال از موعد بازنشستگی 
ضامن باقی مانده باشد.یکی دیگر از مشکالت متقاضیان، 
ایراد بانکها به تاریخ انعقاد اجاره نامه است. با اینکه تاریخ 
اجاره نامه واحد مســکونی باید از شش ماهه دوم سال 
13۹۹ باشد، اکثر بانکها فقط اجاره نامه هایی را معتبر و 
مناسب دریافت وام می دانند که در نیمه اول سال ثبت 
شده باشــد و بدین ترتیب بخش عمده متقاضیان را از 
چرخه دریافت وام حذف می کنند.حدود دو هفته قبل، 
معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا اعالم کرد که برای 
صرف نظر کردن از مساله معرفی ضامن رسمی جهت وام 
اجاره با رییس و مسئوالن بانک مرکزی مکاتبه کرده ایم. 
اما پیگیری از بانک ها نشان می دهد که رایزنی ها هنوز به 
نتیجه نرسیده است.مصائب پیش روی مستاجران برای 
دریافت وام ودیعه مسکن، انتقاد نمایندگان مجلس را در 
پی داشته است. عبدالجالل ایریـ  سخنگوی کمیسیون 
عمران مجلسـ  گفته اســت: وام ودیعه مســکن برای 

کاهش مشکالت مردم در نظر گرفته شده اما در سایه 
خالء نظارتی و نبود دســتورالعمل واحد اجرایی برای 
بانک ها، مستاجران با گرفتاری جدیدی رو برو شدند و به 
ناچار در شرایط شیوع ویروس کرونا باید از بانکی به بانک 
دیگر مراجعه کنند.وی ضمن ابراز گالیه از روند پرداخت 
وام ودیعه مسکن خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی 
باید به وضعیت پرداخت وام ودیعه مسکن نظارت داشته 
باشد و بانک مرکزی نیز ضمن ابالغ دستورالعمل واحد، 
اجازه اقدامات خودســرانه به بانک ها را ندهد.بنابراین 
گزارش، ستاد ملی کرونا در سال 1۴00 مبلغ وام کمک 
ودیعه مسکن را ۷0 میلیون تومان برای شهر تهران، ۴0 
میلیون تومان برای دیگر کالنشهرها و ۲5 میلیون تومان 
برای سایر شهرها در نظر گرفته است. متقاضیان تا پایان 
tem. شهریورماه فرصت دارند برای ثبت نام به سامانه

mrud.ir مراجعه کنند. این وام برای کسانی است که 
تا کنون موفق به دریافت آن نشــده اند. نرخ ســود این 

تسهیالت 13 درصد است.

رییس مجلس با بیــان "در قوانین تــورم داریم و باید 
نظارت بر اجرای قوانین را اولویت قرار دهیم و به سمت 
تنقیح برویم"، گفت: صرفاً در حد نیاز باید قانونگذاری 

کنیم.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شــورای اســالمی 
)چهارشنبه، 31 شهریورماه( در مراسم آئین رونمایی از 
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در دیوان محاسبات کشور 
حاضر شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: 
اتفاقات خوبی در دیوان افتاده است البته هنوز در میانه 
راه قرار داریم؛ هرساله بعد از ارائه الیحه بودجه، گزارش 
تفریغ بودجــه آن در دی ماه ارائه می شــد اما در زمان 
حاضر که در اوایل مهرماه قرار داریم و دولت به تازگی کار 
تدوین الیحه بودجه 1۴01 را آغاز کرده است، گزارش 
تفریغ بودجه ســال ۹۹ حاضر است و دو هفته دیگر در 

صحن علنی مجلس قرائت می شود.
وی با اشاره به اینکه قرار است هر دو ماه یک بار گزارش 
اولیه از نظارت بر بودجه نیز ارائه شود، عنوان کرد: نظارت 
برخط بر بودجه کمک شــایانی بــه تصمیم گیری ها 

می کند و امیدواریم تمام امور برخط شود که در راستای 
رویکرد هوشمندسازی به عنوان یکی از ۴ رویکرد مجلس 
انقالبی است.نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: زمانی 
که بودجه می نویســیم برای زندگی مردم در شــهرها 
و روســتاها و همچنین دولت تصمیم گیری می کنیم 
و همگی تحت تأثیر سیاســت های پولی و مالی ما قرار 
می گیرند.رییس مجلس افزود: واقعیت تلخ این اســت 
که وقتی کسری بودجه داریم در حقیقت این به معنای 
دست در جیب مردم کردن اســت، و در این شرایط در 
حالی حقوق ها را افزایش می دهیم که قدرت خرید مردم 
پایین آمده است.قالیباف اولویت اول مجلس را نظارت 
بیان کرد و گفت: با تورم قوانین مواجه هستیم لذا باید 
به نظارت بر اجرای قوانین توجه کنیم و به سمت تنقیح 
برویم و صرفاً در حد نیاز، قانونگذاری داشته باشیم.رییس 
نهاد قانونگذاری کشــورمان با ابراز اینکه "فرصت های 
خوبی برای ریل گذاری و نظارت داریم"، خاطرنشان کرد: 
در این راستا دیوان محاسبات مهم ترین نقش نظارتی 
بر بودجه را دارد و کمیســیون اصل ۹0 مجلس و سایر 

کمیسیون های تخصصی نیز نظارت جدی بر امور دارند 
همچنین حضور نمایندگان مجلس به عنوان عضو ناظر 
در مجامع و شوراهای اســتانی و کشوری، خود فرصت 
خوبی برای نظارت است.وی در ادامه بازوی نظارتی دیگر 
مجلس را اقدامات هیئت تطبیق قوانین براساس اصل 
13۸ قانون اساسی دانست و متذکر شد: تذکر، سؤال، 
اســتیضاح و تحقیق و تفحص از دیگر بازوهای نظارتی 
مجلس هستند که تمامی این ها زمانی اثرگذار خواهد 
بود که همه این ابزارها در هماهنگی با هم کار کنند و اگر 
پراکنده کاری شود اثری ندارد که در این راستا جلسات 
حوزه نظارتی را برقرار کرده ایم تا تحولی در حوزه نظارت 
ایجاد کنیم و دیوان محاسبات کشور و گزارش های آن 
نیز رکن رکین نظارت های مجلس است.قالیباف با اشاره 
به جلسات صحن مجلس در ۲ هفته آینده که گزارش 
تفریغ بودجه ۹۹ در آن ارائه می شود، عنوان کرد: به زمان 
تدوین برنامه هفتم توسعه کشور نزدیک می شویم که 
تأکید کردیم باید در آن به موارد خاصی همچون ناترازی 
در صندوق ها، معادن و یارانه ها اعم از نقدی و غیرنقدی و 

غیرشفاف توجه شود، همچنین اجرای دولت الکترونیک 
و راه اندازی سامانه هایی که دولت توسط قانون مکلف به 
آن شده است و همچنین اصالح ســاختار بودجه باید 
مدنظر قرار گیرد.نماینده تهــران در مجلس ادامه داد: 
مجلس جلسات روزهای سه شنبه خود را به بررسی های 
نظارتی اختصاص داده است و گزارش ها شفاف و روشن 
بیان می شود تا نمایندگانی که قرار است عضو کمیسیون 
تلفیق شــوند، اطالعات دقیق داشــته باشند.رییس 
مجلس شورای اسالمی با اشــاره به راه اندازی سامانه 
ارتباطات مردمی 1۹۸ دیوان محاســبات که می تواند 
در آینده هوشمندتر، کاربردی تر و اثرگذارتر ادامه دهد، 
خاطرنشــان کرد: در عین آنکه در دیوان محاسبات به 
حسابرسی می پردازیم باید به بعد عملکردی هم بپردازیم 
لذا باید گزارش های حسابرسی و عملکردی دقیق با بیان 
اشکاالت در زمینه قانونگذاری و بودجه ریزی در صحن 
مجلس بررســی شــود. در پایان این مراسم از گزارش 
تفریغ بودجه ۹۹ توســط محمدباقــر قالیباف رییس 

مجلس شورای اسالمی رونمایی به عمل آمد.

