
سود ســهام عدالت سال ۱۳۹۸ برخالف ســال های قبل که 
در یک مرحله پرداخت می شد، تقریبا در سه مرحله صورت 
گرفت که دو مرحله آن تحقق یافت و پرداخت مرحله ســود 
هنوز صورت نگرفته و به نظر می رســد قرار است همزمان با 

سود سال ۱۳۹۹ پرداخت شود.
به گزارش ایسنا، سود سهام عدالت سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ 
طی یک مرحله به حساب مشموالن سهام عدالت واریز شد، 
اما سود سال ۱۳۹۸ سرنوشت دیگری داشت و قرار شد طی دو 
مرحله به حساب سهامداران واریز شود، یعنی مرحله نخست 
در ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۹ واریز شد و مشموالن ۵۰ درصد 

سود سهام خود را دریافت کردند.  
بر این اساس، میزان سود مشموالن که ارزش اولیه سهام آن ها 

۵۳۲  هزار تومان بود، حدودا ۲۰۰ هزار تومان و مشموالنی که 
ارزش اولیه سهام آن ها یک میلیون تومان بود، حدودا ۴۰۰ 

هزار تومان دریافت کردند.
همچنین افرادی سهام سهام عدالت ۴۹۲ هزار تومانی داشتند 
۹۱ هزار تومان و افرادی که دارای ســهام عدالت ۴۵۲ هزار 

تومانی بودند نیز ۸۴ هزار تومان دریافت کردند.

پرداخت نصفه و نیمه مرحله دوم سود
هرچند قرار بود فاصله واریز سود مرحله اول تا دوم ناچیز باشد 
و وعده های زیادی هم درمورد واریز بخش دوم سود از سوی 
مسئوالن داده شد اما در نهایت بخش دوم سود در ۱۴ تیرماه 

واریز شد.

از سوی دیگر قرار بود در مرحله دوم ۵۰ درصد باقی مانده واریز 
شود اما به دلیل عدم پرداخت سود از سوی برخی شرکت ها 
به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی، مشموالن در کل ۹۰ 
درصد سود خود را دریافت کردند. بر این اساس، در مرحله دوم 
واریز سود، سهام دارانی که ارزش اولیه آنها یک میلیون تومان 
است ۱۴۴ هزار تومان دریافت کردند و مشموالنی که دارای 
سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومانی هستند در مرحله 

دوم ۷۶ هزار تومان دریافت کردند.

کدام شرکت ها سود پرداخت نکردند؟
البته از مجموع ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی از دو شرکت 
معدنی و صنعتی گلگهر و پتروشــیمی جم به دلیل افزایش 

سرمایه آنها سود سهام مشــموالن دریافت نشد تا مشموالن 
سهام عدالت از مزایای حق تقدم و سهام جدید ناشی از افزایش 

سرمایه بهره مند شوند.
همچنین شــرکت های مخابرات ایران و گروه مپنا علی رغم 
پیگیری های متعدد تمام یا بخشــی از سود ســهام خود را 
پرداخت نکرده اند و با محاسبه  این دو گروه از باقی مانده سود 
ســهام عدالت به میزان ۵۰ درصد، ۴۰ درصد آن به حساب 

مشموالن واریز شده است.

پرداخت بخش سوم سود همچنان در هاله ای از ابهام
اکنون و با گذشت سه ماه از واریز مرحله دوم سود سهام عدالت 

هنوز خبری از واریز باقی مانده این سود نیست.

در این راســتا، آخرین خبر درمورد واریز این ســود از سوی 
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
مطرح شد که در اواسط شهریورماه  اعالم کرد بخشی از عدم 
پرداخت به دلیل افزایش سرمایه شرکت ها بود. شرکت هایی 
که سود خود را پرداخت نکردند از نظر انضباطی با آن ها برخورد 
می شود. از آنجاکه مقدار ســود کم است، با سود سال ۱۳۹۹ 
پرداخت می شود، زیرا پرداخت سود سال ۱۳۹۹ نیز نزدیک 

است، مجامع برگزار شده است.
با این حال، تا کنون خبری از تنبیه انضباطی شــرکت های 
متخلف و همچنین زمان پرداخت ســود سال ۱۳۹۹ نشده و 
واریز بخش سوم سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ همچنان در 

هاله ای از ابهام است.

در پنجمین ماه امسال، میزان انتشار اوراق بدهی در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۷۲ درصد رشد 
داشته است. به گزارش ایسنا، طبق اعالم بانک مرکزی، 
وضعیت فروش اوراق مالی اسالمی تا پایان مردادماه 
سال جاری نشان می دهد مجموع اوراق بدهی منتشر 
شده در این مدت، ۳۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده 
که در مقایسه با ماه گذشته، با افزایش ۷۲.۲ درصدی 

مواجه شده است.
این در حالی است مجموع این اوراق در پنج ماه نخست 
ســال جاری به رقم ۷۰ هــزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
رسیده که نســبت به پنج ماه نخست سال قبل، ۷.۸ 

درصد کاهش یافته است. عالوه براین، میزان انتشار 
اوراق بدهی دولتی در مردادماه امسال با ۱۶۱.۴ درصد 
رشد نسبت به ماه قبل، ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 

بوده است.
این در حالی است که اوراق بدهی دولتی منتشر شده 
در پنج ماه ابتدایی سال جاری با افت ۱۲.۱ درصدی 
نسبت به پنج ماهه سال گذشته به رقم ۵۷ هزار و ۹۱۰ 

میلیارد تومان رسیده است.
از ســوی دیگر، در بخش اوراق بدهی شهرداری در 
مردادماه امسال اوراقی در این خصوص منتشر نشده 
است. هرچند انتشــار اوراق بدهی شهرداری در پنج 

ماهه ابتدایی سال جاری با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش 
نسبت به پنج ماهه نخست سال قبل، به رقم ۶۷۰۰ 

میلیارد تومان رسیده است.
همچنین، در بخش اوراق بدهی شــرکتی بر اساس 
اطالعات منتشر شده توســط بانک مرکزی، انتشار 
این اوراق در دومین ماه تابستان سالجاری به رقم ۷۰۰ 
میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۹.۱ 

درصد کاهش داشته است.
عالوه براین، انتشار این اوراق در پنج ماهه امسال نیز با 
افت ۱۹.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

به رقم ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

خراسان رضوی روپیه اندونزی می تواند بهترین ارز 
آسیا در سال ۲۰۲۱ باشد زیرا افزایش قیمت کاالها 
با افزایش مازاد تجارت این کشور همراه شده است.

به نقل از نیوز در حال حاضر این کشــور به عنوان 
صادرکننده زغال سنگ و روغن پالم از بحران انرژی 
جهانی سود می برد و بسیاری از همتایان خود که 
واردکنندگان خالص کاال هســتند را دچار مشکل 
کرده است. اندونزی قرار است در ماه سپتامبر و پس 
از رکورد مازاد ۴.۷۴ میلیارد دالری وهمچنین  قرار 
گرفتن در ردیف شانزدهم اقتصاد دنیا، آمار تجاری 

خود را اعالم کند.
با تضعیــف رقبای آســیایی اندونزی این کشــور 
توانسته با افزایش بازده خزانه داری خود در سه ماه 
سوم سال ۱.۳ درصد رشد کند. همچنین در صورت 
افزایش بیشتر بازدهی خزانه داری ایاالت متحده در 
ماه های آینده، بانک اندونزی با ثبت بی سابقه ذخایر 
ارزی خود همچنان قادر به حمایت از پول ملی خود 

خواهد بود.
 ASEAN دیویا ِدِوش، سرپرســت تحقیقــات
و South-Asia FX در بانــک اســتاندارد 
چارترد)بانک استاندارد چارترد، یکی از مهم ترین 

بانک ها در بریتانیا محسوب می شود و خدمات آن 
عمدتا در آسیا، خاورمیانه و آفریقا متمرکز است(، 
اظهار کرد: ما همچنان به موارد مثبت IDR)یکای 
پول اندونزی( تکیه می کنیم و انتظار داریم که این 
ارز در بازه زمانی سه ماهه یکی از بهترین عملکردها 
 )EM Asia(در سراسر بازارهای آسیایی نوظهور

داشته باشد.
وی خاطرنشــان کرد: اندونزی در وضعیت بهتری 
نسبت به قبل از تنش اقتصادی ۲۰۱۳ قرار دارد و 
مجموع مازاد تجاری حساب جاری آن ۱۳ میلیارد 
دالر طی ســه ماه گذشته، در مقایســه با کسری 
بودجه ۱۲ میلیارد دالر هشت سال قبل، بوده است.

آنچه بــه  عنوان تهدیــد برای قــرار گرفتن روپیه 
اندونزی در هیات رهبری آسیا وجود دارد، ناتوانی 
این ارز در شکستن مقاومت تکنیکی ۱۴.۲۰۰ در 
برابر دالر طی ماه گذشته اســت که با وجود همه 
موارد بهبودی، می تواند سودهای بیشتر را محدود 

کند.
افزایش مداوم بازدهی خزانــه داری که تقریبا ۲۰ 
واحد افزایش یافته بر جذابیت تجارت های حامل 
روپیه تاثیر گذاشته است. ذخایر خارجی این کشور 

در ۱۳ روز متوالی تا پنج اکتبــر به صورت خالص 
فروخته شده اما بسیاری از رقبای منطقه ای روپیه با 
موارد مخالف شدیدتری روبه رو است که در ذیل به 

آن اشاره شده است:
در حال حاضر بــه دلیل کندی اقتصــاد تایلند و 
افزایش کسری حساب جاری نرخ بات)واحد پول 

این کشور( کاهش یافته است.
بانــک مرکزی فیلیپیــن نیز اعالم کــرده که پزو 

می تواند در این سه ماه بیشتر تضعیف شود.
همچنیــن در صورتی که مقامات پولی ســنگاپور 
پارامترهای سیاســت خود را در بازنگری سیاست 
پولی آینده تغییــر ندهند، همان طــور که انتظار 
می رود ممکن است صعود دالر سنگاپور نیز محدود 

شود.
واحد پــول مالزی یکــی از ارزهای اصلی اســت 
که می توانــد روپیــه را از بین ببرد؛ نــرخ باالی 
واکسیناسیون مقامات این کشور را قادر می سازد 
محدودیت ها را لغو کنند. همچنین افزایش قیمت 
نفت باعث رشــد مالزی خواهد شــد. با این حال 
سودهای همسایه نیز مانعی منفی برای رشد روپیه 

نخواهد بود.

بررســی آمار تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور 
نشان می دهد که در مجموع شش ماه نخست سال جاری 
۳۷۰ هزار و ۲۴۲ دستگاه خودرو تولید کرده اند که بالغ بر 
۳۶۲ هزار دستگاه روانه بازار شده است و بالغ بر ۱۴ هزار 
دستگاه از محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو به مرحله 

تجاری سازی نرسیده است.
به گزارش ایسنا، طبق آمار ارائه شده توسط خودروسازان 
بزرگ کشور به سازمان بورس، از ابتدای سال جاری تا 
پایان شهریورماه، در مجموع ۳۷۰ هزار و ۲۴۲ دستگاه 
خودرو تولید کرده اند که برای ۳۶۲ هزار و ۹۴۱ دستگاه 

فاکتور فروش صادر شده است.
در مجموع شش ماه ابتدایی سال جاری ۲۰۵ هزار و ۹۳۴ 
دستگاه در گروه صنعتی ایران خودرو تولید شده است که 
از این تعداد برای ۱۹۱ هزار و ۶۷۶ دستگاه فاکتور فروش 
صادر شده و براین اســاس قابلیت تجاری سازی داشته 
اســت و ۱۴ هزار و ۲۵۸ دستگاه الباقی تولید این مدت 
احتماال ناقص در پارکینگ خودروسازی باقی مانده است.
این در حالیســت که گروه خودروسازی سایپا در نیمه 
نخست امسال ۱۶۴ هزار و ۳۰۸ دستگاه خودرو تولید 
کرده و برای ۱۷۱ هزار و ۲۶۵ دســتگاه خودرو فاکتور 
فروش صادر کرده اســت؛ آمار فروش بیش از تولید در 
مدت مذکور به این دلیل است که محصوالت تولیدی 
پیش از سال ۱۴۰۰ این گروه خودروسازی که به سبب 
نقص قطعات تجاری نشــده بود، در شش ماهه امسال 
تکمیل و تجاری سازی شده اســت. آمار فروش و تولید 

خودروسازان به تفکیک محصوالت بدین صورت است 
که گروه صنعتی ایران خودرو در مجموع شــش ماهه 
امسال ۱۳۵ هزار و ۵۸۷ دستگاه از محصوالت خانواده 
پژو )به جز پژو ۲۰۰۸( تولید کرده که ۱۳۲ هزار و ۳۷۵ 
دستگاه آن را فروخته است؛  همچنین ۱۰۳ دستگاه پژو 
۲۰۰۸ تولید کرده که همه ۱۰۳ دستگاه آن فروخته شده 
است. پس از پژوها، ایران خودرو ۲۵ هزار و ۷۳۸ دستگاه 
از محصوالت خانواده سمند در شش ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ 
تولید کرده که برای ۲۴ هزار و ۳۵۵ دستگاه آن فاکتور 

