
رانندگی بدون گواهینامه، طبق قانون مجازات اسالمی 
جرم محسوب می شود اما قراردادن خودرو به شخص 

بدون گواهینامه نیز جرم است؟
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
به شهروندان پیامکی ارسال کرده است که در آن نوشته 
شــده »اگر مالک با علم و اطالع، خودروی خود را در 
اختیار فردی که گواهینامه رانندگی ندارد بگذارد، به 
عنوان معاونت در جرم رانندگی بدون گواهینامه، تحت 
تعقیب کیفری قرار می گیرد«. امــا قانون در ارتباط با 
مســئولیت مالک خودرو هنگام در اختیار قرار دادن 
خودرو خود به شــخص بدون گواهینامه چه می گوید 
و معاونت در جرم به چه معنا اســت؟به طور کلی ماده  

۷۲۳ قانون مجازات اسالمی مسئولیت رانندگی بدون 
گواهینامه را متوجه شخص راننده می داند و می گوید: 
»هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا 
تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه 
مخصوص است، بنماید و  همچنین هرکس به موجب 
حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع 
باشد به رانندگی وســائل مزبور مبادرت ورزد برای بار 
اول به حبس تعزیری تا دو ماه یــا جزای نقدی تا یک 
میلیون ریال و یا هر دو مجــازات و در صورت ارتکاب 
مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد«.

در کنار این موضوع، آن چه اهمیت پیدا می کند توجه 
به »معاونت در جرم« است. طبق ماده ۲ قانون مجازات 

اسالمی مصوب ۱۳۹۲، »هر رفتاری اعم از فعل یا ترک 
فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شــده است 
جرم محسوب می شود«. پس با توجه به این که برای 
رانندگی بدون گواهینامه در قانون نیز مجازات تعیین 
شده، این عمل جرم به حساب می آید. طبق ماده ۱۲۶ 
همین قانون، الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، 
تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیســه 
یا فریب یا سوءاســتفاده از قدرت، موجب وقوع جرم 
گردد ب- هرکس وســایل ارتکاب جرم را بســازد یا 
تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. 
پ- هرکس وقوع جرم را تســهیل کند معاون در جرم 

محسوب می شود.

در ۹ ماه نخست امسال خارجی ها باالی ۱۲۹ میلیارد 
دالر در چین ســرمایه گذاری کرده اند.به گزارش 
شــین هوا، داده های منتشر شــده از سوی وزارت 
بازرگانی چین نشــان می دهد که ســرمایه گذاری 
خارجی مستقیم در چین در ۹ ماه امسال به ۸۵۹.۵۱ 
میلیارد یوان ) ۱۲۹.۲۶ میلیارد دالر( رســیده که 
این رقم در مقایسه با مدت مشــابه منتهی به سال 
قبل ۱۹.۶ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین 
افزایش در ســرمایه گذاری خارجی طی این مدت 
مربوط به کشــورهای عضــو اتحادیه آ. ســه. آن با 
۳۱.۴ درصد کل سرمایه گذاری ها و اتحادیه اروپا با 
۲۶.۵ درصد بوده است.  در بین بخش های مختلف، 

سرمایه گذاری خارجی در بخش خدمات نسبت به 
سال قبل ۳۳.۴ درصد و بخش فناوری ۲۹.۱ درصد 
بیشتر شده است. در بخش صنعت، این رشد ۱۵.۲ 
درصد اندازه گیری شده است.  وانگ شو ون- معاون 
وزیر بازرگانی چین پیشتر با اشاره به تمایل شرکت 
های خارجی به گسترش کسب و کار خود در چین، 
بر تمایــل دولت متبوعش در فراهــم کردن فضای 
بهتر برای سرمایه گذاران خارجی تاکید کرده بود.

متوسط سرمایه گذاری خارجی چین در بازه زمانی 
۱۹۹۷ تا ۲۰۲۱ معادل ۵.۱ میلیــارد دالر بوده که 
باالترین رقم ثبت شــده مربوط به سرمایه گذاری 
۱۳۴.۹۶ میلیارد دالری سال ۲۰۱۸ و کمترین رقم 

ثبت شده نیز مربوط به سرمایه گذاری ۱.۸۳ میلیارد 
دالری سال ۲۰۰۰ بوده است.در سال ۲۰۲۰ میالدی 
کمترین رقم سرمایه گذاری خارجی مربوط به ماه 
ژانویه با ۱۲۶.۸ میلیون دالر بود.  بانک جهانی در تازه 
ترین برآورد خود از اقتصــاد چین پیش بینی کرده 
است که اقتصاد این کشور در سال جاری ۷.۹ درصد 
رشد کند که در صورت تحقق، ۵.۹ درصد بیشتر از 
چیزی خواهد بود که در سال قبل به ثبت رسید. به 
گفته این نهاد، اقتصاد چین به لطف بهبود شــرایط 
بازار کار و افزایش تقاضای مصرفی و مخارج خانوار 
خواهد توانست در سال جاری به شرایط قبل از آغاز 

کرونا بازگردد.  