رییس مجلس شورای اسالمی؛

کسری بودجه یعنی دست در جیب مردم کردن 

سخنگوی شورای نگهبان: مجمع تشخیص این مصوبه را مغایر با سیاست های کلی نظام اعالم کرده

مصوبه واردات خودرو به مجلس برگشت خورد

مستاجران از دریافت وام ودیعه نا امید شدند

سخت گیری بانک ها در پرداخت وام ودیعه

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com
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یارانه پنهان و افزایش فاصله طبقاتی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

موضوع هدفمندی یارانه ها در اجرا و عمل هدفمند نبود و بیشتر با رویکرد پوپولیستی انجام شد. چراکه یارانه بخش تولید پرداخت نشد و موجب از مدار خارج شدن بسیاری از واحدهای تولیدی شد. به عبارتی مردم 
یارانه گرفتند و خانه نشین شدند. از سوی دیگر بر خالف اکثر کشورهای دنیا، یارانه به جای اصابت به اقشار هدف گذاری شده به همه مردم تعلق گرفت.مسئله ای که هدفمندی یارانه ها را مسکوت گذاشت، جراحی 
نامناسب اقتصاد و عدم توزیع مناسب بود. بنابراین یارانه پنهان همچنان ادامه یافت و روز به روز اعداد بزرگتر و بزرگتر شد. بدون اینکه به قشر هدف برخورد کند. برای هر تغییر و هر جراحی می بایست با چاقوی اقتصاد 
اقدام کرد. رویکردهای صرفا اقتصادی نیاز به داده ها، سامانه ها و فرآیندهای قابل اطمینان خواهند داشــت. هنگامی که بر توزیع یارانه نقدی بدون ایجاد بستر الزم در جهت شناسایی افراد اقدام می شود، نتیجه آن 
افزایش 24 برابری مصرف یارانه بین دهک اول و دهک دهم است. این نهایتا در کنار تورم افسارگسیخته فاصله طبقاتی را به 32 برابر می رساند. افراد غنی به دلیل داشتن امکانات، از انرژی بیشتری استفاده می کنند 
و یارانه پنهان بیشتری هم کسب می کنند. این یارانه ها وحتی سهیمه ها گاهی برای بخش تولید نیز موثر نیست چراکه بر تعداد تولیدکنندگان پوششی می افزاید. یارانه پنهان 95 میلیارد دالر منابع را به نفع قشر 
غنی مصرف می کند. کارایی چندانی نیز در بخش های محتلف ایجاد نکرده است. در کنار این عدد 93 میلیارد دالر حساب جاری و غیرجاری تسهیالت بانک ها را اضافه کنیم به حدود 200 میلیارد دالر می رسیم. در 
حالیکه چین با 240 میلیارد دالر جهش اقتصادی خود را رقم زد. ما در سالهای اخیر نه تنها رشدی نداشتیم بلکه با رشد منفی مواجه شدیم. سامانه های جامع و پویا و نظارت سیستمی می تواند به تدریج به حذف یارانه 
پنهان افراد مرفه منجر شود. با واقعی شدن قیمت ها میزان مصرف کاهش یافته و صرفه جویی حاصل خود می تواند بر میزان صادرات حامل های انرژی بیفزاید. درآمدهای ارزی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.البته در 
این مسیر باید بر روند تدریجی و لحاظ مصرف بخش های تولیدی هم اقدام شود. شفاف سازی و نظارت در بخش تسهیالت در کنار هدفمندی مناسب یارانه ها از یک سو  و اجرای قوانین مالیاتی مانند مالیات بر عایدی 
سرمایه و مالیات بر مجموع درآمدها می تواند اقتصاد بیمار کشور را پویاتر و فاصله طبقاتی را کمتر کند. موضوع یارانه ها از حساسیت زیادی برخوردار بوده و به شرایطی مانند وضعیت تولید، اشتغال و بیکاری، نرخ رشد 
اقتصادی شفافیت مالی طبقات و دهک های درآمدی، نظام مالیاتی کارآمد و غیره وابسته است.ایجاد سامانه های مختلف با همکاری بسیاری از سازمانهای اقتصادی و مالیاتی با رعایت شفافیت الزم تنها راهکار تحقق 
حذف مطلوب سه دهک پر درآمدی جامعه است. از این جهت دولت با رصد حساب های بانکی و استعالم دارایی ها باید به حذف یارانه دهک های پردرآمد اقدام کند. حذف دهکهای پر درآمد جامعه به معنای بازگشتن  

هزاران هزار میلیارد تومان به چرخه اقتصادی کشور است. دولت می تواند از این طریق عالوه بر کمک به خانواده های آسیب پذیر موضوع اشتغالزایی را دنبال کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: بانک ۱۸ 
درصد به سپرده ها بهره می دهد و مشخص نیست چگونه 
می خواهد با 4 درصد به مردم کاال بفروشد. عماًل در این 
شرایط تولید کننده قیمت خود را باال می برد، بعد به بانک 
سود می دهد و در سوی دیگر بانک می گوید با بهره چهار 
درصد به مردم کاال می فروشد.اکبر پازوکی در گفت وگو 
با ایسنا، از فروش اجباری از سوی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی خبر داد و گفت: تولیدکننــدگان لوازم خانگی 
فروش خود را سبدی و فروش برخی اقالم را مشروط به 
خرید اقالم دیگر کرده اند. برای مثال می گویند اگر یک 
یخچال میخواهی باید دو ماشین لباسشویی هم بخرید. 
تولید کنندگان کار خود را با بقالی اشــتباه گرفته اند، 
میخواهند محصوالتی که سود خوب دارد را تولید کنند 
و آن ها را از طریق سبد کاال بفروشند. این در حالی است 
که بر اساس قانون نظام صنفی این کار خالف است که 
کاالیی به اجبار با کاالهای دیگر به مصرف کننده فروخته 
شود.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه از 
کمبود برخی کاالها در این حوزه خبر داد و گفت: خود 
تولیدکنندگان هم به موضوع ازعان می کنند که هنوز 
به ســطحی که به طور کامل نیاز داخل را تامین کنند 
نرسیدند. در این شرایط به نظر می رسد تولیدکنندگان 
به دنبال انحصار طلبی هستند، به طوری که اقدام به راه 
اندازی فروشگاه کردند و تظاهر می کنند کاال به اندازه 
کافی هست تا واردات آزاد نشود. ما هم مخالف آزاد شدن 
واردات هستیم، اما وارد نشدن کاال نباید به این منجر شود 

که تولید کننده پای خود را در کفش توزیع کننده کند.
وی با بیان اینکه احتکار، قاچاق، گرانفروشی و کم فروشی 
همه به نام فروشندگان تمام می شــود، اظهار کرد: در 
بازار شاهد گرانی هســتیم نه گرانفروشی، اما همیشه 
کاسه کوزه ها سر کسبه می شکند. این در حالی است که 
قیمت را تولید کنندگان تعیین می کنند و فروشندگان 
با سود مشخص کاال را خرید و فروش می کنند.پازوکی 
همچنین تاکید کرد که تولید کننده حق ندارد خود توزیع 
کننده باشــد و اگر کاالیی دارد باید آن را به واحدهای 
زیرمجموعه اتحادیه لوازم خانگی عرضــه کند. اما در 
حال حاضر انجمن های تولیدکننده با توزیع کنندگان 
موازی کاری میکنند. برای مثال برخی تولیدکنندگان 
با فروشــگاه ها قرارداد می بندند آن را اجاره می کنند، 
از صاحب فروشــگاه می خواهند دیگر حضور نداشته 
باشــد و به جای او کارمندی خودشان را قرار می دهند 