فروش صادر شده است.
همچنین در این مدت، ۲۵ هزار و ۶۲۶ دستگاه دنا، ۱۴ 
هزار و ۱۳۰ دستگاه رانا و ۲۰۶۱ دستگاه تارا در مجموعه 
گروه صنعتی ایران خودرو تولید شده است که به ترتیب از 
این میزان تولیدها، ۲۰ هزار و ۵۲۹ دستگاه دنا، ۱۰ هزار و 
۱۶۶ دستگاه رانا و ۱۲۹۲ دستگاه تارا فروخته شده است. 
ایران خودرو در محصوالت مونتاژی نیز در نیمه ابتدایی 
امسال، عملکرد تولید ۲۶۸۹ دستگاه هایما و همانطور 
که اشاره شد ۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰۸ را ثبت کرده است 
که به ترتیب ۲۸۴۹ دستگاه هایما و ۱۰۳ دستگاه پژو 

۲۰۰۸ فروخته است.
همانطور که پیش از این نیز ذکر شــده بود، از تولیدات 
مونتاژی پیشــین این گروه صنعتی، سه دستگاه تندر 
)L۹۰(، یک دستگاه دانگ فنگ و از تولیدهای داخلی 
گذشته آن سه دستگاه وانت آریسان از ابتدای سال جاری 
تا پایان شهریور در آمار فروش این گروه خودروسازی ثبت 

شده است. در گروه خودروسازی سایپا نیز در طول شش 
ماهه ابتدایی سال جاری همانطور که اشاره شد، ۱۶۴ 
هزار و ۳۰۸ دســتگاه خودرو تولید شده است که از این 
میزان به ترتیب ۱۰ هزار و ۹۵۲۳ دستگاه سهم وانت های 
سایپا، ۱۴۳ هزار و ۴۹۳ دستگاه سهم خانواده تیبا، ۱۳۰ 
دستگاه سهم آریو s۳۰۰ و ۹۷۳۳ دستگاه سهم محصول 

جدید این گروه صنعتی )شاهین( بوده است.
طبق  آمار، گروه خودروســازی سایپا در مجموع نیمه 
ابتدای سال جاری در محصوالت خانواده پراید با توجه 
به توقف انواع پرایدها تنها تولید وانت پراید )سایپا ۱۵۱( 
داشته است که در این مدت بخشی از تولیدهای پیش 
از سال ۱۴۰۰ سایپا از این محصول تکمیل و طی شش 
ماهه امسال تجاری شــده اســت؛ لذا آمار فروش این 

محصول به عدد ۱۱ هزار و ۴۲۵ دستگاه رسیده است.  
همچنین از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، ۱۵۰ هزار 
و ۳۴۴ دستگاه محصوالت خانواده تیبا و ۹۰۷۲ دستگاه 
شاهین را تجاری ســازی کرده و برایشان صورت مالی 

ثبت کرده است.
این خودروساز همچنین سه دستگاه آریو، یک دستگاه 
سراتو و ۳۶۲ دستگاه چانگان )ســراتو و چانگان مربوز 
به تولیدهای قبل از سال ۱۴۰۰ است( طی شش ماهه 

نخست امسال در آمار فروش خود به ثبت رسانده است.
براساس این گزارش در مجموع برای۱۷۱ هزار و ۲۶۵ 
دستگاه از محصوالت گروه خودروسازی سایپا در نیمه 

نخست امسال، فاکتور فروش صادر شده است.

تکلیف مانده سود سهام عدالت چه شد؟

دولت چقدر اوراق فروخت؟

خودروسازان در نیمه نخست امسال چه تعداد خودرو فروختند؟روپیه اندونزی به بهترین ارز آسیا تبدیل می شود
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وزیر نیرو:

رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد

خطر کاهش 
جدی صادرات

برندگان نوبل اقتصاد 
معرفی شدند

فعال برنامه ای برای 
افزایش قیمت 

آب و برق نداریم

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله
راهکارهای جبران 

کسری بودجه

راهکارهای کوتــاه مدت، 
میــان مــدت و بلندمدت 
برای جبران کسری بودجه 
وجــود دارد. راهکارهــا 
صرفه جویی در بودجه عمومی دولت می تواند تا 
حدودی امید به کاهش کسری بودجه را پررنگ 
 کند. صرفه جویــی در بودجه عمومــی دولت و 

شرکت های دولتی...

 حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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صف های طویل 
مرغ با نرخ دولتی 

کسری بودجه 50 درصدی 
در کمین اقتصاد

سرمایه گذاری واقعی 41درصد کاهش یافت

روند  نزولی  سرمایه گذاری
صفحه2

صفحه2

نرخ  مشارکت  اقتصادی کاهش یافت
در تابستان امسال ،  ۴۱.۱ درصد جمعیت

 ۱۵ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند

در حالی که وزارت جهاد کشاورزی  تولید مرغ را به 
اندازه نیاز بازار مصرف می داند که شواهد نشان می 
دهد مرغ دولتی در بازار وجود ندارد و و مردم برای 
خرید مرغ در بازار آزاد هزینــه های گزافی را می 
پردازند. دولت نرخ مرغ  را ۲۴۹۰۰ تومان تعیین 
کرده و مراکزی مشخص شده و برای آنها سهمیه ای 
که روزانه یا دو روز در میان است، می دهد تا از این 
طریق مرغ ارزان به دست مردم برسد، میادین میوه 
و تره بار هم جزئی از این مراکز توزیع است. اما مردم 
می گویند که عمال چنین چیزی اتفاق نمی افتد. 
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران می 
گوید طبق اعالم جهاد کشاورزی روزانه ۱۲۰۰ تن 
مرغ در تهران توزیع می شود، اما کو و کجاست. کل 

روند از مرغداری تا...

دولت ســیزدهم درحالی تدوین بودجه ۱۴۰۱ را 
کلید زده است که بودجه سال جاری با کسری قابل 
توجهی مواجه است. راهکار همیشگی برای پوشش 
کسری بودجه دولتها، استقراض از بانک مرکزی و 
نظام بانکی بوده که نتیجه آن رشد افسارگسیخته 
تورم و کاهش توانایی مردم در پوشش نیازهای خود 
است. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس در این رابطه می گوید: برآورد ما این است 
که امسال بیش از ۵۰ درصد کسری بودجه داشته 
باشیم. به گفته وی، دولت حتماً باید برای پرداخت ها 
الیحه بیاورد و تعدیل کند و همچنین با راهکارهای 
جدیدی کــه می توان ایــن کســری ها را جبران 
 کرد، سازوکار جدید پیشــنهاد دهد. صالح آبادی، 

رئیس کل بانک مرکزی...

نباید به هیچ 
حرف نو 
و نظریه جدید 
بی توجه بود

رئیس جمهوری: 
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اقتصاد2
ایران وجهان

فعال هیچ برنامه ای برای افزایش 
قیمت آب و برق نداریم

وزیر نیرو گفت:  در حــال حاضر هیچ برنامه ای برای 
افزایش تعرفه قیمت آب و برق در دستور کار وزارت 
نیرو قرار ندارد.به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان 
امروز در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه بین وزارت 
صمت و نیرو برای احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت 
جدید نیروگاهی توســط بخش صنعــت و معدن 
در خصوص آخرین وضعیت صــادرات برق گفت:  
ترجیح من این است که اکنون در مورد صادرات برق 
صحبتی نکنم. اولویت ما تأمین برق مردم و صنایع در 
داخل کشور است. زمانی که برق مازاد داشته باشیم 
می توانیم روی این مسئله فکر کنیم. البته در حال 
حاضر مبادالت برقی داریم.وی افزود:  در برخی نقاط 
واردات و در برخی نقاط صادرات برق صورت می گیرد 
اما تراز واردات بسیار بیشتری است. در حال حاضر از 
چند نقطه مجبور به واردات برق هستیم. در تابستان 
نیز این کار را انجام دادیم تا بتوانیــم برق را تأمین 
کنیم اما در زمانی که برق مازاد داشته باشیم حتما 
برای صادرات به صورت گسترده عمل خواهیم کرد.
وزیر نیرو در خصوص تأمین ســوخت نیروگاه ها در 
زمستان نیز گفت: موضوع سوخت نیروگاهی یکی از 
موضوعات بسیار مهم برای زمستان است. مشکلی که 
در سال گذشته بوجود آمد این بود که مخازن سوخت 
نیروگاه ها پر نشد و به همین دلیل تأمین گاز با خلل 

مواجه شد.

برندگان نوبل اقتصاد معرفی شدند
جایــزه علــوم اقتصــادی نوبــل دقایقــی پیش به 
ســه اقتصاددان اعطــا شــد.به گــزارش یورونیوز، 
دیویــد کارد اســتاد دانشــگاه کالیفرنیــا به خاطر 
مشــارکت تجربــی در اقتصــاد کار از دانشــگاه 
 کالیفرنیا یکــی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد ســال 
۲۰۲۱ شد.جاشــا انگریست از دانشــگاه استنفورد و 
گایدو ایمبنس اســتاد دانشــگاه کمبریج و مؤسسه 
فناوری ماساچوســت هــم بدلیل مشــارکت روش 
شــناختی در تجزیه و تحلیل روابط علَــی، بصورت 
مشــترک برنده جایزه نوبــل اقتصاد ســال ۲۰۲۱ 
شــدند..این جایزه ۱۰ میلیون کرون ســوئد معادل 
۹۸۸ هزار یورو اســت.آکادمی اعالم کــرد که این ۳ 
 دانشــمند روش تحقیق در علوم اقتصادی را متحول 
کرده اند.ایمبنس در کنفرانس خبری اهدای این جایزه 
گفت: واقعاً از این که آکادمی با او تماس گرفته اســت 
غافلگیر شده و به شدت خوشحال شده که این جایزه 
 را با همکارانش کادر و انگریســت به اشتراک گذاشته

 اســت.جایزه نوبــل اقتصاد ســال گذشــته به دو 
اقتصــاددان آمریکایــی دانشــگاه اســتنفورد، 
پــاول میلگــرام و رابــرت ویلســون اهدا شــد که 
 کشــف کرده بودنــد چگونــه رونــد کار مناقصات 
را کارآمدتــر کنند.جایــزه نوبــل اقتصــاد آخرین 
جایزه از مجموع شــش جایــزه نوبلی اســت که هر 
ســال توســط بانک مرکزی سوئد )ریســک بانک( 
 به یاد مؤســس ایــن جایــزه، آلفــرد نوبــل، اهدا 
می شــود.این جایزه در حالی اهدا شد که گمانه زنی ها 
در مورد این که امســال جایزه نوبــل اقتصاد به یک 
زن تعلق بگیرد باال گرفتــه بــود. از ۸۹ اقتصاددانی 
که تا بــه حــال جایــزه نوبــل اقتصــاد را دریافت 
کرده انــد تنها ۲ نفــر زن بوده انــد و از ۶ جایزه نوبلی 
 که امســال اهدا شــد تنها یک زن در میان برندگان

 حضور داشت.

سیدعلی حسینی مدیر عامل 
بانک توسعه صادرات ایران شد

با تصویب هیئت مدیره بانک توســعه صادرات 
ایــران، آقای دکتر ســید علی حســینی مدیر 
عامل این بانک شــد.به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه صادرات ایران، آقای ســیدعلی 
حســینی دکتــرای حســابداری از دانشــگاه 
تهران،کارشناسی ارشد حســابداری از دانشگاه 
تربیت مدرس و کارشناسی حسابداری از دانشگاه 
صنعت نفــت دارد.مدیر عامل بــورس انرژی، 
عضویت در هیات مدیره بانک مشــترک ایران 
 و ونزوئــال، عضو هیئت مدیــره و معاون نظارت
 بــر بورس هــا و ناشــران ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار ، عضوکمیتــه اجرایی تأســیس 
بــورس انــرژی، بــورس کاال و فرابــورس و 
 عضــو ناظر هیئــت مدیــره این شــرکت ها ،
عضو ناظر هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران 
، مدیر بــورس منطقه ای کرج طی ســال های 
۱۳۸4 تــا ۱۳۸5و عضویت در هیئــت مدیره 
چندین شرکت ســرمایه گذاری و بازرگانی طی 
ســال های ۱۳۸۲ تــا ۱۳۸4، از دیگر ســوابق 
 مدیرعامــل جدیــد بانک توســعه صــادرات

 ایران است.