بررسی ها نشــان می دهد که در یک فاصله زمانی ۶۰ 
ساله متوسط تعداد افراد در خانوارهای ایرانی از متوسط 
۴.۸ به ۳.۸ نفر کاهش پیدا کرده است.به گزارش ایسنا، 
طبق آماری که مرکز آمار ایران در گزارش شاخص های 
کالن اقتصادی و اجتماعی گردآوری کرده است در بازه 
زمانی ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ بُعد خانوار دســتخوش نوسان 

بوده و در مقاطعی تا بیش از پنج نفر نیز ثبت شده است.
این در حالی است که در ســال ۱۳۹۵ متوسط تعداد 
افراد در خانوارهای ایرانی در کل کشــور ۴.۸ نفر بوده 
که این تعداد در ســال ۱۳۴۵ و ۱۰ سال بعد در سال 
۱۳۵۵ به طور متوسط پنج نفر اعالم شده است.در سال 
۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ متوسط تعداد افراد در خانوارها ۵.۱ و 

۵.۲ نفر بوده که در سال ۱۳۷۰ باالترین بُعد خانوار طی 
۵۰ سال گذشته ثبت شده است. اما از این سال به بعد 
تعداد افراد در خانواده ها به تدریج کم شده و به ۴.۸ نفر 
رسیده است.در ادامه نیز در سال ۱۳۸۵ بُعد خانوار به 
طور متوسط چهار نفر، ۱۳۹۰، ۳.۵ نفر و در سال ۱۳۹۵ 

به ۳.۳ نفر کاهش دارد.

بانک مرکزی در گزارشی نرخ انواع سود بانکی از جمله 
نرخ ســود علی الحساب سپرده های ســرمایه گذاری 
مدت دار و نرخ سود انواع تسهیالت در بانک های دولتی 
و غیردولتی را اعالم کرد. به گزارش ایســنا، مشتریان 
بانک ها می توانند سپرده های خود را در بانک ها بگذارند 
و از محل سپرده گذاری خود ســود دریافت کنند که 
به این ســپرده گذاری، سپرده های ســرمایه گذاری 
مدت دار گفته می شود که نرخ سود علی الحساب آن در 
بانک های دولتی و غیردولتی از نوع عادی و ویژه آن به 

ترتیب ۱۰ و ۱۴_۱۲ درصد است. 
عالوه براین، نرخ ســود سپرده های ســرمایه گذاری 
یکســاله و دوســاله نیز ۱۶ و ۱۸ درصد است. در این 
بین، الزم به ذکر اســت که مبنای محاســبه ســود 
سپرده های ســرمایه گذاری کوتاه مدت عادی حداقل 
مانده حســاب در ماه است. از ســوی دیگر، نرخ سود 
تسهیالت صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات 
و متفرقه، صادرات در بانک های دولتی به ترتیب ۱۸، 
۱۵ و ۱۸، ۱۸، ۱۸ درصد اســت. همچنین، نرخ سود 

تسهیالت ســاختمان و مسکن شــامل حساب های 
صندوق پس انداز مسکن، خانه اولی ها، ساخت مسکن 
 و جوانــان در بانک های دولتی معــادل ۱۱_۶ درصد 

است. 
طبق این گزارش، نرخ ســود اوراق گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیالت مسکن  و تسهیالت بدون سپرده 
مســکن نیز ۱۸_۱۷.۵ درصد اعالم شده که نرخ سود 
تسهیالت در بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 

غیربانکی ۱۸ درصد است.