و می گویند پول آب، برق، مالیات و غیره را نیز پرداخت 
می کنند. این انحصار طلبی است.این در حالی است که به 
گفته وی قانون چرخه تولید لوازم خانگی از مواد معدنی 
و سازمان های مربوطه تا توزیع و خدمات پس از فروش را 
در نظر گرفته و هیچ وقت تولیدکننده را مساوی با توزیع 
کننده قرار نداده است. تولید کننده باید به دنبال صادرات، 
به روز رسانی کاال، بهبود کیفیت و کاهش قیمت باشد، 
نه اینکه با باال رفتن قیمت با بانک ها قرارداد ببندد و مردم 
را بدهکار بانک ها کند یا اینکه فروشگاه اجاره کند و به 
طرق مختلف محصوالت خود را بفروشــد. این موارد با 
سیاست های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. به طور 
کلی مردم به طرق مختلف در حالت بدهکار شــدن به 
بانک ها هستند، چرا که به دلیل گرانی برای خرید هر 
کاالیی از جمله خودرو، لوازم خانگــی و غیره ناچار به 
دریافت تسهیالت هستند.وی همچنین یکی از عوامل 
گرانی را دولت دانست و گفت: دولت باید از تولید حمایت 
بی دریغ در زمینه تأمین مواد اولیه، ارز، تامین اجتماعی، 
مالیات و غیره کند. در حال حاضر در برخی موارد کاالهای 
قاچاق که ارزش افزوده، حقوق گمرکی، مالیات و غیره را 
پرداخت نمی کند با کاالی ایرانی هم تراز یا از آن ارزانتر 
است.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد 
است اگر در سال ۱39۶ دولت از این اتحادیه که 4000 
عضو در تهران و بیش از ۱000 عضو در سایر استان ها 
دارد، مشورت می گرفت، با مشخص کردن میزان تولید و 
تقاضا می توانست از تجاری که خود پول و ارتباط داشتند 
استفاده کند تا به تولید کنندگان کمک کنند، کاالهایی 
که در کشور تولید نمی شود را وارد می کردند و به تدریج 
با افزایش تولید داخل واردات کاهش می یافت. در این 
صورت شاهد خال کاال نبودیم، لوازم خانگی هم تا این 
حد گران نمی شد و بازار قاچاق رونق نمی گرفت.پازوکی 
با بیان اینکه در صنعت لوازم خانگی هیچ نقشه راه و مسیر 
مشخصی وجود ندارد و تا زمانی که این نقشه وجود ندارد 
تداخالت ادامه دارد، تصریح کرد: تصمیمات اشــتباه 
باعث شده امروز یخچال ســاید ایرانی که سال ۱39۶ 
یک میلیون و 500 هزار تومان بود به 30 میلیون تومان 
و لباسشویی 230 هزار تومانی به هفت میلیون تومان 
برسد. اما تولیدکنندگان همچنان پنج سال دیگر فرصت 
می خواهند، اما باید از آن ها پرســید در این چهار سال 
چه اقدامی انجام داده ند که پنج سال دیگر هم خواستار 

ممنوعیت واردات هستند.

وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی کرونا پیشنهاد 
داده مهلت ثبت نام در ســامانه امالک و اسکان که 
فعال تا پایان مهرماه اســت را تا آخر آذرماه تمدید 
کند که هنوز در این خصوص تصمیم گیری نشــده 
است.سامانه امالک و اســکان که از ۱0 شهریورماه 
برای چندمین بار در ســال جاری دچــار اختالل 
شده بود از روز 23 شهریور مجددا در دسترس قرار 
گرفته است. خانوارها اعم از مالک و مستاجر تا پایان 
مهرماه فرصت دارند اطالعات ســکونتی خود را به 
ثبت برســانند و البته احتمال تمدید دو ماهه این 

زمان وجود دارد.
محمود محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرســازی 
گفت: پیشنهاد تمدید مهلت درج اطالعات سکونتی 
در سامانه امالک و اســکان تا پایان فصل پاییز را به 
ســتاد ملی کرونا داده ایم که در انتظار تصمیم این 
ستاد هستیم اما فعال آخرین زمان نام نویسی، پایان 
مهرماه است.ســامانه ملی امالک و اسکان کشور به 
نشــانی amlak.mrud.ir با ویژگی ها و امکانات 
جدید از روز 23 شــهریورماه آماده ثبت اطالعات 

ملکی و سکونتی مالکان و مستاجران شده است.
این ســامانه که بــه منظور جمــع آوری اطالعات 
مربوط به بخش مســکن راه اندازی شــده در سال 
جاری طی چنــد مرحله با اختالالتی مواجه شــد. 
روز ۱9 تیر ســامانه برای چهار هفته متوقف و ۱۶ 
مردادماه بازگشایی شد. آخرین وقفه ایجاد شده نیز 

به ۱0 شهریورماه برمی گردد و 23 شهریور مجددا 
راه اندازی شد.

در نسخه جدید گزینه هایی ایجاد شده که خانوارها 
می توانند موارد را تایید یا اصالح کنند و زمان کمتری 
صرف خواهند کرد. برای استفاده از این سامانه باید از 
نسخه 5۱ به بعد مرورگر موزیال فایرفاکس و یا نسخه 

5۱ به بعد مرورگر کروم استفاده کنید.
یکی از کارکردهای ســامانه امالک و اســکان که 
مردادماه ۱399 وارد فاز اجرایی شــد، شناســایی 
واحدهای خالی از ســکنه به منظــور اخذ مالیات 
خانه های خالی اســت. پس از آن مجلس در 5 آذر 
۱399 قانون مالیات بر خانه های خالی را به تصویب 
رســاند که 2۶ آذرماه همان ســال به تایید شورای 
نگهبان رســید اما  اجرای این قانون همچنان هنوز 

در گردونه شکل گیری ساختار اجرایی می چرخد.
محمدرضا رضایی کوچیـ  رییس کمیسیون عمران 
مجلسـ  گفته اســت: بارها و بارها اجــرای قانون 
مالیات بر خانه های خالی را از وزرات راه و شهرسازی 
پیگیر شدیم اما هیچ مانعی در این وزارت خانه وجود 
ندارد بلکه مشکالت موجود در سازمان امور مالیاتی 
است. از این رو باید جلسه مشترکی با وزارت اقتصاد 
دارایی و وزارت راه و شهرسازی برگزار و  مشکالت 
را بررسی کنیم. متاســفانه تاکنون حتی یک ریال 
 هم از محل مالیات بــر خانه های خالــی به خزانه

 واریز نشده است.

دبیرانجمــن شــرکت هــای هواپیمایــی مجموع 
سفرهای هوایی اربعین تدارک دیده شده برای رفت 
و برگشــت زائران را 550 پرواز اعــالم کرد. مقصود 
اسعدی ســامانی درباره مشــکالتی که زائران برای 
خرید بلیت با نرخ مصوب دارند، گفت: کســانی که 
می خواهند بلیت اربعین تهیه کنند، به دفاتر فروش 
بلیت مراجعه و بلیت ها را خریداری کنند.وی با تأکید 
بر اینکه ایرالین ها ملزم به فــروش بلیت دوطرفه در 
صورت درخواست زائران هستند، گفت: بلیت بخشی 
 از پروازهای در نظر گرفته شده برای اربعین به فروش ر

فته است.
دبیرانجمن شرکت های هواپیمایی اظهار داشت: بر 
اساس آخرین توافق بین سازمان هواپیمایی کشوری 
و انجمن شرکت های هواپیمایی مقرر شد قیمت بلیت 
پروازهای تهران-نجف-تهران 5 و مشهد-نجف-مشهد 
۶ میلیون تومان و قیمت بلیت یکطرفه مســیرهای 
تهران-نجف و مشــهد-نجف نیز به ترتیب 3.2 و 4 
میلیون تومان باشــد.وی خاطرنشان کرد: نرخ بلیت 
پروازهــای دوطرفه اربعیــن از فرودگاه های کرمان، 
زاهدان و یزد به نجف ۶ و در بقیه فرودگاه ها 5 میلیون 

تومان تعیین شده است.

اســعدی ســامانی افــزود: تــا کنــون 550 مجوز 
پــرواز بــرای رفــت و برگشــت زائــران اربعیــن 
بــرای شــرکت های هواپیمایــی ایرانی از ســوی 
ســازمان های هواپیمایی کشــوری ایــران و عراق 
 صادر شــده اســت؛ ۱2 شــرکت هواپیمایی ایرانی
 در پروازهای اربعین امســال مشــارکت می کنند.

وی ادامــه داد: ایرالین هــا در دفاتر اصلــی خود در 
حال فروش دو طرفه هســتند؛ اما برخی مســافران 
از وب ســایت های فــروش بلیــت اقدام بــه خرید 
می کنند که موتورهای جســتجوی این ســایت ها، 
امــکان عرضــه بلیت هــای دوطرفــه را ندارند اما 
 دفاتــر فروش بلیــت خــود ایرالین ها ایــن امکان 

را فراهم کرده اند.
دبیرانجمن شرکت های هواپیمایی تصریح کرد: ویزای 
گروهی صادر نمی شــود و برای افرادی که در سامانه 
سماح نام نویســی کرده اند، از طریق هماهنگی های 
به عمل آمده با سفارت عراق، صادر خواهد شد؛ صدور 
بلیت منوط به داشتن ویزاست؛ دفاتر فروش بلیت و 
آژانس ها ویزا نمی دهند و فقط مســافری که ویزا را از 
قبل تهیه کرده باشد می تواند بلیت از دفاتر خدمات 

مسافرت هوایی تهیه کند.