خبر

بانک ها

میــزان ســرمایه گذاری 
کشــور به قیمــت های 
ثابــت ســال ۱۳۹۰، در 
سال گذشته به ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده است 
که نسبت به ســال ۱۳۹۰، ۷۱ هزار میلیارد تومان 

کمتر است.
گزارش معاونت بررســی هــای اقتصــادی اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران نشان 
می دهــد؛ در دهــه منتهی به ســال ۱۳۹۹ روند 
عمومی تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص به قیمت 
های ثابت سال ۱۳۹۰، نزولی بوده و میانگین نرخ 
رشد ساالنه ســرمایه گذاری طی دهه مزبور منفی 

4.۷۹ درصد است.
کمترین رقم سرمایه گذاری کشور مربوط به سال 
۱۳۹۹ و برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که به 

مراتب کمتر از رقم سال ۱۳۹۰ است.
افزایش ۲ هزار میلیارد تومانی رقم سرمایه گذاری 
واقعی در سال ۱۳۹۹، کفایت جبران کاهش سرمایه 

گذاری واقعی کشور طی این دهه را نکرده است.
با فرض رشد ســاالنه پنج درصدی سرمایه گذاری 
از ســال ۱4۰۰ به بعد، در سال ۱4۱۳ یعنی بعد از 
گذشت ۱4 سال، ســرمایه گذاری واقعی کشور به 
رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و با فرض رشد ساالنه 
۱۰ درصدی، این اتفاق در سال ۱4۰۶ رخ خواهد 

داد که بسیار خوش بینانه به نظر می رسد.
برای دومین سال متوالی در سال ۱۳۹۹ استهالک 
سرمایه از رقم سرمایه گذاری فراتر رفت. این اتفاق 
بدین معنی است که استمرار کاهش سرمایه گذاری 
جدید، موجب شده تا اســتهالک سرمایه گذاری 
های قبلی از سرمایه گذاری های جدید بیشتر شده 

و شکاف منفی بین این ۲ رقم ایجاد شود.
 در سال ۱۳۹۹ با وجود رشد مثبت سرمایه گذاری 
جدید، شــکاف منفی فوق به علت افزایش بیشتر 
رشد استهالک از افزایش ســرمایه گذاری جدید، 

بیشتر نیز شده است.
تنها راهکار حذف شکاف منفی فوق الذکر، معکوس 
شدن روند سرمایه گذاری جدید و با نرخی باالتر از 

افزایش استهالک سرمایه است.
ســرمایه گذاری در ماشــین آالن ۷.۳- درصد و 

ساختمان ۳.۶- درصد شد
روند عمومی تشکیل سرمایه گذاری واقعی در حوزه 
ماشین آالت و ساختمان طی دهه ۱۳۹۰، کاهشی 
بوده و میانگین نرخ رشد ساالنه سرمایه گذاری در 
حوزه ماشین آالت طی این دهه منفی ۷.۳ درصد و 

در حوزه ساختمان منفی ۳.۶ درصد است.

شــدت تضعیف ســرمایه گذاری در حوزه ماشین 
آالت طی دهه مورد بررسی بیش از ۲ برابر تضعیف 

سرمایه گذاری در حوزه ساختمان است.
کمترین ارقام ســرمایه گذاری واقعــی در حوزه 
ماشین آالت و ســاختمان مربوط به سال ۱۳۹۸ 
است که با وجود افزایش ارقام مزبور در سال ۱۳۹۹، 
همچنان فاصله قابل توجهی بین این ارقام با سطوح 

سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ وجود دارد.
سرمایه گذاری بخش خصوصی چقدر کاهش یافت

ســرمایه گذاری صــورت گرفته توســط بخش 
خصوصی در اقتصاد کشــور طی دهــه ۱۳۹۰ با 
نوسانات و روند عمومی کاهشی همراه بوده است. 
میانگین نرخ رشد ساالنه ســرمایه گذاری واقعی 
بخش خصوصی طی دهه ۱۳۹۰ منفی ۳.۷ درصد 
است.کمترین رقم سرمایه گذاری بخش خصوصی 

مربوط به ســال ۱۳۹۷ و حدود ۷5 هزار میلیارد 
تومان بوده که اگرچه طی ۲ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ 
تا حدودی این رقم بهبود یافته ولی همچنان کمتر 

از رقم ۱۲۶ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۰ است.
کمترین رقم ســرمایه گذاری ماشین آالت توسط 
بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ و کمترین رقم در 
سرمایه گذاری ساختمان توسط این بخش در سال 
۱۳۹5 انجام شــده که حاکی از تضعیف به مراتب 
شدیدتر ســرمایه گذاری مولد بخش خصوصی در 

حوزه ماشین آالت طی دهه اخیر است.
طی ۱۰ سال ۱۳۹۰، برای کل اقتصاد در پنج سال 
رشد ســرمایه گذاری واقعی ماشین آالت و طی ۶ 
سال نیز رشد سرمایه گذاری واقعی ساختمان منفی 
بوده است. مشابه این موضوع برای سرمایه گذاری 
ماشــین آالت بخش خصوصی هم صادق اســت 
 اگرچه سرمایه گذاری ساختمان بخش خصوصی 
ســال های همراه با رکود کمتــری را تجربه کرده 

است.
شدت افت سرمایه گذاری طی برخی از سال ها در 
قیاس با شدت افزایش در سایر سال ها، قابل توجه 
است. نرخ افت ســرمایه گذاری ماشین آالت طی 
سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹5، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 

تثریبا عددی ۲ رقمی است.
ســرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان محرک 
تقویت یا تضعیف ســرمایه گذاری در کل اقتصاد 
طی دهه ۱۳۹۰ نقش مهمی داشــته است. تقریبا 
در اکثر مواقــع، زمانی که ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی تضعیف )تقویت( شده، سرمایه گذاری 
کل هم افت )رشد( داشته اســت. ضمن اینکه در 
برخی سال ها مانند سال ۱۳۹۹، عامل اصلی رشد 
۲.5 درصدی سرمایه گذاری کل، مشارکت ۱۰.4 
 واحد درصدی ســرمایه گــذاری بخش خصوصی 

بوده است.

سرمایه گذاری واقعی ۴۱درصد کاهش یافت

روند  نزولی  سرمایه گذاری

رئیس جمهور در آیین بازگشــایی سال 
تحصیلی جدید دانشگاه ها:

نباید به هیچ حرف نو و نظریه 
جدید بی توجه بود

رئیس جمهور با بیان اینکه پیشــرفت علمی 
و تحــول، محوِر ســند باالدســتی گام دوم 
اســت، گفت: دانشــگاه نقطه مرکزی ایجاد 
تحول در جامعه است و دانشــگاه ها و مراکز 
 علمی بایــد اتاق فکر دولــت در ایجاد تحول 

در جامعه باشد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین 
سید ابراهیم رئیســی پیش از ظهر دوشنبه 
در آیین بازگشــایی رسمی ســال تحصیلی 
مراکــز  و  دانشــگاه ها   ۱4۰۱-۱4۰۰
پژوهشی و فناوری کشــور با ابراز امیدواری 
به اینکه دانشگاه ها ســالی متمایز و سرشار 
از موفقیت هــای چشــم گیر علمی داشــته 
باشند، گفت: محوِر سند باالدستی گام دوم، 
پیشرفت علمی اســت و ایران با برخورداری 
از توان دانشــگاهی بســیار بــاال، می تواند 
 جایگاه مهمی در عرصه علمی جهان داشــته 

باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در کشور نیازمند 
تحول هستیم و این تحول حتماً باید علم پایه 
باشد، گفت: دانشگاه ها و دانشگاهیان باید با 
مســئله محوری، نیازهای کشور را شناسایی 
 و بــرای برون رفــت از مشــکالت راهــکار

 ارایه کنند.
رئیســی با تاکید بــر اینکه دانشــگاه ها باید 
برای حل مســائل کشــور به کمــک  دولت 
بیایند و باالتر از آن، اتاق فکر دولت باشــند، 
افزود: روشــنفکران کسانی هســتند که در 
جایگاه دیده بانــی به رصد مســائل جامعه 
می پردازند، به موقع درباره آســیب ها هشدار 
 می دهنــد و بــرای رفع آنهــا راهــکار ارایه

 می دهند.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه توان علمی 
دانشــگاهیان کشــور این امیدواری را ایجاد 
می کند که بتوانیم جایگاه تمدنی ایران را در 
مرجعیت علمی بازآفرینی کنیم، گفت: هرجا 
در مسیر صحیح حرکت کردیم توانستیم به 
جایگاه واقعی خود دســت پیدا کنیم و نمونه 
آن، نقش درخشان دانشــگاه و دانشگاهیان 
در مقابله با بیماری کروناســت که من از آنها 

قدردانی می کنم.
رئیسی گفت: همه بخش های جامعه باید به 
نظریات و سخنان دانشگاهیان و صاحبنظران 
توجــه کنند و کرســی های آزاداندیشــی و 
نظریه پــردازی در دانشــگاه ها بیش از پیش 

رونق بگیرد. 
نباید به هیچ نظریه نو و حرف تازه ای بی توجه 
بود، هر چند تاکنون از ســوی هیچ اســتاد و 

صاحبنظری بیان نشده باشد.
رئیس جمهــور در ادامــه ســخنان خود با 
بیان اینکه برنامه های دولت ســیزدهم برای 
ســاختن ایران قوی نیازمند حرکت قوی در 
تولید علم اســت، تصریح کــرد: قدرت فقط 
در ساخت موشک نیســت، اگر چه پیشرفت 
در این عرصه نیز مایه افتخار اســت، اما باید 
در عرصه هــای دیگــر علمی و فنــاوری نیز 
 پیشرفت کنیم تا کشور در جنبه های مختلف

 قدرتمند شود. 
اقتصاد دریا، اقتصاد گردشگری، اقتصاد فضای 
مجازی و اقتصــاد دیجیتــال از عرصه هایی 
اســت که جای کار زیادی دارد و امروز برخی 
کشورهای همسایه به اندازه درآمد نفتی ایران 
از عرصــه دیجیتال و فضای مجــازی درآمد 

کسب می کنند.
رئیســی حرکت قــوی بــرای تولیــد علم 
را نیاز امــروز دولت به ویــژه در ایجاد تحول 
علم پایه در کشــور دانســت و گفت: در این 
زمینه نقش دانشگاه، نقشــی محوری است 
که فقط با تالش های وزیــر علوم و در عرصه 
ســتادی ممکن نیســت. همه دانشگاه های 
کشــور به ویژه مراکز دانشــگاهی در تهران 
که مرکزیتــی در این زمینه دارنــد، باید در 
 زمینه مسأله شناســی و ارائه راهکار، با دولت 

همکاری کنند.
رئیس جمهور در بخش دیگــری از اظهارات 
خود به سخنان نماینده کارمندان دانشگاه ها 
اشــاره کرد و گفت: در موضوع رفع مشکالت 
رفاهی و مالی کارکنان دانشــگاه ها به دنبال 
آن هســتیم که یک نظام جامــع و عادالنه 
پرداخت در کشــور ایجــاد کنیم تــا همه 
حقوق بگیــران در آن دیده شــوند و بر پایه 
 متناسب ســازی حقوق با تورم، مشکل همه 

قشرها حل شود.

اخبار
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روز گذشــته قیمت ســهام اغلب نمادهای گروه 
»بانک ها و موسســات اعتباری« کاهش یافت و 
قرمزپوش شد.به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت 
روز گذشته، دوشــنبه ۱۹ مهر ۱4۰۰، شاخص 
کل بورس نســبت به روز یکشــنبه هزار و ۸۶۹ 
 رشد کرد و به رقم یک میلیون و 45۷ هزار واحد 
رسید. شــاخص هم وزن نیز با افت ۹۲۶ واحدی 
در ســطح 4۱۳ هــزار و ۷۶۰ واحدی ایســتاد. 
همچنیــن شــاخص کل فرابــورس )آیفکس( 
 5۱ واحد باال آمد و در ســطح ۲۰ هــزار و ۸۳4 

واحد قرار گرفت.

گروه قرمز بازار
روز گذشــته قیمــت ســهام اغلــب نمادهای 
گروه »بانک ها و موسســات اعتبــاری« از جمله 
وبملت، دی، وپاســار، وتجارت، وبصادر، وپارس، 
 وملل، وســینا، وپســت، وکار و ونویــن کاهش

 یافت.

 ششمین روز خروج پول حقیقی 
روز دوشــنبه برای ششــمین روز پیاپی ارزش 

خالص تغییــر مالکیت حقوقی بــه حقیقی بازار 
منفی شــد و ۳۲4 میلیارد تومــان پول حقیقی 
از بورس خارج شــد. در معامالت روز گذشــته 
بیشــترین خروج پول حقیقی به ســهام شــپنا 
)پاالیش نفت اصفهان( داشــت که ارزش تغییر 
مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۳۸ میلیارد تومان 
بود. پس از شپنا، فارس )شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس( و ســمگا )شرکت ســرمایه گذاری 
 میراث فرهنگی( بیشــترین خروج پول حقیقی

 را داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص بورس
روز دوشنبه نمادهای »شــپدیس«، »فملی« و 
»فخوز« بیشــترین تاثیر را در رشد شاخص کل 

بورس داشتند. 
همچنین ســه نمــاد »فــارس«، »شــبندر« 
و »شــپنا« نمادهــای بــزرگ بــازار بودنــد 
 کــه بیشــترین تاثیــر منفــی را بر شــاخص

 داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابــورس نیــز نمادهــای »غصینــو«، 
»فرابــورس« و »ســمگا« بیشــترین تاثیــر 
منفی را بــر شــاخص کل فرابورس داشــتند و 
 »زاگرس«، »آریا« و »شــاوان« بیشــترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهــای بورس 
کیمیاتک صدرنشــین است و فســبزوار و برکت 
در رتبه هــای بعدی هســتند. در فرابــورس نیز 
 توســن، فجهان و دی پرتراکنش  تریــن نمادها 

هستند.