ارزش بازار شرکت خودروسازی الکتریکی تسال به دنبال خبر 
سفارش ۱۰۰ هزار دستگاه از خودروهای این شرکت توسط 
شرکت اجاره اتومبیل هرتز، جهش کرد و برای اولین بار از ۱ 
تریلیون دالر فراتر رفت.به گزارش سی ان بی سی، ارزش بازار 
شرکت خودروسازی الکتریکی تسال به دنبال خبر سفارش 
۱۰۰ هزار دستگاه از خودروهای این شرکت توسط شرکت 

اجاره اتومبیل هرتز، جهش کرد و برای اولیــن بار در تاریخ 
از ۱ تریلیون دالر فراتر رفت.حاال شــرکت تسال هم به جمع 
شرکت های اپل، آمازون و مایکروسافت پیوست که ارزش هر 
کدام از آنها بیش از ۱ تریلیون دالر است.خبر این قرارداد جدید 
باعث شد ارزش هر سهم شرکت تسال که به تازگی به رکورد 
۹۰۰ دالر رسیده بود تا ۱,۰۴۵ دالر جهش کند و در انتهای 

معامالت در ۱,۰۲۴ دالر بسته شــود. این به معنای جهشی 
۱۲.۶۶ درصدی تنها در یک روز است.کارشناسان معتقدند 
فروش قدرتمند تســال در اروپا می تواند ارزش هر سهام این 
شــرکت را از این هم باالتر ببرد. خبرهای جدید باعث شد تا 
کارشناس مورگان استنلی، آدام جوناس، سطح هدف قیمت 

هر سهم تسال را از ۹۰۰ دالر به ۱,۲۰۰ دالر افزایش دهد.

محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید ماده اولیه 
داروی مکمل دارویی بارداری شدند.به گزارش ایسنا، علی 
دسترس، مدیرعامل این شــرکت دانش بنیان با اشاره به 
فرآیند تولید فرآورده هورمونی ایران ساخت برای کمک 
به باروری بانــوان، گفت: آن چه در داروی پروژســترون 
دنبال می کنیم، ماده اولیه و هم محصول نهایی اســت. 
دارویی که برای جلوگیری از ســقط رحم از هفته ششم 
بارداری استفاده می شــود.وی اظهار کرد: تجویز مکمل 
پروژســترون بنا به دالیلی از جمله ناتوانی بدن در تولید 
این هورمون صورت می گیرد، رابطه ای حیاتی بین ترشح 
این هورمون و بــارداری وجــود دارد، به طوری که تمام 
بانوانی که تمایل به بارداری دارند، به پروژســترون برای 
آماده سازی رحم و جایگزینی سلول نیاز دارند.دسترس 

خاطرنشان کرد: دارویی که در ایران تولید می شود، کامال 
بومی و قابل رقابت با محصوالت مشــابه جهانی اســت. 
بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه این دارو در چین و آمریکا و 
۱۰ درصد مابقی نیز در هند و ایران تولید می شود. سهم 
هند از این میزان بسیار پایین است و در دو سال اخیر نیز 
هیچ تولیدی در این زمینه نداشته اســت.وی ادامه داد: 
بنابراین درحال حاضر، تنها سه کشور در جهان مواد اولیه 
این دارو را تولید می کنند که ایران نیز در شمار آن ها قرار 
دارد. همین موضوع ظرفیتی را برای صادرات این فرآورده 
دارویی ایران ساخت به ســایر کشورها فراهم کرده است.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با بیان این که ماده اولیه 
داروی پروژســترون ما در حالی که می تواند نیاز کشور را 
به طورکامل رفع کند، با تداوم این روند می توانیم صادرات 

خود را از ابتدای ســال آینده آغاز کنیم، تصریح کرد: در 
حال حاضر، نیاز داخلی این دارو ۱۲ تن در سال است که 
با افزایش این میزان به ۱۴ تن تا پایان ســال، ۲ تن مازاد 
تولید، به کشورهای دیگر صادر می شود. کشورهای اروپایی 
از اصلی ترین مشــتریان این فرآورده دارویی هستند.وی 
یادآور شد: این محصول دانش بنیان برای ۹۲ نفر به شکل 
مستقیم ایجاد اشتغال کرده و حدود ۲۰ میلیون دالر در 
ســال صرفه جویی ارزی به همراه دارد.به نقل از معاونت 
علمی ریاست جمهوری، دسترس، حمایت های معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری را در تولید فرآورده های 
دارویی ایران ساخت اثربخش دانســت و افزود: معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه ورود به بحث، 

عالی عمل کرد و حمایت های فراوانی از ما داشت. 