احتمال تمدید ثبت نام در سامانه امالک و اسکان تا آخر پاییز

انجمــن  ســخنگوی 
قطعه سازان با بیان اینکه 
خودروسازان برای تکمیل 
خودروهــای ناقــص کف 
کارخانــه نیازمند دریافت 
تسهیالت ۱4 هزار میلیارد تومانی هستند، گفت: 
تکمیل این خودروهــا تا نیمه آبان مــاه، نیازمند 
رفع مشکل کمبود نقدینگی اســت. به گفته وی 
طبق اعالم خودروسازان، در حال حاضر ۱40 هزار 
دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان 
به دلیل نقــص در قطعات، دپو شــده که 95 هزار 
دستگاه به ایران خودرو و 45 هزار دستگاه به سایپا 
اختصاص دارد. به گفته وی ارزش مالی خودروهای 
دپوشده در کارخانه های خودروساز حدود 20 هزار 
میلیارد تومان است.یک کارشــناس بازار خودرو 
در این رابطه می گویــد: اصالحات یک روزه اتفاق 
نمی افتد و بایــد اصالحات کالن صــورت بگیرد. 
تا زمانی که اصالحات انجام نشــده با تورم مواجه 
هســتیم. فربد زاوه اضافه کرد: به علت عدم عرضه 
خودرو شــاهد افزایش قیمت خودرو شده ایم. به 
گفته خودروسازان بیش از ۱40 هزار خودرو ناقص 
در شرکت خودروسازی موجود است. روند عرضه 
نیز در شش ماه اول ســال نامطلوب بوده، بنابراین 
زمانی که میــزان عرضه کاهش پیــدا کند باعث 
افزایش تورم  می شود.این در حالی است که فرهاد 
بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه ســازان با اشاره به 
اینکه در حال حاضر اختــالف قیمت خودرو بین 
کارخانه و بازار، سود باالیی را نصیب دالالن می کند، 
اظهار داشت: سال گذشته 25 هزار میلیارد تومان 
از این محــل نصیب دالالن شــد، در حالی که اگر 
شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته 
شود و قیمت خودرو در حاشــیه بازار تعیین شود، 
عالوه بر افزایش تیراژ تولید خودرو، شــاهد خروج 

خودروسازان از زیان دهی خواهیم بود. در عین حال، 
ظرفیت تولید قطعه سازان نیز فعال تر می شود و در 
نهایت، قیمت خودرو هــم در بازار کاهش می یابد.

سخنگوی انجمن قطعه ســازان افزود: در جلسه با 
معاون سازمان بازرسی پیشــنهاد کردیم که برای 
یک بار هم شــده به صورت آزمایشی و به مدت ۶ 
ماه، صنعت خودرو از قیمت گذاری معاف شود. اگر 
کاهش قیمت در بازار اتفاق نیفتاد روش دیگری را 
برای قیمت گذاری اجرا کنند. وی اظهار داشت: در 
این جلسه مسئوالن سازمان بازرسی اعالم کردند 
که موضوع آزادســازی قیمت خودرو باید در یک 

جلسه خاص مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه روزانــه ۱500 میلیارد تومان به 
زیان انباشته خودروســازان اضافه می شود، گفت: 
در حال حاضر صنعت خودروسازی متولی خاصی 

ندارد و دســتگاه های مختلف در مورد این صنعت 
تصمیم گیــری می کننــد. در عین حــال بخش 
خصوصی که ۶5 تا 70 درصد قطعات خودروها را 
تامین می کند، هیچ نقشی در این تصمیم گیری ها 
ندارد و فقط به عنوان مشــاور، نظراتش را دریافت 
می کنند.یک کارشناس بازار خودرو در این رابطه 
در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: اصالحات 
یک روزه اتفــاق نمی افتد و بایــد اصالحات کالن 
صورت بگیرد تا زمانی که اصالحات انجام نشــده با 
تورم مواجه هســتیم. فربد زاوه اضافه کرد: به علت 
عدم عرضه خودرو شــاهد افزایش قیمت خودرو 
شده ایم و به گفته خودروسازان بیش از ۱40 هزار 
خودرو ناقص در شرکت خودروسازی موجود است 
و روند عرضه نیز در شــش ماه اول سال نامطلوب 
بوده بنابراین زمانی که میــزان عرضه کاهش پیدا 

کند باعث افزایش تورم  می شود.زاوه اظهار داشت: 
شــرکت های خودروســازی در صورت های مالی 
در حال ثبت ضــرر و زیان هســتند. این زیان هم 
به طور طبیعی ناشــی از ســوءمدیریت خودشان 
است و نمی توان کســی را دلیل زیان آنها دانست. 
ســرمایه گذاری های بی مورد در بسیاری موارد در 
تشــدید زیان آنها موثر بوده است. به همین خاطر 
افزایش تولید در شــرایط فعلی، تنهــا می تواند به 
بحران دو شرکت دولتی خودروساز در ایران دامن 
بزند.وی ادامه داد: این موضوع توانســته منجر به 
افزایش ضرر و زیان شــده و در نهایت هم به عمیق 
شدن خســارت های مالی منجر  شود. این مساله را 
می توان به صورت مســتقیم در عــدم بازپرداخت 
وجوه شبکه بانکی و تشدید تورم در کشور دید. به 
همین خاطر الزاما افزایش تولید چیز خوبی نیست.

برای تکمیل خودروهای ناقص 14 هزار میلیارد تومان  پول نیاز است

دپوی 140 هزار دستگاه خودروی ناقص 
ارزش 20 هزار میلیاردی خودروهای دپو شده

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

قوامی، معــاون وزیر اقتصاد، 
هم اکنون یارانــه پنهان در 
کشــور ما معادل ۶0 درصد 
تولید ناخالص داخلی است. 
پرداخت این میزان یارانه منجر 
به کسری بودجه دولت ها که نتیجه آن تورم است، می 
شود. در نهایت منجر به فشار به دهک های پایین خواهد 
شد. طبق قانون باید انفال را به ثروت تبدیل کرده و آن را  

به درستی توزیع کنیم، اما اکنون به این صورت نیست.
یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: موضوع 
هدفمندی یارانه ها در اجرا و عمل هدفمند نبود و بیشتر 
با رویکرد پوپولیستی انجام شد. چراکه یارانه بخش تولید 
پرداخت نشــد و موجب از مدار خارج شدن بسیاری از 
واحدهای تولیدی شد. به عبارتی مردم یارانه گرفتند و 
خانه نشین شدند. از سوی دیگر بر خالف اکثر کشورهای 
دنیا، یارانه به جای اصابت به اقشار هدف گذاری شده به 
همه مردم تعلق گرفت.حسین محمودی اصل اضافه کرد: 
مســئله ای که هدفمندی یارانه ها را مسکوت گذاشت، 
جراحی نامناسب اقتصاد و عدم توزیع مناسب بود. بنابراین 
یارانه پنهان همچنان ادامه یافت و روز به روز اعداد بزرگتر 
و بزرگتر شد. بدون اینکه به قشر هدف برخورد کند. برای 
هر تغییر و هر جراحی می بایست با چاقوی اقتصاد اقدام 
کرد. رویکردهای صرفا اقتصادی نیاز به داده ها، سامانه ها 
و فرآیندهای قابل اطمینان خواهند داشت. این در حالی 
اســت که به گفته قوامی، معاون وزیر اقتصاد، رقم یارانه 
پنهان در اقتصاد ایران حدود 50 میلیــارد دالر معادل 
۱400 هزار میلیارد تومان است که سهم هر ایرانی از این 

یارانه روزانه 45 هزار تومان و ماهیانه یک میلیون و 350 
هزار تومان است. یارانه پنهان پرداختی به دهک دهم، ۱7 
برابر یارانه پرداختی به دهک اول جامعه است. زارع، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این رابطه گفته 
است فراهم نبودن امکان شناسایی افراد با درآمد باال، یکی 
از مشــکالت و موانع حذف یارانه ثروتمندان بوده است.