کاهش ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
۳۳ هزار و 5۹۶ میلیارد تومان رســید که نسبت 
به روز   یکشــنبه ۱۲۰ درصد افزایش یافته است. 
ارزش معامالت خرد نیز با افت ۹ درصدی نسبت 

به روز کاری قبل به رقم 4 هــزار و ۷۰۲ میلیارد 
تومان رسید. 

افزایش ارزش صف های خرید
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
خرید نســبت به پایان روز کاری گذشــته ۱۱۷ 
درصد افت کــرد و در رقم ۱54 میلیــارد تومان 

ایستاد. 
ارزش صف های فــروش نیــز ۲5 درصد کاهش 
یافــت و ۱۰۶ میلیــارد تومان شــد. شــرکت 
پتروشــیمی زاگرس )زاگرس( با صف  خرید 4۳ 
 میلیارد تومانــی در صدر جدول تقاضــای بازار 

قرار گرفت. 
پــس از زاگــرس، نمادهــای ولیــز )صنایــع 
شــیمیایی لیزینگ ایران( و خنصیر )شــرکت 
 مهندســی نصیــر ماشــین( بیشــترین صف 
خرید را داشــتند.  بیشــترین صف فــروش نیز 
به وســرضوی )شــرکت ســرمایه گذاری سهام 
عدالت اســتان خراســان رضوی( تعلق داشت 
 که در پایــان معامالت صف فــروش 4۰ میلیارد

 تومانی داشت.

نــرخ بیــکاری زیــر ۱۰ درصد بهــار امســال در 
تابســتان هم حفظ شــد چرا که رونــد کاهش نرخ 
 مشــارکت اقتصادی در تابســتان ادامــه پیدا کرده

 اســت.به گزارش مهــر، بررســی تازه تریــن آمار 
مربوط به وضعیت نیــروی کار مربوط به تابســتان 
ســال ۱4۰۰ که از ســوی مرکــز آمار ایــران ارائه 
شده نشــان می دهد که نرخ مشــارکت در تابستان 
 امســال نســبت بــه تابســتان ســال ۹۹ کاهش
 داشته است. نرخ مشارکت در بهار امسال نیز نسبت 
به بهار ســال گذشــته با کاهش همراه بود و همین 
مســاله یکی از دالیل مهم کاهش نرخ بیکاری طی 
ماههای گذشته تلقی می شود.نتایج طرح آمارگیری 
نیروی کار تابستان ۱4۰۰ و بررسی نرخ بیکاری افراد 
۱5 ســاله و بیش تر نشــان می دهد که ۹.۶ درصد از 
جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی 
روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن اســت که این 
شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل )تابستان 
۱۳۹۹(، ۰.۱ درصد افزایش یافته اســت.در تابستان 

۱4۰۰، به میزان 4۱.۱ درصد جمعیت ۱5 ســاله و 
بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه 
شــاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات 
نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل )تابستان۱۳۹۹( 
۰.۷ درصد کاهش یافته اســت.جمعیت شــاغلین 
۱5 ســاله و بیشــتر در این فصل ۲۳ میلیون و 4۰5 
هزار نفر بوده که نســبت به فصل مشــابه سال قبل 
۱۳۷ هزار نفر کاهش داشــته است.بررسی اشتغال 
در بخش های عمــده اقتصادی نشــان می دهد که 
در تابســتان امســال، بخش خدمات با 4۸.۸ درصد 
بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. 
در مراتب بعدی بخش های صنعت بــا ۳۳.۸ درصد 
و کشــاورزی با ۱۷.4 درصد قــرار دارند.نرخ بیکاری 
جوانان ۱5 تا ۲ ســاله حاکی از آن اســت که ۲5.۷ 

درصد از فعاالن این گروه ســنی در تابستان ۱4۰۰ 
بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این 
افراد نشان می دهد، این نرخ نســبت به فصل مشابه 
 در سال قبل )تابســتان ۱۳۹۹( ۲.۶ درصد افزایش

 یافته است.

وضعیــت اشــتغال فارغ التحصیــالن 
دانشگاهی

نگاهی به آمار بازار کار مربوط به تابستان امسال 
نشــان می دهد که یک میلیون و ۱۲ هزار و ۲۲۷ 
نفر از جمعیــت فارغ التحصیالن کشــور، بیکار 
هستند؛ یعنی در تابستان امسال ۱4.4 درصد از 
کل جمعیت فعــال فارغ التحصیل آموزش عالی، 
بیکار بوده اند.این نرخ همچنین در بین زنان بیش 
از مردان است به طوری که 4۷4 هزار و ۱۳۰ نفر 

از این جمعیت را مــردان و 5۳۸ هزار و ۹۷ نفر را 
زنان به خود اختصاص می دهند؛ از نظر درصدی 
نیز نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشــگاهی مرد 
۱4.۶ درصد و زن ۳۱ درصد اســت.نرخ بیکاری 
فارغ التحصیالن در گروه مردان در تابستان سال 
جاری نســبت به تابستان ســال ۹۹، ۰.۹ درصد 
 کاهش و در گروه زنان ۲.۲ درصد افزایش داشته

 است.

۴۰.۶ درصد از بیکاران کشور، فارغ التحصیل 
دانشگاهی هستند

همچنین در حال حاضر ۲ میلیــون و 4۹۶ هزار 
و ۸۶ نفر بیکار در کشــور داریم که بررسی سهم 
»جمعیت بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت 
بیکار کشــور« حاکی از آن است که 4۰.۶ درصد 
بیکاران کشور، در گروه فارغ التحصیالن آموزش 
عالی قرار دارند که این سهم در تابستان سال ۹۹، 

4۰.۷ درصد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید نهایی شــدن 
طرح هایی که بــه صادرات نگاه ســلبی دارند به 
کاهش جدی صادرات غیرنفتی ایران منجر خواهد 
شــد.به گزارش ایسنا، غالمحســین شافعی در 
واکنش به طــرح اخیر مجلــس در رابطه با نحوه 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات به کشور، اظهار 
کرد: یکی از مسائلی که متاســفانه در سال های 
گذشــته تاثیرات منفی قابل توجهــی بر اقتصاد 
کشور گذاشــته، ناهماهنگی میان دستگاه های 
مختلف تصمیم گیر در کشــور اســت و در طرح 
 اخیر مــا ایــن ناهماهنگــی را میــان مجلس

 و دولت می بینیم.
وی با اشــاره به برنامه های مثبت صادراتی دولت 
در هفته هــای اخیر، بیان کــرد: در روزهای قبل 
معاون اقتصــادی رئیس جمهوری بســته ای را 

ابالغ کرد که اجرای آن از ســوی وزیر صمت نیز 
تایید شد، اگر این بســته اجرایی شود، امید برای 
ایجــاد یک گشــایش جدید در حــوزه صادرات 
 افزایش یافته و بخش خصوصی نیز از این تصمیم 

استقبال می کند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانــی، حتی وزیر صمت 
این وعده را نیز داده که تا پایان سال تعهد ارزی به 
شیوه ای که در حال حاضر اجرایی می شود را لغو 
و شــیوه ای جدید را جایگزین آن می کند که این 
موضوع نیز با رویکرد مثبت بخش خصوصی مواجه 
شده است.شافعی با بیان اینکه طرح مجلس ۱۸۰ 

درجه با برنامه ریــزی حمایتی صادرات در دولت 
متفاوت اســت، توضیح داد: ایــن ناهماهنگی از 
سویی وجهه خوبی در عرصه تصمیم گیری کالن 
ندارد و از سوی دیگر اگر اجرایی شود نباید تردید 
کرد که به صادرات لطمه ای بزرگ وارد می شــود 
و ما باید خــود را آماده کاهش جــدی آمارهای 
صادراتی کنیم.وی با تاکید بر اینکه بررسی لوایح 
دولت در مجلس گره گشایی بیشتری در بر خواهد 
داشت، گفت: ما معتقدیم لوایح دولتی با توجه به 
اینکه بر رویشــان کار کارشناسی انجام شده و در 
دل آن نظر بخش خصوصی نیز گرفته شده است، 

می تواند جنبه مثبت بسیار بیشتری از طرح هایی 
داشته باشد که نمایندگان به شکل مستقل دنبال 

می کنند.
رئیس اتــاق بازرگانــی در پیــام تصویری خود 
تاکید کرد: مــا در کمیســیون های تخصصی با 
نماینــدگان مجلــس رابطــه خوبــی داریم و 
وزارت صمت دولــت جدید نیز نظــرات بخش 
خصوصــی را شــنیده و امیدواریم با اســتقرار 
 کامــل دولــت، اجــرای ایــن خواســته ها نیز 

دنبال شود.
به گزارش ایســنا، اخیــرا طرحــی در مجلس 
پیگیری شــده که بر مبنای آن عدم بازگشــت 
ارز حاصل از صادرات به کشــور ظرف ســه ماه، 
 جرم انــگاری خواهد شــد و بــا صادرکنندگان 

برخورد می شود.

ثبت ششمین روز خروج پول حقیقی

نرخ  مشارکت  اقتصادی کاهش یافت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ادامه ریزش قیمت سکه 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران )دوشنبه، ۱۹ مهرماه( با ۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. نیم سکه بهار 

آزادی ۶ میلیون تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک 
میلیون و ۱۳۷ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۹۲۶ هزار تومان شد.همچنین اُنس جهانی طال با پنج دالر کاهش نسبت به روز گذشته به قیمت یک هزار و ۷۵۷ 

دالر و ۶ سنت قیمت خورد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد

خطر کاهش جدی صادرات
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راهکارهای جبران کسری بودجه 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

 راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای جبران کسری بودجه وجود دارد. راهکارها صرفه جویی در بودجه عمومی دولت می تواند تا حدودی امید به کاهش کسری بودجه را پررنگ کند. صرفه جویی در بودجه عمومی دولت و 
شرکت های دولتی باید در دستور کار قرار گرفته و ریخت و پاش های دولتی جمع آوری شود تا هزینه های سربار کم و کمتر شود.  از سوی دیگر موضوع شناسایی پایه های مالیاتی جدید باید در دستور کار قرار بگیرد. آزادسازی منابع ارزی به 
عنوان حق مردم ایران می تواند راه حل دیگری باشد که دولت باید به تحقق آن توجه داشته باشد. البته حتی تهاتر منابع با کاالهای دیگر هم می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. این بدان معناست که حتی منابع کشور از طریق تهاتر یا از طریق سوآپ 
با شرکتهای دیگر جابجا شود تا برخی کاالهای مورد نیاز کشور وارد و برخی از نیازها مرتفع شود.  از طرفی دیگر مهم ترین کمک برای جبران کسری بودجه فروش دارایی های دولت است. متاسفانه دولت شیوه راحت و آسیب زا را انتخاب می 
کند. با عرضه سهام، فشار به بازار و بی اعتمادی را سرلوحه برنامه های خود دارد. به نظر می رسد فروش شرکت های دولتی به صورت مدیریتی و همچنین امالک دولت می تواند ضمن کمک به کاهش قیمت ها یا ثبات قیمت ها در بازار مسکن، 
به تامین منابع کمک کند.  به هر ترتیب راه حل کوتاه مدت آنگونه که دولت در حال اجرای آن است فروش اوراق در بازار سرمایه است. هرچند فروش اوراق از استقراض از بانک مرکزی، آسیب کمتری دارد، اما به جهت تامین مالی بوجه عمومی، 
افزایش نقدینگی بدون تاثیر در تولید را در پی خواهد داشت. این در حالی است که ایجاد یک فضای مناسب کسب و کار به همراه شفافیت مالیاتی می تواند به رونق تولید کمک کرده و از این طریق مالیات ارزش افزوده و مالیات عملکرد اخذ شود.