سوییس بهترین کشــور جهان برای کار و زندگی 
از دید شرکت کنندگان نظرســنجی بانک اچ اس 
بی سی شد.به گزارش ایسنا، بانک اچ اس بی سی 
سوییس برای چهاردهمین ســال متوالی اقدام به 
رتبه بندی بهترین کشورهای جهان برای زندگی 
و کار اتباع خارجی در جهــان کرد. این رتبه بندی 
با نظرســنجی از مهاجران تهیه شده و در بردارنده 
۴۶ کشور است. در این نظرسنجی بیش از ۲۰ هزار 
نفر شرکت کرده اند. افراد شــرکت کننده در این 
نظرســنجی نمایندگانی از ۱۴۳ کشور جهان بوده 
اند.همه گیری کرونا در سال قبل تاثیر زیادی روی 
سطح زندگی مهاجرانی داشــت که در کشورهای 
میزبان به انجــام کارهای غیرتخصصی مشــغول 

بودند و بسیاری از آن ها مجبور به تغییر کار خود یا 
موافقت با کاهش دستمزدهایشان شدند با این حال 
آن دسته از کارکنانی که به دلیل مهارت شغلی باالی 
خود مشغول به کار در یک کشور خارجی بودند از 

این وضعیت کمتر متاثر شدند.  

یافته های جالب نظرسنجی
۶۵ درصد مهاجران امید به بهتر شــدن شرایط در 
سال آتی دارند.خوش بینی به آینده در بین افرادی 
که برای کار و زندگی به کشورهای آسیایی مهاجرت 
کرده اند ۷۱ درصد بوده است.حدود یک پنجم افراد 
از شــرایط خود ناراضی بوده و به فکر برگشــت به 
کشورشان هستند.  حدود دو سوم مهاجران شاهد 

افزایش درآمد خود بــوده اند.  ۵۲ درصد مهاجران 
گفته اند دارای مشــکالت مالی هستند. مشکالت 
مالی در صدر شــکایات مهاجران شــغلی در این 
نظرسنجی قرار داشته است.  بیشترین رضایتمندی 
از مهاجرت مربوط به مهاجران به سوییس و استرالیا 

بوده است.  
حضور کشورهای عربیح حاشــیه خلیج فارس در 
بین رتبه های برتر کامال محسوس است تا جایی که 
این کشورها در بین ۱۰ مقصد محبوب، سه نماینده 
دارند.بهترین کشورها برای مهاجرت کاری و زندگی 
در ســال ۲۰۲۱- سوییس- اســترالیا- نیوزلند- 
امارات- آلمــان- آمریکا- جزایر مــن- بحرین- 

سنگاپور- قطر هستند.

بیشتر شدن سرمایه گذاری خارجی ها در چینآیا قرار دادن خودرو در اختیار شخص بدون گواهینامه جرم است؟

خانواده ایرانی کوچک شد

نرخ انواع سودهای بانکی

ارزش بازار تسال از مرز یک تریلیون دالر عبور کرد

بهترین کشورهای جهان برای کار و زندگیتولید ماده  اولیه داروی باروری در کشور
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صفحه 2

 توضیح  وزارت نفت درباره 
اختالل در پمپ بنزین ها

پاسخ نوبخت به ادعای خزانه خالی:

حمله  سایبری  به 
پمپ بنزین ها

 اگر خزانه خالی بود، 
 چطور سه ماه
 حقوق دادند؟

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

کاهش  قیمت ها
  با رونق تولید

قیمت گذاری دســتوری 
در شــرایطی کــه تولید 
کاال کم و محدود اســت 
نتیجه بخش نخواهد بود. 
همانطور که در ســالهای 

اخیرشاهد بوده ایم...

  مرتضی افقه، اقتصاددان 
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 رشد اندک 
شاخص بورس

 رکورد شکنی  
شاخص  فالکت

مرز  حساس  دالر  از  دست  رفت

توقف  روند  صعودی  دالر
صفحه2

صفحه3

افسارگسیختگی
 قیمت کاالهای مصرفی

قیمت گذاری دستوری و سیاست های تنظیم بازار جواب می دهد؟

روز گذشته روند نزولی ارزش معامالت خرد سهام ادامه 
یافت و به کمترین رقم در ۴ ماه اخیر رسید.به گزارش 
اقتصادنیوز، در معامالت روز گذشته، سه شنبه چهارم 
آبان ۱۴۰۰، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز 
دوشنبه ۳۳۶ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۳۸۴ 
هزار و ۴۶۹ واحد رسید. شاخص هم وزن نیز روز گذشته 
با کاهش ۳ هزار و ۶۳۲ واحدی در سطح ۳۷۶  هزار و 
۵۲۶ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( ۵ واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۶۷۱ 
واحد قرار گرفت.روز گذشــته نمادهای »شپدیس«، 
»نوری«، »فوالد«، »کچاد« و »پارسان« بیشترین تاثیر 
را در رشد شاخص کل بورس داشتند. همچنین سه نماد 
»شفن«، »شخارک« و »وپارس« نمادهای بزرگ بازار 

بودند که بیشترین تاثیر...