مسعود خوانســاری، رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره 
به این موضوع که یارانه به جیب پولدارها می رود گفت: 
تورم خطرناک شده است. در حال حاضر دهک های باال و 
برخوردار باالترین بهره را از یارانه ها و به طور خاص یارانه 

انرژی می برند. برای مثال دهک های پایین ۱.۶ درصد از 
یارانه بنزین استفاده می کنند در حالی که این رقم برای 
دهک های باال 2۱.۸ درصد است. اگر روند فعلی ادامه پیدا 
کند، ما نگران رشد شــدید تورم و افزایش قیمت تمامی 
کاالها هستیم.حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها اما معتقد است که در حوزه پرداخت یارانه های 
پنهان باید طوری عمل شــود که حداقــل هزینه ها به 
بخش های مختلف تولید کاال و خدمات تحمیل شود و از 
آثار و تبعات سوء آن جلوگیری شود و منجر به رفاه خانوار 
ایرانی و همچنین افزایش و بهبود رفاه اجتماعی در کشور 

شــود. به گفته حاجتی، اصالح نظام پرداخت یارانه های 
نقدی به خانوار براساس سقف منابع پیش بینی شده در 
بودجه سال آینده و بازمدیریت و کاهش تمام یا قسمتی از 
یارانه های پنهان اعطایی در حوزه انرژی، کاالهای اساسی، 
نهاده های کشــاورزی، دارو تجهیزات پزشکی مورد نظر 
است که می بایست تمامی این پیشنهادات به بهبود شرایط 
مردم و جامعه منجر شود. حاجتی افزود: برنامه حمایتی 
پیشــنهادی برای ارائه و تصویب در الیحه بودجه سال 
۱40۱ به ستاد بودجه کشور در قالب بسته پیشنهادی 

هدفمندی داده می شود.

برای تحقق اجرای قانون حذف یارانه افراد ثروتمند چه راهکارهایی الزم است؟

اصابت یارانه ها به دهک های پردرآمد
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

پشت پرده تسهیالت ۳۰ میلیونی لوازم خانگی

فروش بلیت در دفاتر ایرالین ها برقرار است

۵۵۰ پرواز برای اربعین
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نوسان قیمت ارزهای دیجیتالی
بيت كوين در كف كانال 42 هزار دالر

قیمت انواع ارز های شاخص دیجیتالی امروز در روند معامالت در بازار های 
تجارت دیجیتال بین المللی تغییراتی را تجربه کرد.یک شبکه داده ارز های 
رمزنگاری شــده که توســط برخی از بزرگ ترین تجارت کنندگان وال 
استریت اداره می شود، روز دوشنبه تقریباً ۹۰ درصد در بیت کوین سقوط 
 Pyth کرد، نقصی که در سایر سیستم عامل ها ظاهر نشد. این پلتفرم که
نامیده می شود، توسط طرفداران آن به عنوان یک منبع صنعتی برای قیمت 
گذاری اطالعات مربوط به دارایی ها مانند سهام و ارز های رمزنگاری شده 
 Jump اعالم شده است. مشارکت کنندگان آن شامل غول های مالی مانند
Trading Group، DRW و FTX هستند.گفتنی است، بیت  کوین 
۱۲ ســال پیش توســط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین 
ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.بیت کوین با نماد 
اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با 
ارزش بازار حدود ۷۸۸.۶ میلیارد دالر، در رتبه ۱ بازار قرار داشــته و سهم 
 ETH ۴۱.۱۳ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.اتریوم با نماد اختصاری
یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود 
۳۳۶.۵ میلیارد دالر، در رتبه ۲ بازار قرار داشته و سهم ۱۷.۵۴ درصدی از 
کل بازار را در اختیار دارد. تتر با نماد اختصاری USDT یک ارز دیجیتال یا 
شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۶۸.۶۹ میلیارد دالر، 
در رتبه ۳ بازار قرار داشته و سهم ۳.۵۶ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

توسط وزیر خارجه؛
حذف برنامه های ايرانی از گوگل پلی را در مجامع 

بين المللی پيگيری شود
سخنگوی اتحادیه کســب و کار های مجازی گفت: وزیر امور خارجه باید 
تحریم شــدن حوزه فناوری اطالعات را در مجامع بین المللی مطرح کند 
تا مردم از چنین حق ســاده و مشخصی محروم نشــوند.رضا الفت نسب، 
سخنگوی اتحادیه  کسب  و کارهای مجازی درباره حذف برخی برنامه های 
ایرانی از گوگل پلی، گفت: گوگل پلی یک برنامه معروف و بین المللی است 
که افراد زیادی از آن برای بارگذاری برنامه های خود اســتفاده می کنند. 
وقتی گوگل پلی بنا به تحریم ها برنامه هــای ایرانی را حذف می کند، بازار 
آ ن ها را کوچک تر کرده و  درآمد هایشــان را دچار چالش می کند.او ادامه 
داد: کاربران می تواند اپلیکیشــن هایی که از گوگل پلی حذف شــده را از 
برنامه های دیگری دانلود کنند.الفت نسب درباره میزان جدی بودن مشکل 
حذف برنامه ایرانی از گوگل پلی، توضیح داد: دستگاه های اجرایی باید این 
موضوع را از مراجع بین المللی پیگیری کنند تا دیگر چنین مشکلی تکرار 
نشــود.او ادامه داد: اکنون افراد حاضر در دولت باید تالش کنند تا حوزه 
فناوری اطالعات از تحریم ها خارج شــود و دیگر این گروه را درگیر نکند.

سخنگوی اتحادیه  کسب  و کارهای مجازی بیان کرد: وزیر امور خارجه باید 
این مسائل را در مجامع بین المللی مطرح کند تا مردم از چنین حق ساده 

و مشخصی محروم نشوند.

مراكز مجاز استخراج رمز ارز از چه زمانی فعال می 
شوند؟

سخنگوی صنعت برق کشــور زمان فعالیت مجدد مراکز مجاز استخراج 
رمز ارز را اعالم کرد.مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور 
با اشــاره به آغاز فعالیت ماینرهای مجاز از اول مهرماه گفت: مراکز مجاز 
استخراج رمز ارز خرداد امسال به دلیل افزایش مصرف برق با موافقت هیئت 
دولت از مدار تولید خارج شــدند که با پایان زمان اوج مصرف تابستان از 
ابتدای مهرماه، همزمان با تأمین برق، این مراکز هم مجدد شروع به فعالیت 
خواهند کرد.سخنگوی صنعت برق افزود: تاکنون ۲۱۸ هزار دستگاه رمزارز 
غیرمجاز در کشور کشف شده است که مصرف برق این مراکز معادل یک 
نیروگاه هزارمگاواتی است که البته با وجود پایان زمان اوج مصرف تابستان 
همچنان مصرف برق باالست که این نشان دهنده فعالیت مراکز غیرمجاز 
استخراج رمز ارز است.رجبی مشــهدی با اشاره به اینکه تعرفه برق مراکز 
مجاز اســتخراج رمزارز با قیمت برق صادراتی محاســبه می شود، گفت: 
مراکزی که غیر مجاز فعالیت می کننــد در صورت دریافت نکردن مجوز، 
دستگاه هایشان جمع آوری می شود. همچنین برق مراکز غیرمجاز کشف 
شده قطع و به مراکز قضایی معرفی خواهد شد.او در پایان بیان کرد: قطعا 
جرایم ســنگینی از ســوی قوه قضائیه برای افرادی که قانــون را رعایت 
نمی کنند، لحاظ می شود و صنعت برق نیز بر اساس برآورد انرژی مصرفی 

معادل نرخ رمز ارز هزینه دریافت می کند.

كمبود تراشه 2023 ميالدی برطرف می شود
طبق گزارشــی جدید تا ۲۰۲۳ میالدی کمبود جهانی تراشه برطرف می 
شود و حتی بازار با مازاد ظرفیت آن روبرو خواهد شد.چالش جهانی کمبود 
تراشه سبب شده کارخانه های خودروسازی تولید را متوقف کنند. در همین 
راستا تحلیلگران پیش بینی می کنند این چالش در ۲۰۲۳ میالدی پایان 
یابد.افزایش قیمت ها و نگرانی های سیاسی درباره کمبود تراشه سبب شده 