در کل تصویب نهایی و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از بین بردن داللی و سوداگری از یک سو و هدایت نقدینگی به سمت تولید، اشتغال و رشد صادرات از سوی دیگر می تواند به منابع پایدار دولت کمک کند. نبود اراده برای حل 
یک مشکل چندساله را نمی توان با تصمیمات خلق الساعه را توجیه کرد.   بهتر است دولت با اصالح ساختار بودجه و همچنین اصالحات در حوزه مالیات و نظام بانکی، راه حل های میان مدت و بلندمدت را هر چه سریعتر در دستور کار قرار 
دهد. می بایست به این نکته نیز توجه کرد که تحقق وعده ها، برنامه ها و نیازهای کشور در یک افق کوتاه مدت و به طور کامل امکان پذیر نیست و باید واقع بین بود. تحقق هر وعده در چنین شرایط اقتصادی از تعرض به سایر وعده ها حاصل 

خواهد شد. با این مکانیزم و با رویکردهای فعلی حتی توان حفظ وضعیت موجود نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
 متاسفانه رشد نقدینگی و رشد پایه پولی آن طور که پیش بینی می شد به دلیل کسری بودجه شتابان شده است. دولت از طریق اوراق استقراض می کند و این اســتقراض صرف پرداخت حقوق می شود. به عبارت دیگر این اوراق در

  فعالیت های مولد اقتصادی سرمایه گذاری نمی شود، این موضوع موجب می شود تا هیچ بازگشتی از اوراق منتشر شده نداشته باشیم. در نتیجه این اوراق ساالنه حدود ۲۰ درصد تولید نقدینگی می کند. کشور ما در فصل بهار ۹.۲ درصد رشد 
در پایه پولی داشته است. با این تناسب در کل سال ۱۴۰۰ احتماال نقدینگی به حدود ۴۲ درصد افزایش در پایه پولی برسیم. ضمن این که رشد نقدینگی نقطه به نقطه در خراد به ۳۹.۴ درصد رسید و در فقط در خرداد ماه ۲.۸ درصد رشد 

نقدینگی را شاهد بودیم. بنظر می رسد که کنترل تورم بسیار سخت است و نیاز به اصالحات ساختاری داریم. اما شرایط اقتصادی کشور توان ریاضت اقتصادی را ندارد.

دولــت ســیزدهم درحالی 
تدویــن بودجــه ۱۴۰۱ را 
کلید زده اســت که بودجه 
سال جاری با کســری قابل 
توجهی مواجه است. راهکار 
همیشگی برای پوشش کسری بودجه دولتها، استقراض 
از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده که نتیجه آن رشــد 
افسارگسیخته تورم و کاهش توانایی مردم در پوشش 
نیازهای خود است. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس در این رابطه می گوید: برآورد ما این است 
که امسال بیش از ۵۰ درصد کسری بودجه داشته باشیم. 
به گفته وی، دولت حتماً باید بــرای پرداخت ها الیحه 
بیاورد و تعدیل کند و همچنین با راهکارهای جدیدی 
که می توان این کسری ها را جبران کرد، سازوکار جدید 
پیشنهاد دهد. صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز 
با بیان اینکه دولت کسری بودجه دارد، گفت:  در عین 
حال سازوکارهای دیگری برای رفع کسری بودجه باید 
در نظر گرفته شود و با کمک وزارت اقتصاد جهت رفع 
کسری بودجه اقدام می شود که در عین حال پایه پولی 
افزایش بی رویه نداشته باشد و بتوانیم به این وسیله تورم 
را کنترل کنیم. کسری که از ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزارمیلیارد 
تومان برآورد می شود به گفته اقتصاددانان منشأ بسیاری 
از مشکالت فعلی اقتصاد ایران است. بدین ترتیب نحوه 
تأمین این کسری دربودجه امسال و جلوگیری از انتقال 
آن به بودجه ســال آینده می تواند نقش بسیار مهمی 

درثبات اقتصادی داشته باشد.در شرایطی دولت با کسری 
بودجه مواجه شده اســت که درکنار رشد قابل توجه 
هزینه ها به دلیل افزایش نرخ تورم، درآمدهای کشور نیز 

بواسطه افت فروش نفت محدود شده است.
محمد نصراصفهانی، اقتصاددان بر این باور است که یکی 
از مهمترین عوامل کسری بودجه نرخ تورم باال در اقتصاد 
است و بر همین اساس، دولت برای رفع مشکل کسری 
بودجه در ابتدا باید تورم را مهار کند. وی افزود: تورم دو 

موتور پیشران دارد که یکی انتظارات و کاهش سرمایه و 
اعتماد اجتماعی به دولت و دیگری نقدینگی است. این 
درحالی است که عامل افت سرمایه اجتماعی در اقتصاد 
ایران نقش بسیار برجسته تری نسبت به سایر عوامل دارد. 
بدین ترتیب یکی از نخستین گام های دولت باید افزایش 
سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم باشد. به گفته وی، 
دولت با افزایش اعتماد مردم و کنترل نقدینگی از سوی 
دیگر می تواند تورم را به عنوان یکی از عوامل اصلی در 

پدیدآمدن کسری بودجه کنترل کند. این استاد دانشگاه 
با اشــاره به اینکه راه دیگر برای تأمین کسری بودجه، 
افزایش درآمدهای دولت است، افزود: هم اکنون بخشی 
از فعالیت های اقتصادی درکشور به صورت غیررسمی و 
زیرزمینی انجام می شود و مالیاتی هم نمی پردازد. حال 
اگر دولت بتواند با شناسایی این بخش ها مالیات از آنها 
دریافت کند باعث رشــد قابل توجه درآمدهای دولت 

خواهد شد.

سازوكارهای جدید دولت برای مقابله با كسری بودجه ۵0 درصدی در اقتصاد كدامند؟

کسری بودجه 50 درصدی در کمین اقتصاد
شایلی قرائی
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در حالی کــه وزارت جهاد 
کشاورزی  تولید مرغ را به 
اندازه نیاز بازار مصرف می 
داند که شــواهد نشان می 
دهد مرغ دولتــی در بازار 
وجود ندارد و و مردم برای خرید مــرغ در بازار آزاد 
هزینه های گزافی را مــی پردازند. دولت نرخ مرغ  را 
۲۴۹۰۰ تومان تعیین کرده و مراکزی مشخص شده 
و برای آنها ســهمیه ای که روزانه یا دو روز در میان 
است، می دهد تا از این طریق مرغ ارزان به دست مردم 
برســد، میادین میوه و تره بار هم جزئی از این مراکز 
توزیع است. اما مردم می گویند که عمال چنین چیزی 

اتفاق نمی افتد.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران می گوید 
طبق اعالم جهاد کشاورزی روزانه ۱۲۰۰ تن مرغ در 
تهران توزیع می شود، اما کو و کجاست. کل روند از 
مرغداری تا فروشگاه طبق سیستم، ثبت و رصد می 
شود اما این مقدار مرغ در بازار موجود نیست. به گفته 
وی، مرغی که در بازار هســت، به قیمت مصوب به 
دست مردم نمی رسد. زارع، مدیرکل بازرگانی داخلی 
وزارت جهاد کشــاورزی نیز در این رابطه می گوید: 
نمی گوییم که هر روز ۱۲۰۰ تن مرغ توزیع می شود، 
اما سطح عرضه و تقاضا لب به لب است. در کدام نقطه 

شهر است که مرغ وجود نداشته باشد. 
این در حالی است که موسوی، معاون سازمان حمایت 
نیز معتقد است مشکل کمبود عرضه مرغ داریم. به 
گفته این مقام مسئول در بحث مرغ مشکل کمبود 
عرضه داریم به طوری که نیاز شــهر تهــران روزانه 
۱۵۰۰ تن مرغ است اما شــاهد عرضه روزانه حدود 

۷۰۰ تن هستیم.
افزایش لجام گسیخته تورم و گرانی مواد غذایی اصلی، 
هر روز، به حذف اقالم تازه ای از سفره شهروندان ایرانی 
منجر می شــود. به گزارش مرکز آمار ایران، از میان 

»۵۳« کاالی خوراکی منتخب، قیمت »چهل قلم«، 
در وضعیت بحرانی است. کار به جایی رسیده که حاال، 
خرید تخم مرغ و حتی هویج هم برای بســیاری از 

خانواده ها، مشکل شده است. 
بر اساس گزارش میدانی، مردمی که برای خرید مرغ 
دولتی به بازار می روند، باز هم دســت خالی بر می 
گردند، کمبود خوراک دام شــاید اصلی ترین عامل 
کمبود مرغ است، کارشناسان در این زمینه ۶ پیشنهاد 
به وزیر تازه کار جهاد کشاورزی دارند. توزیع اندک مرغ 
و بعضا ایجاد اختالل در ســامانه مراکز توزیع دولتی 
شهر تهران، باعث شده بسیاری از مردم که برای خرید 

مرغ دولتی مراجعه می کنند، دست خالی بر گردند.
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت مرغ 
گرم کامل در بازار به ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان رســیده 

است. براساس مشــاهدات میدانی از خرده فروشی 
های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل 
و آماده طبخ ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان است. پیش تر یعنی 
در مردادماه و ابتدای شهریور ماه سال جاری قیمت 
مرغ برای مصرف کنندگان بــه ۴۰ هزار تومان و در 
برخی مناطق به ۴۵ هزار تومان هم رســیده بود، اما 
از اواخر شهریور قیمت ها سیر نزولی به خود گرفت و 
کاهش یافت. در میادین میوه و تره بار نیز قیمت مرغ 
تازه تنظیم بازارهر کیلوگرم ۲۵ هزار تومان )یک عدد 
مرغ تازه به وزن دو کیلوگــرم ۵۰ هزار تومان( و مرغ 
منجمد تنظیم بازار هر کیلوگرم ۲۵ هزار تومان )یک 
عدد مرغ منجمد به وزن دو کیلوگرم ۵۰ هزار تومان( 

قیمت گذاری شده است.
در همین رابطه رییس اتحادیه فروشــندگان پرنده 

و ماهی در گفــت و گو بــا "کســب و کار" گفت: 
متاســفانه مرغ در بازار دونرخی شــده اســت. نرخ 
دولتی مرغ بــا قیمت ۲۴.۹۰۰ تومان ونــرخ آزاد با 
 قیمــت بیــش از ۳۵ هزار تومــان در بــازار عرضه 

می شود.
مهدی یوسفخانی اضافه کرد: بخشــی از مرغ ها از 
کانال دولتی تهیه و کشتار می شوند و با قیمت مصوب 
۲۴هزار و۹۰۰ تومان تا نهایت ۲۶هزارتومان به دست 
مصرف کنندگان می رسد. اما بخش دیگری از مرغ 
های موجود در بازار از شبکه های آزاد تهیه و کشتار 
می شوند که قیمت آنها حدود ۳۵ هزارتومان است. 
فروش مرغ بیش از ۳۵ هــزار تومان هم نرخ کاذب و 
گرانفروشی است که این روزها در بازار آزاد بیشتر به 

چشم می خورد. 

با وجود ادعای توزیع روزانه 1200 تن، مرغ دولتی به دست مردم نمی رسد 

صف های طویل مرغ  با  نرخ  دولتی 
قیمت مرغ در ایران؛ یک شهر و چند نرخ!

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه عطار، ســقط فروش و عمده فروشان 
کاالي دخاني، مواد شوینده و پاک کننده تهران تهران 
گفت: باتوجه به افزایش استقبال مردم از عطاري ها در 
پاندمي کرونا، الزم است که دانش فعاالن این حوزه را 
به شکل آکادمیک افزایش دهیم و عطاري ها تبدیل 
به داروخانه هاي سنتي شوند علیرضا رضایي، رئیس 
اتحادیه عطار، ســقط فروش و عمده فروشان کاالي 
دخاني، مواد شوینده و پاک کننده تهران تهران گفت: 
باتوجه به افزایش استقبال مردم از عطاري ها در پاندمي 
کرونا، الزم است که دانش فعاالن این حوزه را به شکل 
آکادمیک افزایش دهیم و عطاري ها تبدیل به داروخانه 
هاي سنتي شــوند. در ارتباط با تأثیر کرونا بر صنف 
عطاران و ســقط فروشــان گفت: باالخره در شرایط 
کرونایي همه اصناف تحت تأثیر قرار گرفتند و چند نوبت 
تعطیلیهایي که در تهران و دیگر شهرها به اجرا درآمد 

که به طور مستقیم بر فروش تأثیرگذار بود.
رئیس اتحادیه عطار، ســقط فروش و عمده فروشان 
کاالي دخاني، مواد شوینده و پاک کننده تهران ادامه 
داد: بعضاً گفته مي شود که فروش عطاري ها در ایام 
کرونا باال بوده اما این مورد چندان در فروش تأثیرگذار 
نبوده و صرفاً مربوط به ادویه جاتي همچون زنجبیل و 

دارچین بوده است.
رضایي تصریح کرد: در بین عموم مطرح مي شود که 
تجویزهاي سنتي کرونا، سود زیادي براي صنف عطاري 

ها داشته که در ارتباط با این موضوع هم چنین نیست؛ 
درست است که ما برخي عطاري هاي قدیمي داریم که 
به واسطه تجربه فراوان اطالعاتي دارند، اما در قانون نظام 
صنفي و همچنین در زمان صدور پروانه متعهد مي شوند 
که اجازه ورود به امور پزشکي را نداشته باشند. رئیس 
اتحادیه عطار و ســقط فروش و عمده فروشان کاالي 
دخاني، مواد شوینده و پاک کننده تهران عنوان کرد: 
بهتر است براي افزایش اســتقبال مردم از عطاري ها، 
دانشگاه هاي علوم پزشکي دکتراي طب سنتي بیشتري 
تربیت کنند تا در شرایطي همچون پاندمي افرادي که 
عالقه مند طب سنتي هستند با مراجعه به آنها داروهاي 
سنتي دریافت کرده و عطاریها تبدیل به داروخانه هاي 
سنتي شــوند؛ بهتر اســت مردم آگاهانه و به صورت 

تخصصي به سمت عطاري ها و طب سنتي بروند.
وي درباره گراني برخي از اقــالم همچون ادویهجات 
گفت: این گرانیها ناشي از شرایط کرونا نبوده و تحریم 
و نرخ ارز بر نوسان قیمت ها تأثیر داشته است؛ عطاریها 
بیش از ۱۵ درصد نمي توانند از کاالیي ســود بگیرند 
طبعاً وقتي گراني در جامعه زیاد شود قدرت خرید مردم 
کاهش پیدا مي کند.رضایي در خصوص حمایت هاي 
دولتي از این صنف گفت: در شرایط کرونایي نه تنها هیچ 
حمایتي از ما صورت نگرفت بلکه سیاست هایي همچون 
تخفیف در پرداخت مالیات هم انجام نشده و هرسال نرخ 

آن هم افزایش یافت.