تراشه سازان برای ساخت واحدهای جدید سرمایه گذاری کنند.
تحلیلگران مؤسســه IDC پیــش بینــی می کنند این صنعــت پس از 
رشــد ۱۷.۳ درصدی در ســال جاری و در نتیجه رشد ســرمایه گذاری، 
در ۲۰۲۳ میــالدی دچــار مــازاد ظرفیــت می شــود.تولید کنندگان 
خودروها و محصــوالت الکترونیکــی در حال حاضر برای دســتیابی به 
قطعات نیمه رســانا با چالــش روبرو شــده اند زیرا میزان تقاضا بســیار 
فراتر از ذخایر در دوره همه گیری اســت.کمبود تراشــه خودروســازان 
را مجبور کــرده خطوط تولیــد را تعطیل کنند. همزمان بــا اوج گرفتن 
 همه گیری در مارس ۲۰۲۰ میالدی خودروســازان ســفارش تراشه را 
کاهش دادند زیرا بیم آن داشــتند کــه تقاضا بــرای خودروهای جدید 
کاهش یابد.اما اکنون وضعیت اقتصادی در حال بهبود اســت و در نتیجه 
خودروســازان به دنبال ثبت ســفارش جدید هســتند زیرا تقاضا برای 
محصوالت الکترونیکی مصــرف باال باقی مانده اســت. میلیون ها نفر در 
سراسر جهان به دلیل دورکاری مجبور شدند دســتگاه های خود را ارتقا 
دهند.طبق پیش بینــی IDC، کارخانه های تولید تراشــه در باقیمانده 
ســال جاری با حداکثر ۱۰۰ درصد ظرفیت خود فعالیــت می کنند. این 
در حالی اســت که ذخایر قطعات اصلی مانند ویفر های ســیلیکونی که 
ســاختار اصلی تراشه هســتند، طی ســه ماه باقیمانده به اندازه ای رشد 
کرده که تقاضا را پاســخگو باشــند.اما به گفته تحلیلگران بخش انتهایی 
زنجیره تولید تراشــه که در آن ویفرهای سیلیکونی مهندسی و به میکرو 
تراشه هوشــمند تبدیل می شــوند، همچنان با چالش روبرو است. اما در 
۲۰۲۳ میــالدی این چالش از بین می رود و بازار تراشــه بــا انبوه ذخایر 
روبرو می شــود.آنها پیش بینی می کنند ارزش بازار نیمه رسانا تا ۲۰۲۵ 
 میالدی به ۶۰۰ میلیارد دالر برســد. چنین افزایشی حاکی از ۵.۳ درصد

 رشد است.

اخبار

هشدار مرکز ماهر درباره آسیب پذیری مرورگر گوگل کروم
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به آسیب پذیری های موجود در مرورگر کروم هشدار داد.اخیراً شرکت گوگل به روزرسانی هایی را به منظور وصله ۱۱  آسیب پذیری موجود در 
مرورگر کروم منتشر کرده است.دو مورد از این آسیب پذیری ها )CVE-۲۰۲۱-۳۰۶۳۲ و CVE-۲۰۲۱-۳۰۶۳۳( روز صفرم بوده و تحت بهره برداری فعال قرار دارند. این آسیب پذیری ها موتور متن باز جاوا 

اسکریپت V۸ مرورگر کروم را تحت تأثیر خود قرار می دهند. جزئیات فنی بیشتری از آسیب پذیری های مذکور منتشر نشده است.به کاربران توصیه می شود هرچه سریع تر مرورگر خود را به نسخه ۹۳.۰.۴۵۷۷.۸۲ 
به روزرسانی کنند.اعمال به روزرسانی ها از طریق مسیر ' Settings > Help > 'About Google Chrome و سپس انتخاب گزینه به روزرسانی انجام می پذیرد.

رئیــس اتحادیــه انجمن 
انرژیهای تجدیدپذیر ایران 
گفت: اکنون خودروســاز 
بایــد در بخــش تحقیق و 
توسعه سرمایهگذاری کند 
اما به جای این کار خرج سیاســی میکند تا حمایت 
نمایندگان را برای خودش بخرد.هاشم اورعی درباره 
استفاده از خودروی برقی در کشور و زیرساختهای 
تامین سوخت اظهار داشت: تا سال ۲۰۵۰ تقاضای 
انرژی در جهان روند کاهشــی پیدا میکند، یعنی تا 
۲۰۳۰ تا حدی افزایش و تــا ۲۰۵۰ کاهش خواهد 
یافت و این تعجبآور است زیرا انتظار این است که تا 
۳۰ سال آینده هم جمعیت جهان زیاد میشود و هم 
اینکه GDP جهان با شــیب زیادی افزایش خواهد 
یافت.بنابراین وقتی هم جمعیت افزایش پیدا میکند 
و هم مردم جهان پولدار میشوند، باید تقاضای انرژی 
افزایش یابد اما شاهدیم که روند کاهشی است زیرا 
تکنولوژی به کمک انرژی میآید نتیجه اینکه علیرغم 
افزایش جمعیت و مصرف با توجه به اینکه راندمان 
مصرف انرژی هم بیشتر میشود تقاضای انرژی کاهش 
پیدا میکند، اما وقتی عمیقتر نگاه میکنیم بزرگترین 
دلیل اینکه مصرف انرژی در ۳۰ سال آینده کاهش 
پیدا میکند این اســت که جهان به شدت به سمت 
برقی شــدن میرود یعنی در ۳۰ سال آینده علیرغم 
اینکه تقاضا انرژی کاهش مییابد، تقاضای نفت، گاز 
زغالسنگ و انرژی هســتهای کاهش پیدا میکند بر 
خالف آنها تقاضا برای بــرق دو برابر و در واقع عمق 
نفوذ این انرژی افزایش پیدا میکند. وی افزود: تا نیمه 
قرن  سیستم انرژی جهان برقی میشود و بزرگترین 
دلیل آن حمل و نقل جادهای است یعنی در ۳۰ آینده 
خودروهای سواری و تجاری از بنزینی و گازوئیلی به 
سمت برقی شدن میروند، در نتیجه تقاضای سوخت 
فسیلی کم و برق زیاد میشــود، اما مهمترین دلیل 
اینکه جهان به سمت برقی شدن میرود این است که 

خودروهای برقی صحنه را به خود متعلق میکنند.
استاد دانشگاه صنعتی شــریف تصریح کرد: تقریبا 
در تمام اروپا قانون شــده که تا ۲۰۳۰ اجازه فروش 
خودروی برقی و دیزلی را نخواهنــد داد یعنی عمر 
خودروی دیزلی تا پایان این دهه اســت حتی نروژ 
پایان عصر خودروی بنزینی را سال ۲۰۲۵ اعالم کرده 
است، یعنی تا ۱۰ ســال بعد چیزی به نام خودروی 

غیربرقی نخواهیم داشت. 
به گفته وی؛ تاکنون مهمترین عامــل بازدارنده در 
توسعه سریع خودروی برقی؛ باتری بود چون باتری تا 
چند سال پیش نیمی از قیمت یک خودروی برقی بود 
و محدودیت اصلی نیز تکنولوژی باتری بود، تحقیقات 
گستردهای انجام شد و در همین سال اخیر تحوالت 
بســیار بزرگی در فناوری باتری انجام شد و ذخیره 
انرژی در دنیا نتیجه داد به طوری که باتریها کوچک 
و ارزان میشــوند، قیمت باتری خودروی برقی که تا 
چند سال پیش ۵۰ درصد بود اکنون یکسوم شده و به 

شدت پایینتر خواهد آمد.
اورعی خاطرنشــان کرد: شــرکت امریکایی تسال 
با همــکاری یک شــرکت کرهــای و جنرالموتورز 
ســرمایهگذاری میلیارد دالری کردنــد تا در کمتر 
از یک ســال آینده باتریهای جدیدی بــه بازار ارائه 
میدهند که هم سبک و هم ارزان است و به این دلیل 
ما شاهد تحول بسیار سریع در توسعه خودروی برقی 
در جهان هســتیم و جایگزین خودروهای بنزینی 
و فســیلی خواهند شــد. وی گفت: اما آیا در ایران 
میتوانیم انتظار داشــته باشیم صنعت خودروسازی 
ما همگام با تحوالت جهانی پیش برود؟ پاســخ خیر 
است، زیرا ما با فساد و رانت به میزانی از صنعت خودرو 
حمایت کردیم که اجازه ندادیم با کسی رقابت کند 
ما در صنعت خودروسازی وقتی دِر کشور را میبندیم 
و تعرفه ۲۰۰ درصدی اعمال میکنیم، پیشرفتی رخ 
نمیدهد. وقتی ۱۰ هزار خودروی خودروســازان در 
پارکینگ دپو میشود و دولت بســته حمایتی ارائه 
و بانک مرکزی به مــردم وام داد تا خــودرو بخرند، 
این رویه حمایت از صنعت نبــود در واقع رانت برای 
این صنعت بود در نتیجه مــا چه داخل و چه صحنه 