سخنگوی گمرک گفت: در نیمه نخست امسال حدود 
۷۱۵ هزارتن برنج از گمرکات کشــور مجوز ترخیص 
قطعی گرفتند که در مقایسه با مدت مشابه ۳۳ درصد 
در وزن افزایش داشته است. ســید روح اهلل لطیفی، 
سخنگوی گمرک گفت: در نیمه نخست امسال، برای 
۷۱۴ هزار و ۷۷۳ تن برنج به ارزش ۶۰۸ میلیون و ۱۲۵ 
هزار و ۹ دالر در گمرکات کشور پروانه ترخیص قطعی 
صادر شده که نسبت به نیمه نخست سال گذشته که 
این میزان ۵۳۷ هزار و ۵۶۴ تن به ارزش ۴۹۱ میلیون 
و ۹۸۵ هزار و ۹۰ دالر بوده ازلحاظ وزنی ۳۳ درصد و از 

لحاظ ارزش ۲۴ درصد رشد داشته است.
وی اضافه کرد: بر اســاس بند خ مــاده ۳ قانون امور 
گمرکی، گمرک مسئول پایش اطالعات و اعالم آمار 
تجارت خارجی است و این آمار بر اساس داده های دقیق 
تجاری توسط متخصصان علم آمار و فن آوری اطالعات 

صورت می گیرد، بنابراین اعالم آمار رســمی تجارت 
کشور توسط گمرک، بر اساس اطالعات، شاخص ها و 
مؤلفه های دقیق صورت می گیرد. وی در واکنش به یکی 
از تشکل ها گفت: زمانی که آمار واردات یا صادرات یک 
کاال در یک بازه زمانی مشخص اعالم می شود، این اعالم 
هم می تواند به شناخت وضعیت تجاری کشور کمک 
کند که دانشگاهیان، سیاستگذاران، دست اندرکاران، 
فعاالن، انجمن های مرتبط و نهایتاً ذینفعان به تحلیل 
آن بپردازند. لطیفی تاکید کرد: گمرک در اعالم آمار 
تجارت خارجی دقت و صحت را به عنوان مرجع رسمی 
دنبال می کند، بنابراین ممکن است در برخی اوقات 
کاهش یا افزایش تجارت یک کاال، موافقان یا مخالفان و 
حتی نگرانی هایی را برای برخی به وجود بیاورد که حتماً 
مسئولین مرتبط با داشتن آمار دقیق می توانند به رفع 

آن مشکالت بپردازند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم ورزشي تهران با 
تاکید بر استانداردسازي تولیدات لوازم ورزشي بیان 
داشت: در حال حاضر اکثر لوازم ورزشي وارداتي است و 
استاندارد هاي الزم را در کشورهاي سازنده طبق اصول 
رعایت و انجام داده اند و براي افزایش استانداردسازي 
تمام تولیــدات داخلي نیازمند نظــارت هاي دقیق 
تري هستیم. مرتضي حق پرســت، رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم ورزشــي تهران دریافت عالمت 
اســتاندارد را براي تمامي کاالها مناسب و ضروري 
دانســته و ادامه داد: کاالهایي که عالمت استاندارد 
دارند براي مصرف کننده ایجاد امنیت مصرف مي کند؛ 
حال آنکه بســیاري از افراد تا مجبور نشوند به دنبال 
اخذ استاندارد الزم نمي روند و و تنها به هنگام نیاز به 
صادرات کاالي خود سراغ استانداردسازي مي روند. 
وي تصریح کرد: بسیاري از کارخانجات تولیدکننده 
متاسفانه به این دلیل که تنها بر تولیدات خود صحه 
مي گذراند، با ورود کاالي مشابه که از کیفیت متفاوتي 
برخوردار است مخالفت کرده و یا اینکه اصرار مي کنند 
با استاندارهاي همان کارخانه داخلي، کاالي وارداتي 

مورد تایید ادراه استاندارد قرار گیرد.
 حق پرســت ادامه داد: این رفتــار و برخوردها باعث 

مي شود نتوانیم از کاالهایي با کیفیت و مرغوب تر در 
انواع ورزش ها استفاده کنیم در حالي که با ورود کاالهاي 
خارجي باکیفیت مي توانیم سطح کیفیت را در رقابت 
باال ببریم. کاالها و برندهایي که در جهان سابقه طوالني 
به لحاظ کیفیت دارند و مورد تایید بسیاري از کشورها 
هستند مي توانند در ایران هم مورد استفاده قرار گیرند؛ 
اما برخي از ممانعت ها این مشکالت را ایجاد مي کند؛ 

بنابراین نیازمند نظارت هاي دقیق تري هستیم.
وي اظهار داشت: اداره استاندارد براي برخي از تولیدات 
در کشور بنا برشــرایط آب و هوایي همان محصول، 
قواعدي را در نظر مي گیرد به طور مثال براي تولید 
کفپوش و تشــک هاي برخي از ورزش ها با توجه به 
رطوبت و خشکي هوا در شمال و جنوب کشور، کاالي 
مورد نظر تولید و عرضه مي شود. فروشندگان لوازم 
ورزشي تهران بیان کرد: اگر تولیدکننده اي در تهران 
بخواهد محصولي را تولید و به بازار عرضه کند با مراجعه 
به اتحادیه به همراه نماینده همان رسته که تجربه کافي 
در کاالي تولیدي مورد نظــر دارد و دبیر اتحادیه که 
نماینده اتحادیه مي باشد به اداره استاندارد مراجعه 
مي کنند تا براي کاالي مد نظر اســتانداردهاي الزم 

را دریافت دارند.

رئیس اتحادیه دســتگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و 
لوازم جانبي تهران دقت در ورود کاالهاي وارداتي را 
مهمترین فاکتور براي داشتن کاالهاي با استاندارد 
هاي الزم دانسته و بیان داشت: بخش بسیار زیادي 
از کاالهاي مورد عرضه این صنف وارداتي است، از 
آنجایي که براي همه کاالهــاي مورد تایید در اداره 
استاندارد کارشناس همان کاال وجود ندارد؛ لذا انواع 
 کاالها از نوع درجه ۲ و ۳ وارد کشــور مي شود که 
استاندارد هاي الزم را ندارد و جز ضرر و زیان عایدي 

دیگري نخواهد داشت.
مهدي محبي، رئیس اتحادیه دستگاه هاي مخابراتي، 
ارتباطي و لوازم جانبي تهــران نظارت بر کاالهاي 
تولیدي و وارداتــي را مهمترین اصــل بر رعایت 
استاندارد دانسته و گفت: در برخي ازکاالها به جاي 
مس، از فلزاتي چون آلومینیوم و آهن استفاده شده 
است که طول عمر خوبي نخواهد داشت. در برخي از 
واردات ابتدا واردکننده در مراحل اول کاالي باکیفیت 
وارد مي کند همین که مدت زماني از وارداتش مي 
گذرد و اعتماد الزم را به دست مي آورد به خاطر سود 
جویي مبادرت به واردات کاال از نوع ۲ و ۳ مي کند 

که موجب خسارت به مصرف کننده مي شود، این 
درحالي است که هر بار براي واردات، دستگاه هاي 

ذیربط باید نظارت و دقت فراوان داشته باشند.
وي گفت: با ورود کاالهاي باکیفیت از نوع درجه یک 
هیچ گونه مشکلي نداریم. آنچه موجب ارزي بري ها 
و ایجاد مشتي زباله در کشور مي شود کاالهایي است 
که بدون اخذ استاندارد الزم در کشور مبدا وارد مي 
شود و پس از زمان کوتاهي، قابلیت استفاده خود را 
از دست مي دهد؛ بنابراین الزم و ضروري است که 
تمامي دســتگاه هایي که اجازه واردات مي گیرند 
از زمان ثبت ســفارش تا زمــان ترخیص از نظرات 
کارشناسي اتحادیه هاي همان گروه کاالي مورد نظر 

استفاده شود تا هرگز با ضرر و زیان رو به رو نشویم .
محبي تصریح کرد: متاسفانه بیشــتر ال سي دي 
هاي وارداتي پس از مدت زمان کوتاهي با نارضایتي 
مشتري روبه رو مي گردد و منجر به زیان و خسارت 
مصرف کننده و تولید مشــتي زباله در کشور مي 
شــود. باید براي ارز خارج شــده و خریــد کاالها 
 در کشــور ارزش قائل شــویم و از زیان و خسارت 

جلوگیري نماییم.

استاندارد بودن لوازم ورزشي یک اصل ضروري است

كرونا طب ایراني و سنتي را رونق بخشید

عطاري ها به داروخانه سنتي تبدیل شوند

ورود کاالهاي غيراستاندارد؛ جز ضرر عايدي ديگري ندارد

سخنگوی گمرک:

واردات ۶ ماهه امسال برنج ۷۱۵ هزار تن است
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بيت كوين كانال 56 هزار دالر را هم فتح كرد
قیمت انواع ارز های شاخص دیجیتالی در روند معامالت در بازار های تجارت 
دیجیتال بین المللی تغییراتی را تجربه کرد.الکس هپتنر، مدیرعامل مبادله 
ارز های رمزنگاری شده Bitmex، پیش بینی کرده است که کشور های در 

حال توسعه در پذیرش بیت کوین پیشگام خواهند بود.
او دو عامل اصلی را برای پذیرش بیت کوین در کشور های در حال توسعه 
دانست. اولین مورد حواله ها است که حواله ها ۲۳ درصد از تولید ناخالص 

داخلی السالوادور را در سال ۲۰۲۰ تشکیل می دهند.
هپتنر با اســتناد به داده های بانک جهانی افزود که کشور های کم درآمد 
و متوسط حدود ۷۵ درصد از کل حواله های جهانی را دریافت می کنند و 
۵۴۰ میلیارد دالر حواله به کشور های کم درآمد و متوسط در سال ۲۰۲۰ 
 )IMF( می رسد. همچنین عامل دوم تورم است. صندوق بین المللی پول
تورم کشور های توسعه یافته در سال ۲۰۲۱ را ۲.۴ درصد و کشور های در 

حال توسعه را ۵.۴ درصد پیش بینی کرده است.
او توضیح داد که مــردم در بحران های تورمی به دنبــال جایگزینی برای 
ارز های فیات هســتند. به عنوان مثال، »با افزایش تورم در ترکیه امسال، 
پذیرش ارز های دیجیتال افزایش یافت. ترکیه در واکنش سریع استفاده 
از رمزنگاری برای کاال ها و خدمــات را ممنوع کرد، اما تورم در حال حاضر 

۱۹.۲۵ درصد است.«
بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شــکلی از دارایی 
دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۱.۰66 تریلیون دالر، در رتبه ۱ بازار 

قرار داشته و سهم ۴۴.۱۱ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.
اتریوم با نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال 
است که با ارزش بازار حدود ۴۱۵.۹ میلیارد دالر، در رتبه ۲ بازار قرار داشته 

و سهم ۱۷.۱8 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.
کاردانو با نماد اختصــاری ADA یک ارز دیجیتال یا شــکلی از دارایی 
دیجیتال است که با ارزش بازار حدود۷۱.۰۵ میلیارد دالر، در رتبه ۳ بازار 

قرار داشته و سهم ۲.۹۵ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

وجود سه طرح مختلف برای ساماندهی به رمزارز ها 
در مجلس

رئیس کارگروه اســتخراج رمزارز انجمن بالک چین گفت: سه طرح برای 
رمز ارز ها در کمیسیون های اقتصادی، انرژی و جهش تولید مجلس برای 
ساماندهی رمزارز ها ارائه شده که مثبت ارزیابی نمی شوند. محمدرضا شرفی 
رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بالک چین درباره طرح ساماندهی 
رمز ارز ها در مجلس شورای اسالمی گفت: در گذشته فکر می کردیم یک 
طرح در این زمینه در مجلس وجود دارد، اما در واقع، ســه طرح برای رمز 
ارز ها در کمیسیون های مجلس یعنی کمیســیون اقتصادی، کمیسیون 
انرژی و کمیسیون جهش تولید ارائه شده است. در مجموع، طرح های ارائه 

شده در این سه کمیسیون مثبت ارزیابی نمی شود.
او ادامه داد: طرحی که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده بیشتر 
از طرح های دیگر مد نظر است و تاحدودی نسخه ابتدایی آن مثبت بوده، 
ولی ایرادات زیادی به آن وارد است.شرفی درباره ایرادات طرح ساماندهی 
مجلس برای رمز ارز های دیجیتال، گفت: نقش هایی که تعریف شده، زائد 

هستند و این موضوع مخل و مانع فضای کسب و کار است.
او ادامه داد: در این طرح درباره اســتخراج کوین ها نوشته شده که بانک 
مرکزی باید به باالترین نرخ سه ماهه گذشــته خرید کند؛ این کار در این 
بازار، بعید و عجیب است، زیرا بازار نرخ ارز روزانه تعیین می شود و در این 
طرح هم باید به این موضوع توجه می شد، حتی اگر ارز دیجیتال را کاال یا 
دارایی می دانیم، باید روزانه قیمت گذاری کنیم. رئیس کارگروه استخراج 
رمزارز انجمن بالک چین همچنین درباره نوع نگاه به حوزه رمز دارایی ها، 
توضیح داد: در این طرح، رمز دارایی ها را به عنوان رمز ارز نام بردند که این 
موضوع مشکل دارد، زیرا هر کدام از این ارز ها را باید بر اساس ماهیت، کاربرد 
و حوزه اختصاصی خودشان تقســیم بندی کنیم. در واقع این موضوع که 
در طرح مجلس، دید ارزی وجود نــدارد، در آینده چالش های زیادی را به 

وجود می آورد.
او اظهار کرد: در طرح ســاماندهی رمــز ارز ها هنوز یــک نقش محوری 
تعیین نشــده تا به طور مثــال، بتوانیم برای وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات نقش محــوری در این موضوع ایجاد کنیم و بقیه نهاد ها بســته 
به زمینه فعالیتشــان، کنار این نهاد قرار بگیرند. شرفی درباره مفید بودن 
طرح ارائه شــده در مجلس شــورای اســالمی گفت: اگر از صد بخواهیم 
به این طرح نمره بدهیــم، نمره ۴۰ را برای مفید بــودن این طرح تعیین 
می کنیم. ما باید کاری کنیم تا این طرح تاثیرگذاری الزم را داشــته باشد 
 و بتواند جامع تر از این طرح ارائه شــود، زیرا طرح فعلی جامعیت و شاکله

 الزم را ندارد.
او درباره هدف اصلی طرح ساماندهی رمز ارز ها ادامه داد: هدف اصلی این 
طرح، چارچوب قانونی برای ارز های دیجیتال است و با توجه به اینکه هنوز 
نتوانستند ماهیت رمز ارز ها را درست تشخیص دهند، نتوانستند تقسیم 
وظایف را هم درست انجام دهند. شــرفی بیان کرد: ما هنوز نتوانستیم با 
کمیسیون اقتصادی مجلس ارتباط برقرار کنیم و بفهمیم که این طرح به 
کجا رسیده است. طی یک ماه آینده باید این طرح در صحن علنی مجلس 
مجددا بررسی شود؛ در واقع زمان زیادی برای برای بررسی و اعالم نتیجه 

باقی نمانده است.

توسط محققان کشور ارائه شد
31 محصول فناورانه در شــبكه صنعت هوايی و 

هوانوردی 
معاونت علمــی و فنــاوری اعالم کــرد در حــال حاضــر ۳۱ محصول 
فناورانــه در حــوزه هوانــوردی عمومی، پرنــده های بدون سرنشــین 
و... توســط محققــان کشــور بــه تولیــد رســیده اســت.به گزارش 
 معاونــت علمــی و فنــاوری، »پایــش و ارزیابــی وضعیت فعــاالن و

 شــرکت های دانش بنیان هوایی و هوانوردی«، »تقویــت تولید داخل«، 
»ایجاد، حفظ و توســعه کســب وکارهای دانش بنیان هوایی« و »کاهش 
نرخ خروج ارز« و »تجاری سازی فناوری و محصوالت دانش بنیان هوایی 
و برندســازی محصوالت و خدمات هوایی کشور« مهم ترین اهدافی است 
که برای ایجاد شــبکه صنعت هوایی و هوانوردی مدنظر معاونت علمی و 
فناوری است.در حال حاضر ۳۱ محصول فناورانه در حوزه های هوانوردی 
عمومی، پرنده های بدون سرنشین، هواپیمای جت، تجهیزات فرودگاهی، 
 قطعات هوایی، موتورهای هوایــی و تعمیر، نگهــداری و اورهال در این

 شبکه ثبت شده است.
گروه هوایی ســتاد توســعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشــرفته 
معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری بــا ایجاد این شــبکه 
در تکاپو اســت تا حمایت از شــرکت هــای دانش بنیــان را ارتقا دهد و 
 با این کار ایــران را یک گام به دســتیابی به جایگاه ۱۰ کشــور برتر دنیا 

در صنعت هوایی نزدیک تر کند.

اخبار

فعالیت بیش از هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه سخت افزارهای برق
معاونت علمی و فناوری اعالم کرد بیش از ۱۳۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه تولید سخت افزارهای برق و الکترونیک فعالیت می کنند.مرکز شرکت های دانش بنیان این معاونت اعالم کرد 

۱۳۳۰ شرکت دانش بنیان برای توسعه محصوالت فناورانه در حوزه سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک در تالش هستند و کاالها و خدماتی با فناوری های باال را وارد بازار می 
کنند.از این تعداد شرکت ۳۲۷ عدد دانش بنیان نوع ۱، ۹۶۳ شرکت دانش بنیان نوع ۲ و ۴۰ شرکت نیز دانش بنیان نوع ۳ هستند.

اظهــارات رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور در 
خصوص بودجــه ۱۴۰۱ و 
همچنین یارانه ها، به نوعی 
خبــر از نگرشــی جدی در 
پرداخت یارانه و همچنین هدفمندسازی آن می دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مرور آنچه در یک 
دهه گذشته بر سر یارانه های نقدی آمده، حکایت از 
احتیاط سیاست گذار به دلیل خطاهای آزمون  وسع 
وزارت رفاه و تمایل به اســتمرار رویه های پیشــین 
در نظام پرداخت یارانه هــا دارد. یارانه  نقدی واژه ای 
پرحاشیه که به افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه 
بنزین در اذهان ایرانیان گره خورده اســت. سیاست  
حمایتی که برخی آن را نمادیــن و کم اثر و برخی آن 
را پازلی از نقشــه راه قانون هدفمند کــردن یارانه ها 

می دانند. 
گروهی رونمایی از یارانه هــای جدید و به موازات آن 
افزایش نرخ سوخت و انرژی را سرآغاز یک موج جدید 
تورمی در اقتصاد ایران معرفی می کنند و در این میان 
عده ای به واسطه خط خوردن از فهرست مشموالن، 
همواره به دنبال فرصتی برای گنجاندن نامشــان در 
لیست مشموالن هستند و البته معتقدند، اختصاص 
نیافتن یارانه نقدی به آن ها و اطرافیانشــان حاکی از 

حذف اغلب مردم از دریافت یارانه نقدی است!
امید حاجتــی، رئیس ســازمان هدفمنــدی یارانه 
در اردیبهشــت امســال طی گفت و گویی با باشگاه 
خبرنگاران جوان، از آماده بودن زیرساخت های این 
نهاد برای ثبت نــام جاماندگان از یارانــه خبر داد و 
گفت: طبق مواردی که توسط وزارت رفاه تعیین شده 
آماده پیگیری و ثبت نام جاماندگان در سامانه رفاهی 
هســتیم اما این روند باید از جانب این وزارتخانه آغاز 
شود.هرچند در این گفت و گو اشاره شد که روند ثبت 
نام طی یک ماه آینده یعنی خــرداد و یا نهایتا تیرماه 

آغاز خواهد شد اما هنوز روندی جدی مشهود نیست.
حساســیت باالی موضوع یارانه های نقدی در اذهان 
مردم سبب شــد، چندی پیش و در خالل برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهــوری، یکــی از موضوعات 
جنجال برانگیز و چالشــی، مواضع نامزدهای تصدی 
پاستور درباره سرانجام یارانه های نقدی و سیاست های 
حمایتی در دولت آتی باشــد؛ از سرنوشت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی گرفته تا تغییر میزان یارانه های نقدی و تغییر 

در قیمت  انواع حامل های انرژی.

بهبود معیشت خانوارها از طریق یارانه یا 
مدیریت اقتصاد؟

با این وجود و با گذشــت نزدیک به ۲ ماه از روی کار 
آمدن دولت جدید، هنوز تصمیمی در خصوص آینده 
سیاست های حمایتی به ویژه یارانه های نقدی گرفته 
نشــده اســت. طمأنینه ای که برخی آن را به نگرش 
کالن دولت جدید نسبت به روش های بهبود معیشت 

خانوارهای ایرانی ارتباط می دهند.  
شــاید بتوان رســمی ترین موضع در این خصوص را 
اظهارات اخیــر عبدالملکی وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی و میرکاظمــی رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه دانست. جایی که وزیر رفاه در پاسخ به پرسش 
خبرنگاران مبنی بر تحوالت یارانه ای در دولت جدید 
و ثبت نام از جاماندگان یارانه های نقدی، اظهار کرد: 
در مورد اجرای تصمیمات مربوط به یارانه های نقدی، 
هنوز سیاستی نهایی نشــده و در این خصوص دولت 
طرح هایی در دست بررسی دارد که اخبار و نتایج آن در 

ماه های آینده اعالم می شود.

میرکاظمی: پرداخت یارانــه آنچنان بر 
زندگی مردم اثرگذار نبود

همچنین، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در جلسه اخیر ستاد تهیه و تدوین الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱، با اشاره به مبحث یارانه های نقدی می گوید: 
با توجه به توزیع یارانه هــا در بخش های مختلف، آثار 
مثبت و اثربخشــی مطلوب و قابل قبولــی در بهبود 
ســفره مردم، شــاخص های کالن اقتصادی و بخش 
تولید دیده نمی شود و بهبود اثرگذاری هدفمندسازی 
یارانه نیاز به مطالعه علمی و کارشناسی دارد.اظهاراتی 
که تمرکز و عمق بخشــیدن به یارانه هــای نقدی در 
سند بودجه ۱۴۰۱ را با شــک و تردید مواجه کرده و 
گمانه زنی ها درباره ظهــور کاالبرگ های الکترونیکی 
و ســایر حمایت های معیشــتی غیرنقدی را پررنگ 
می کند. شاید دلیل اســتفاده از یارانه شبه نقدی این 
اســت که مردم به مصرف کاال و خدمات هدف گذاری 
شده ترغیب شــوند، از طرفی اگر مبلغ معادل آن به 
صورت نقدی پرداخت شود، تأمین منابع ریالی آن نیز 
به بودجه فشار وارد می کند. با وجود اجماع در دولت 
ســیزدهم برای موثرکردن حمایت های معیشتی در 
سال های پیش رو، اما بررســی سرگذشت یارانه های 
نقدی در سال های گذشته، پیش نیازهایی را به کابینه 
تازه نفس گوشزد می کند تا در راستای تحقق عدالت 
اقتصــادی گام بــردارد و ترک فعل چندیــن و چند 
 ساله را در زمینه به روزرســانی فهرست یارانه بگیران

 کنار بگذارد.

پولدارها همچنان یارانه می گیرند!
پیش نیازی از جنس حذف یارانه ثروتمندان که پای ثابت 
اسناد بودجه در سال های اخیر بوده و هیچ گاه به طور کامل 
و بر اساس داده های متقن عملیاتی نشد و یا افزوده شدن 
متقاضیان جدید یارانه معیشتی و نقدی براساس بند "ب" 
تبصره ۱۴ قانون بودجــه ۱۴۰۰ که آن هم با وجود وعده 
و و عیدهای مکرر مسئوالن در ماه های گذشته، تاکنون 
راه به جایی نبرده اســت.وعده هایی کــه با وجود مصوبه 
هیأت وزیران در خردادماه ۱۴۰۰ و در واپســین روزهای 
دولت دوازدهم، صرفاً در محدوده شاید وقتی دیگر باقی 
ماند و در پی انتشار اخبار ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بــا صدور اطالعیه ای 
این موضوع را تکذیب و اعالم کرد: »در حال حاضر هیچ 
سایت یا ســامانه ای برای ثبت نام  یارانه نقدی توسط این 
وزارت خانه اعالم نشده اســت. هرگونه اقدام در خصوص 
ثبت نــام جاماندگان یارانــه صرفاً از ســوی مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اطالع رسانی خواهد شــد.با توجه به امکان سوءاستفاده 
و کالهبرداری از متقاضیان ثبت نام، تاکید می شــود به 
پیامک های غیرمرتبط توجه نشــود.البته وزارت رفاه در 
اطالعیه دیگری در تاریخ 8 تیرماه از ثبت نام کســانی که 
در سال ۱۳۹۳ از ثبت نام یارانه ها جا مانده یا افرادی که 
خانواده آنان یارانه بگیر نبوده اما با ازدواج از خانواده جدا 
شده اند، پس از هماهنگی های الزم با ستاد ملی کرونا خبر 

داد که این اطالعیه نیز به سرانجام روشنی نرسید.