بینالملل به حدی حمایت بیجا کردهایم که امروز این 
صنعت نه توان رقابت با تحوالت جهانی داد و نه نیازی 
به رقابت میبیند. رئیس اتحادیــه انجمن انرژیهای 
تجدیدپذیر ایران بیان داشــت: اکنون خودروســاز 
باید در بخش تحقیق و توســعه سرمایهگذاری کند 
اما به جای این کار خرج سیاســی میکند تا حمایت 
نمایندگان را برای خودش بخــرد.  در نتیجه اینکه 
جدای خودروی برقــی؛ در صنعت خودروی بنزینی 
ایران کــه ۳ برابر تویوتای ژاپن بفروش میرســد، ۳ 
برابر تویوتا هم مصرف بنزین دارد،  پیشرفتی حاصل 
نمیشود. خودروی ایرانی از هر زاویه قدرت، اطمینان 
و عمر مفید، راحتی و تجهیزات قابلیت رقابت ندارد 
اما قیمت آن سه برابر خارجی اســت، زیرا در طول 
چند دهه ما حمایت کردیم و این خودروسازان فقط 
خورده و چاق شدهاند و دیگر نمیتوانند رقابت کنند. 
وی تاکید کرد: در این شرایط صحبت خودروی برقی 
آدرس غلط  و نمایشی است چون شرایط الزم فراهم 
نیســت، اولین گام برای اینکه خودروی برقی را در 
کشــور راهاندازی کنیم ایجاد رقابت در این صنعت 
و کوتاه کردن دست دولت و جلوگیری از رانت است، 
ما شرایط رقابت، تحقیق و توسعه را از خودروسازان 
گرفتهایم، بنابراین شرایط حداقلی برای صحبت از 

تکنولوژی روز را نداریم، راه این است که صنعت رها 
شود اگر قرار است حمایت شود در راستای جلوگیری 
از رقابت نباشد بلکه تشــویق در ازای تحقیق بیشتر 

صورت بگیرد. 
اورعی درباره تامین ســوخت خودروی برقی گفت: 
استفاده از این خودروها باری روی شبکه برق کشور 
اضافه نمیکند چه بسا در گام اول شرایط را بهتر هم 
میکند، این خودروها ســیم برق که به شبکه متصل 
شوند، ندارند باتریها شــب تا صبح شارژ میشوند، به 
این ترتیب کــه اگر تعرفهبندی اصالح شــود و نرخ 
برق مصرفی در شب و روز متفاوت باشد نگرانی بابت 
تامین برق خودروی برقی نداریم، ضمن اینکه در گام 

دوم به صنعت برق کشور کمک هم میکند. 
وی یادآور شد: در دنیا برای این موضوع برنامهریزی 
میشــود وقتی خودروی برقی زیاد شود برای شبکه 
برق مدیریت اعمال میشــود یعنی در طول شــب 
برق را در باتــری ذخیره میکننــد و در طول روز در 
صورتی که با کمبود مواجه شــویم برق ذخیره شده 
را به شــبکه تحویل میدهند، بعبارت دیگر تا پایان 
دهه جاری خــودروی برقی نه تنها بــاری اضافی بر 
 شــبکه برق ایجاد نمیکند بلکه میتواند به مدیریت

 مصرف کمک کند.

خودروی برقی در ايران نمايشی و آدرس غلط است

پایان عصر اتومبیلهای بنزینی تا ۱۰ سال آینده
News kasbokar@gmail.com

در حالی که به گفته سرپرست وزارت آموزش و پرورش، 
سال جدید تحصیلی هم با ســامانه شاد آغاز می شود و 
نسخه جدید این اپلیکیشن رونمایی شده، واکسیناسیون 
معلمان تقریبا تمام شده و واکسیناسیون دانش آموزان 
نیز به تازگی آغاز شده اســت و می توان انتظار داشت 
در ماه های آینده، در کنار ادامــه روند آموزش مجازی، 
مدارس آموزش حضوری را نیز کلید بزنند.سال گذشته 
تحصیلی برای دانش آموزان و دانشــجویان، با حضور 
کرونا در کشور، سالی تمام مجازی بود که با بهره گیری 
از امکانات اینترنتی و ســامانه های آموزشــی، باوجود 
مشــکالت زیرســاختی و البته عدم دسترسی ۱۰۰ 
درصدی تمامی دانش آموزان بــه اینترنت یا ابزارهای 
الکترونیکی ازجمله تلفن همراه و تبلت به پایان رسید. اما 
در شرایطی که واکسیناسیون در ایران سرعت گرفته و 
این روزها دیگر افراد ۱۸ ساله هم می توانند واکسن بزنند، 

در نحوه بازگشایی دانشگاه ها و مدارس ابهام وجود دارد.
از طرفی بسیاری از اساتید دانشگاهی، معلمان و والدین تا 
کنون موفق به دریافت حداقل یک دوز واکسن شده اند، از 
طرف دیگر، هنوز واکسیناسیون به صورت کامل اجرایی 
نشده است. همچنین اگرچه در این مدت، کمتر خبری 
از بیماری کــودکان و نوجوانان به بیمــاری کووید ۱۹ 
منتشر شد، اما با توجه به لزوم واکسیناسیون همگانی 
برای  مصونیت کامل در جامعه، نمی توان احتمال ناقل 
شدن این قشر را نادیده گرفت و همین موضوع سبب شده 
سال جدید هم، حداقل در ابتدا، با آموزش مجازی همراه 
باشد، هرچند به تازگی واکسیناسیون دانش آموزان نیز 
آغاز شده است.بدین منظور علیرضا کاظمی- سرپرست 
آموزش و پرورش- در بازدید از مرکز مانیتورینگ پلتفرم 
شاد اظهار کرد که امسال هم ســال تحصیلی را با شاد 
آغاز می کنیم. او گفت: ممکن است مدارس کم جمعیت 
در مناطق دوردســتی که تحت پوشش فضای مجازی 
نیستند یا به بعضی از امکانات دسترسی ندارند، حضوری 
باشد، اما بیش از ۶۰ درصد دانش آموزان، مهر را با شاد 
آغاز می کنند.کاظمی همچنین خاطرنشان کرد: عالوه 
بر این، اقدامات بسیار زیادی انجام می دهیم که ضریب 
نفوذ بهره برداری دانش آموزان را در حوزه شاد 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 کشور تحت پوشش شبکه ملی اطالعات نباشد و 
یا اگر هست، کیفیت و سرعت مناسبی ندارد. بدین منظور 
جلساتی با وزیر ارتباطات داشتیم و قول های مناسبی 
دادند و در شــورای عالی فضای مجازی هم موضوع در 

دستور کار است. 

شناســایی کنش گران و فعاالن زیست بوم 
آموزش

سید ســتار هاشــمی -معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات- در نخســتین جلسه کارگروه پشــتیبانی از 
آموزش مجازی دانش آموزان،  گفت: استفاده حداکثری 
از ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد رقابت و تعامل سازنده 
بین پلتفرم های داخلی موجب توسعه و پیشرفت تولیدات 
داخلی و جلوگیری از گرایش کاربران به سمت سامانه های 
غیربومی می شود. بررســی و آسیب شناسی سامانه های 
آموزش الکترونیکی از منظر فنی و راهکارهای رفع آن ها 
می تواند منجر به بهبود کیفی و افزایش رضایت کاربران 
شود.هاشمی با تأکید بر شناسایی همه کنش گران و فعاالن 
زیست بوم آموزش در کشور و ضرورت استفاده از نظرات و 
راهکارهایشان، تصریح کرد: نظام نامه یادگیری الکترونیکی 
آموزش عالی از جمله اسنادی اســت که می تواند در این 
مسیر راهگشا باشد. عالوه بر این، طراحی الزام ها از نظر فنی، 
مستندات و استانداردهای مرتبط با سامانه های مدیریت 
یادگیــری )LMS( به منظور بهبود خدمــات و افزایش 
اثربخشی آموزشی باید مدنظر قرار گیرد. محتوای خوبی در 
این مدت در زمینه آموزش های مجازی تولید شده است که 
می توان با شناسایی و به اشتراک گذاری آن ها، برای تحقق 

عدالت آموزشی از آن ها بهره برد.