احتیاط سیاست گذار ناشــی از آزمونی 
غیرقابل اتکاء

مرور آنچه در یک دهه گذشته بر سر یارانه های نقدی 
آمــده و قوانینی که اغلب روی کاغــذ باقی مانده اند، 

حکایت از احتیاط سیاســت گذار و تمایل به استمرار 
شــیوه فعلی در نظام پرداخت یارانه های نقدی است.

موضوعی که مسئوالن سابق آن را ناشی از حساسیت 
موضوع و کارشناســان به دلیل خطای باالی آزمون  
وسع وزارت رفاه و کاهش ســرمایه اجتماعی دولت 
قبل می دانند!با این تفاسیر، نگارنده فرصت را مغتنم 
شمرده تا پیش از رونمایی از هرگونه بسته حمایتی یا 
سیاست جدیدی در حوزه رفاه اجتماعی، به یادآوری 
یک پیش نیاز اشاره داشته باشد. چرا که موفقیت هر 
نوع سیاســت گذاری در گرو بستر اجرای آن سیاست 
و تالش بــرای شناســایی محل اصابت آن اســت.از 
این رو، برگــزاری آزمون های وســع پرخطا، هراس 
از خط خوردگی و افزودن به فهرســت یارانه بگیران 
و ناتوانی در پاســخگویی به اعتراضــات جاماندگان 
یارانه، اوضاع کنونی یارانه های نقــدی را به بار آورده 
است. برای بیان آشفتگی و درهم آمیختگی سیاست 
یارانه های نقــدی، همین بس که پس از ۱۱ ســال 
همچنان عده ای از هم وطنان با اعتراض به حق نسبت 
به حذف از فهرست یارانه نقدی، همچنان پاسخ روشن 
و منطقی از متولیان حوزه رفاهی کشور دریافت نکرده 
و چشم انتظار سنجش وسع اقتصادی خود هستند و 
از طرفی، دهک که هیچ برخی از صدک های ثروتمند 
جامعه نیز به چشــم می خورند که مشخص نیست با 
کدام متر و معیار همچنان یارانه نقدی و معیشــتی 
روانه حسابشان می شود!بر اســاس آنچه مطرح شد، 
به روزرسانی سامانه های سنجش وسع افراد و اشراف 
متولیان حوزه رفاهی بر اطالعات اقتصادی خانوارها، 
عالوه بر کاهش هزینه های دولــت، عدالت اقتصادی 
و رضایت عمومی جامعــه را به ویــژه در تنگناهای 

اقتصادی به همراه خواهد داشت.

يارانه ای جديد در راه است؟

لباس نو بودجه ۱۴۰۰ بر تن یارانه ها
News kasbokar@gmail.com

مدیر ســابق بخش نرم افزار پنتاگون گفت: آمریکا 
از قبل نبرد هوش مصنوعــی را به چین باخته و این 
کشور در حال حرکت به سمت تسلط جهانی در این 
حوزه اســت.وی افزود: چین در حال پبشــرفت در 
زمینه قابلیت های سایبری نوظهور است و به همین 

علت از رقبای خود جلو افتاده است.
بر اســاس ارزیابی های اطالعاتی کشورهای غربی، 
چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است به زودی 
به برترین کشور جهان در بســیاری از فناوری های 

نوظهور مانند هوش مصنوعی، زیست فناوری و علم 
ژنتیک مبدل می شود. این برتری ظرف یکی دو دهه 

آینده اتفاق می افتد.
نیکوالس چیالن رئیس سابق اداره نرم افزار پنتاگون 
که در اعتراض به سرعت تحول اندک آمریکا در حوزه 

فناوری استعفا داده معتقد اســت شکست آمریکا 
برای واکنش نشان دادن به این تحوالت آمریکا را در 
معرض خطر قرار داده است.وی افزود: ما ظرف ۱۵ 
تا ۲۰ سال آینده هیچ شانسی برای رقابت جنگنده 
با چین نداریم. در حال حاضر این یک معامله انجام 

شده است ؛ به نظر من دیگر تمام شده است.
او در این باره گفت: ما طی ۱۵ تا ۲۰ سال آینده دیگر 
هیچ شانس رقابتی با چین نداریم. وی با این استدالل 
که چین بر آینده جهان تسلط دارد و همه چیز را از 
روایت های رســانه ای گرفته تا مسائل ژئوپلیتیک 
کنترل می کند ، گفت: این که آیا به جنگ نیاز است یا 
خیر، یک حکایت دیگر است. وی گفت دفاع سایبری 
ایاالت متحده در برخی از ادارات دولتی در "سطح 

مهد کودک" است.

سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق 
کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی گفت: 
نخستین جلســه بررســی این طرح در کمیسیون 
مشترک، یکشنبه هفته آینده برگزار می شود. لطف 
اهلل سیاهکلی اظهار داشــت: با تشکیل جلسه تعیین 
ساختار کمیسیون مشــترک طرح حمایت از حقوق 
کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در ظهر 
یکشنبه ۱8 مهرماه، این کمیسیون مشترک وارد فاز 
عملیاتی شد.وی با بیان اینکه در جلسه اعضای هیئت 
رئیسه کمیسیون مشترک مشخص شدند، ادامه داد: 

در این جلسه مقرر شد که نخستین جلسه کمیسیون 
مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی 
برای بررســی ابعاد این طرح در روز یکشــنبه هفته 
آینده ۲۵ مهرماه ساعت ۱6 تشکیل شود.سخنگوی 
کمیســیون طرح حمایت از حقــوق کاربران فضای 
مجازی و خدمات پایه کاربردی افزود: این جلســه با 
حضور حداکثر اعضا برگزار می شــود و قرار است در 
خصوص روش کار، کلیات طرح و شــیوه اقدام بحث 
و بررسی شــود.به گفته وی، پس از این جلسه نحوه 
مشارکت نخبگان و صاحبنظران در بررسی جزئیات 

طرح و نیز حضور رسانه ها در این کمیسیون مشخص 
خواهد شد.جلســه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون 
مشــترک بررســی طرح »حمایت از حقوق کاربران 
فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی« در دفتر علی 
نیکزاد نایب رئیس مجلــس با حضور اعضای منتخب 
برگزار شــد.در این جلســه »رضا تقی پور« به عنوان 
رئیس کمیســیون، علی یزدی خواه نماینده تهران و 
حسن نوروزی نماینده رباط کریم به عنوان نواب اول 
و دوم رئیس، لطف اهلل سیاه کلی به عنوان سخنگوی 
کمیســیون و همچنین بیژن نوبــاوه و مهرداد ویس 

کرمی به عنوان دبیر اول و دوم کمیســیون مشترک 
طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تعیین 
شدند.طرح »قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات 
پایه کاربردی فضای مجازی« که با هدف تنظیم گری 
و قانون گذاری خدمات پایه کاربردی فضای مجازی 
در کشور و به پیشنهاد نمایندگان کمیسیون فرهنگی 
مجلس تهیه شده است، پس از بررسی کارشناسی و 
اصالح مواردی از آن، مردادماه در صحن علنی مجلس 
مطرح شد و برای بررسی نهایی طبق اصل 8۵ قانون 

اساسی، به تصویب رسید.

گــوگل آســیب پذیری های موجــود در کروم 
را شناســایی کرده که مهاجم بــا بهره برداری از 
آن ها می تواند کــد دلخواه خود را اجــرا کرده و 
کنترل کامل دســتگاه را بــه دســت آورد و به 
اطالعات حســاس قربانی دسترســی پیدا کند.

شــرکت گوگل به روزرســانی هایی را به منظور 
وصله آســیب پذیری های روزصفــرم موجود در 
مرورگــر کــروم در سیســتم عامل های ویندوز، 
Mac و لینوکــس منتشــر کــرد؛ بــه کاربران 
توصیــه می شــود هرچــه ســریع تر مرورگــر 
 خــود خــود را بــه نســخه ۹۴.۰.۴6۰6.۷۱ به

 روزرسانی کنند.
 آسیب پذیری روز صفر به این معناست که تا کنون 
هیچ راهکاری برای آن ارائه نشده و یا شما صفر روز 

فرصت پیدا کردن راهکار دارید.
  یکی از مالک های حمایت از بدافزارها، تعداد باالی 
روز صفری است که در آن پشــتیبانی می شوند. 
اغلب آسیب پذیری های روز صفر توسط گروه های 
هکر تحت حمایت دولت ها یا گروه های تروریستی 
بزرگ کشف می شــوند و مورد سوءاستفاده قرار 

می گیرند.

مرکز ماهر )مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای 
رایانه ای( اعالم کرده است این آسیب پذیری ها با 
-CVE ،۳۷۹۷۵-۲۰۲۱-CVE شناســه های
 ۳۷۹۷۴-۲۰۲۱-CVE ۲۰۲۱-۳۷۹۷6 و
شناخته شده و مهاجم با بهره برداری از آن ها قادر 
است کد دلخواه خود را در سیستم های آسیب پذیر 
اجرا کرده و کنترل کامل دستگاه را به دست آورد؛ 
همچنین می تواند به اطالعات حســاس قربانی 
-CVE دسترســی پیدا کند. آسیب پذیری های
۲۰۲۱-۳۷۹۷۵ و CVE-۲۰۲۱-۳۷۹۷6 تحت 
بهره برداری فعال قرار دارند. به روزرسانی مرورگر 
 Help > About Google کــروم از مســیر
 ۹۴.۰.۴6۰6.۷۱ Chrome >> Version

امکان پذیر است.
طبق اعالم وب سایت فوربس، این غول اینترنتی 
حداقــل اطالعــات مربوط بــه این اشــکال را 
منتشــر کرده اســت تا به کاربران کروم فرصت 
دهــد بــه روز شــوند و از بازیگران مخــرب در 

اســتفاده از این نقص جلوگیری کنند. فراخوان 
به روزرســانی حدود یــک هفته پس از کشــف 
 بهره برداری هــای "روز صفر" در اوایــل این ماه 

انجام می شود.
کــروم در ماه هــای اخیــر دچــار حمــالت 
هک متعــددی شــده اســت و مجبور اســت 
 آســیب پذیری ها را پس از حمالت ماه سپتامبر

 و ژوئن برطرف کند.
 اکنون از کاربران کروم که حــدود ۲.6۵ میلیارد 
نفر در سراسر جهان هســتند، خواسته می شود 
تا مرورگر خود را مجدداً بــه روز کنند تا اطمینان 
حاصل شــود که در برابر آخرین هک ها که دارای 
رتبه "باال" هستند، آسیب پذیر نیستند. اگر نسخه 
خاصی از کروم یا نسخه های باالتر از آن را دارید، از 

شما محافظت می شود.
کم توجهی کاربران در به روزرسانی آنتی ویروس و 
مرورگر، باعث آلوده شدن سیستم ها به بدافزارها 
می شــود که از بین رفتن اطالعات ذخیره شده را 

در پی دارد. قربانیــان فضای مجازی با بی توجهی 
از طریق باز کردن پیوســت ایمیل های اســپم یا 
لینک های درون آن ها، باز کردن فایل های دانلود 
شده آلوده از ســایت های نامعتبر یا کلیک روی 
لینک های مخرب، از طریق توزیع تبلیغات آلوده، 
آلودگی از طریــق هک و نفوذ به سیســتم ها؛ به 
خصوص سیســتم هایی که آســیب پذیری آن ها 
وصله نشده است، مورد سوء استفاده قرار می گیرند.

گوگل کروم یکــی از پرطرفدارترین مرورگرهای 
اینترنتی در جهان به شمار می رود که در سال های 
اخیر گوی رقابت را از ســایر رقبای قدرتمند خود 
نظیر موزیال فایرفاکس و مایکروســافت اج ربوده 

است.
 بنابرایــن همه کاربرانــی کــه از مرورگر گوگل 
کــروم بــرای وب گــردی و جســت وجوهای 
اینترنتی خود اســتفاده می کننــد، باید هرچه 
ســریع تر مرورگر خود را به جدیدترین نســخه 
آپدیت کننــد تا گرفتار مشــکالت و چالش های 
امنیتی موجود در آن نشــوند و حریم خصوصی 
 آنها نیز توســط هکرها و مجرمان سایبری مورد 

هجوم و حمله قرار نگیرد.

مقام سابق پنتاگون: 

نبرد هوش مصنوعی را به چین باختیم

آغاز بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی از یکشنبه هفته آینده

عامل دسترسی به اطالعات حساس کاربران شناسایی شد