قابلیت سامانه شاد برای آموزش ایرانیان خارج 
از کشور

همچنین علی باقرزاده -رئیس مرکــز هماهنگی حوزه 

وزارت آموزش وپرورش- با بیان اینکه بیش از ۱۲ میلیون 
دانش آموز هم اکنون در سامانه شاد عضو هستند، گفت: 
با شروع سال تحصیلی جدید اوج گیری ترافیک مصرفی 
هم زمان با استفاده از سامانه شاد و سایر سکوهای آموزش 
الکترونیکی قابل پیش بینی است.وی همچنین خاطرنشان 
کرد:  در صورت تأمین همــه الزام ها و اســتانداردها در 
ســامانه های آموزش الکترونیکی، این روش فقط حدود 
نیمی از کیفیت و اهداف آموزش حضوری را فراهم خواهد 
کرد. سامانه شاد، متناسب با شرایط اضطراری همه گیری 
کرونا توسعه داده شده و کیفیت و کمیت خدمات آموزشی 
در آن به مرور ارتقا یافته است و این سامانه می تواند به عنوان 
یک پلتفرم رسمی برای آموزش ایرانیان خارج از کشور نیز 
استفاده شود. مراسم رونمایی رسمی از نسخه جدید پلتفرم 
آموزشی شاد برگزار شــد. علیرضا کاظمی -سرپرست 
وزارت آمــوزش و پرورش- در این مراســم با بیان اینکه 
خوشحالم در آستانه سال تحصیلی جدید شاهد رونمایی 
از این اپلیکیشن هستیم، اظهار کرد: این رونمایی برگرفته 
از تجربه ای ارزشــمند و دو ساله به حســاب می آید که 
حاصل تالش های همراه اول اســت.وی با تأکید بر اینکه 
ما در وزارت آموزش و پرورش، همراه اول را بخشی از نظام 
تعلیم و تربیت می دانیم، خاطر نشان کرد: به سهم خودم از 
تیم طراحی و توسعه دهنده شاد تشکر می کنم؛ »شاد« 
امروز یکــی از بزرگترین دســتاوردهای نظام جمهوری 
اســالمی ایران در دوران کرونا است و در شرایط فعلی به 
عنوان شبکه اصلی آموزش و در پســاکرونا هم به عنوان 
بخش مکمل در کنار سیستم تعلم و تربیت خواهد بود.

مهدی اخوان بهابــادی- مدیرعامل شــرکت ارتباطات 
سیار ایران نیز در این مراسم با بیان اینکه امسال نیز مانند 
سال گذشته تأمین زیرساخت های موردنیاز »شاد« را به 
بهترین شکل انجام دادیم، اظهار کرد: خداوند را شاکریم 
که بزرگترین نعمتش که همانا خدمت به بندگانش است 
را به ما عنایت کرده است. »شاد« پیشرفت هایی به نسبت 
سال گذشــته با هدف ارتقای سطح کیفیت داشته است 

که نســخه جدید آن همزمان با بازگشایی مدارس، قابل 
استفاده توسط کاربران خواهد بود.وی با بیان اینکه استفاده 
از شــاد برای تمامی کاربرانی که از سیمکارت همراه اول 
استفاده می کنند رایگان است، اشاره ای به ظرفیت مرکز 
مانیتورینگ آن داشت و گفت: چندی پیش که سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش از مرکز مانیتورینگ شاد در بخش 
مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول بازدید 
کردند، در جریان ظرفیت های این مرکز شبانه روزی قرار 
گرفتند که به منظور رسیدگی آنی به مشکالت و نواقص 
فنی احتمالی در بستر خدمت رسانی شاد ایجاد شده است.

اخوان بهابادی به تصمیم اخیر شورایعالی فضای مجازی نیز 
اشاره و بیان کرد: طی چند روز آینده فراخوانی را خواهیم 
داشت تا تمامی جوانان خوش ذوق و ظرفیت استارت آپی 
کشور که پتانسیل طراحی و ارائه خدمات مرتبط با فضای 
آموزش و پرورش کشــور را دارند، اعالم آمادگی کرده و 
آنها را به صورت تجمیعی گــرد هم آوریم و نهایتا بتوانیم 
سرویس هایشــان را با کســب مجوزهای الزم از وزارت 
آموزش و پرورش، روی پلتفرم شاد فعال کنیم. در جریان 
این مراسم که نسخه جدید شــاد که در راستای پایداری 
بیشتر و ارتقای کیفیت در سرویس دهی رونمایی شد، دارای 
قابلیت های کلیدی نظیر داشبوردهای مدیریتی ویژه برای 
نظارت هر چه بیشتر مدیران مدارس بر کیفیت آموزشی، 
امکان برقراری مکالمات گروهی با هدف افزایش سرعت 
ارتباطی بین دانش آموزان و معلمان، اضافه شدن موتور 
جست وجوگر شادبین، طراحی رابط کاربری جدید با هدف 
ماندگاری و حضور هر چه بیشتر دانش آموزان و فعالیت 
مرکز مانیتورینگ هفت در بیست و چهار این پلتفرم است.

همچنین محمدامیــن ابطحی- نماینــده تام االختیار 
مدیرعامل همراه اول در پروژه شــاد نیز حین رونمایی از 
نسخه جدید این پلتفرم، گزارشی اجمالی به شرح ثبت 
رکورد ۴۰۳ گیگابیت بر ثانیه توسط این سرویس آموزشی، 
تبادل ۴۷ میلیارد پیغام و ۱۷ میلیارد فایل بر بستر شاد، 
احراز هویت ۹۹ درصد مدیــران ۹۸ درصد معلمان و ۸۶ 
درصد دانش آمــوزان، نصب ۲۴ میلیونی اپلیکیشــن با 
ثبت ۲۲ میلیون شماره یکتا، ثبت رکورد برقراری روزانه 
یک میلیون تماس صوتی و تصویری بین معلمان و دانش 

آموزان و مواردی از این قبیل داد.

شرکت فیس بوک از زمان انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا 
بیش از ۱۳ میلیارد دالر برای ایمنی و امنیت هزینه کرده 
و اکنون ۴۰ هزار کارمند دارد که روی این موضوعات کار 
می کنند.سخنگوی شرکت فیس بوک اعالم کرد ۴۰ 
هزار کارمند ایمنی و امنیت شامل پیمانکاران بیرونی 
دارد که به نظارت بر محتوا می پردازند. فیس بوک اعالم 
کرد در اکتبر سال ۲۰۱۹ بیش از ۳۵ هزار کارمند ایمنی 
و امنیت داشته است.آمار جدید که هدف آن نشان دادن 
جدیت فیس بوک در خصوص مسائل ایمنی و امنیت 
است، روز سه شنبه در یک پست وبالگ منتشر شد. این 
آمار پس از مجموع گزارشهای اخیر روزنامه وال استریت 
ژورنال منتشر شده که از اسناد درزیافته استفاده کرده 
است تا نشان دهد فیس بوک با وجود سرمایه گذاریهای 

ســنگین، همچنان برای مقابله با مسائل جدی نظیر 
اطالعات نادرست کووید ۱۹ و قاچاق غیرقانونی انسان 

در کشمکش است.
این اسناد نشان داده که محققان داخلی فیس بوک اغلب 
مشکالت جدی در خصوص محتوای نامناسب یا رفتار 
کاربر در سرویسهای این شرکت شناسایی می کنند اما 
فیس بوک به طور معمول موفق نمی شود آنها را حل کند. 
این گزارشها باعث شده قانونگذاران آمریکایی خواستار 
تحقیقات و احتمال برگزاری جلســاتی در خصوص 
این مسائل شوند.پست وبالگ فیس بوک بدون اشاره 

خاص به گزارشهای روزنامه وال اســتریت ژورنال، به 
برخی از این انتقادات پرداخته است. این شرکت اعالم 
کرد اگرچه از نظر تاریخی در برابر مســائل موجود در 
این پلتفرم پاسخگو بوده اما با داشتن کارمندان ایمنی 
و امنیتی که در فرآیند توسعه در تیمهای محصول قرار 
 گرفته اند، تالش کرده است در این زمینه فعالتر باشد.

فیس بوک همچنین آمار جدیدی دربــاره کتابخانه 
تبلیغات سیاسی جهانی خود منتشر کرد. این کتابخانه 
آرشیوی است که در آن افراد می توانند تبلیغات سیاسی 
جست و جو کنند که در فیس بوک یا اینستاگرام نمایش 

داده می شود. فیس بوک اعالم کرد سه میلیون نفر هر 
ماه از کتابخانه تبلیغات استفاده می کنند و این شرکت 
۳.۵ میلیون درخواست تبلیغات سیاسی یا اجتماعی 
را در مدت شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ به دلیل عدم 
ارائه اطالعات مناسب رد کرده است.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، اینستاگرام هم اعالم کرده که در حال بررسی 
قابلیتی برای تشویق کاربران به مشاهده محتوای سالمتر 
در این سرویس است. این اپلیکیشن اشتراک گذاری 
عکس هدف یکی از گزارشهای وال استریت ژورنال قرار 
گرفته بود و در این گــزارش به تحقیقات داخلی فیس 
بوک اشاره شده بود که نشان می داد این شرکت مطلع 
است محصولش می تواند از نظر احساسی به زنان جوان 

آسیب بزند.

نسخه جديد »شاد« رونمايی شد

آموزش مجازی تا کی ادامه دارد؟

هزینه ۱۳ میلیارد دالری فیس بوک برای ایمنی و امنیت