بر اساس آخرین رده  بندی جهانی در خصوص 
شــاخص فالکت )جمع نرخ بیــکاری و تورم( 
مشاهده می  شود که در ســال ۲۰۲۰ میالدی 
در بین ۱۵۶ کشور رتبه  بندی  شده، ایران در رده 
هشتم قرار می  گیرد . تا چند سال گذشته تنها 
کسانی که شغل نداشتند در معرض فقر بودند 
اما امروزه خانواده هایی که چند نفر از اعضاء آن 
بیش از یک شیفت کار می کنند نیز طعم فقر را 
می چشند. بر اساس گزارش های منتشر شده 
چیزی حدود ۱۰ میلیون خانواده ایرانی حقوق و 
درآمد به مراتب کمتر از حقوق قانون کار دارند. 
این اتفاق منجر به بروز ناهنجاری های اقتصادی 

و اجتماعی بر بستر این ...



اقتصاد2
ایران وجهان

بورس در کمای معامالتی
رشد اندک شاخص بورس

روز گذشــته روند نزولی ارزش معامالت خرد سهام 
ادامه یافت و به کمترین رقم در 4 ماه اخیر رســید.

به گــزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز گذشــته، 
سه شنبه چهارم آبان 1400، شــاخص کل بورس 
پایتخت نسبت به روز دوشنبه 336 واحد رشد کرد 
و به رقم یک میلیون و 384 هزار و 469 واحد رسید. 
شــاخص هم وزن نیز روز گذشته با کاهش 3 هزار و 
632 واحدی در ســطح 376  هزار و 526 واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 5 
واحد پائین آمد و در سطح 19 هزار و 671 واحد قرار 
گرفت.روز گذشته نمادهای »شپدیس«، »نوری«، 
»فوالد«، »کچاد« و »پارسان« بیشترین تاثیر را در 
رشد شاخص کل بورس داشتند. همچنین سه نماد 
»شفن«، »شخارک« و »وپارس« نمادهای بزرگ بازار 
بودند که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابورس نیز نمادهــای »غصینو«، »دماوند« و 
»سمگا« بیشــترین تاثیر منفی را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »آریا«، »فرابورس« و »هرمز« 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس فسبزوار 
صدرنشین است و شپنا و فوالد در رتبه های بعدی 
هســتند. در فرابورس نیز فجهان، توسن و کرمان 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

تداوم ریزش ارزش معامالت خرد 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
6 هزار و 820 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز 
  دوشنبه 82 درصد کاهش یافته است. ارزش معامالت 
اوراق بدهی نیز به هزار و 814 میلیارد تومان رسید 
که 26 درصد کل معامالت بازار را تشکیل می دهد.

ارزش معامالت خرد نیز با افت 2 درصدی نسبت به 
روز کاری قبل به رقم 3 هــزار و 968 میلیارد تومان 
رسید. این کمترین رقم ارزش معامالت خرد در 83 

روز کاری اخیر از 29 خرداد ماه تاکنون است.

رئیس  جمهوری تاکید کرد
ضرورت هماهنگی با ستاد تنظیم بازار

سید ابراهیم رئیســی روز سه شنبه در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به فضاسازی رسانه 
ای و ایجاد جنگ روانی برای بی ثبات جلوه دادن و 
افزایش کاذب قیمت ها با هدف ناامیدی مردم  تاکید 
کرد: نهادها و دســتگاه های مرتبط با عرضه، تولید 
و تامین کاالها نباید بدون هماهنگی با ستاد تظیم 
بازار قیمت ها را تغییر دهند.به گزارش ایسنا، بر اساس 
تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ستادهای 
تنظیم بازار در استان ها نیز باید به صورت منظم به 
ریاست استاندار تشکیل جلســه دهد و با نظارت بر 
روند تولید و عرضه کاال با ســتاد مرکزی در تهران 
هماهنگ عمل کند.در این جلســه همچنین سید 
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به 

عنوان سخنگوی حوزه اقتصادی دولت تعیین شد.

مدیرعامل بانک در بازدیداز پروژه های 
طرح اقدام ملی زاهدان:

بانک مســکن با تمام قوا برای 
خانه دار شدن هموطنان اقدام 

خواهد کرد
هدف بانک مســکن تســهیل در خانه دار شدن 
هموطنان است و در این راســتا با تمام توان اقدام 
خواهد کرد و بزودی تمامی موانع رفع خواهد شد. 
محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن این مطلب 
را در بازدید از پروژه های طرح اقدام ملی شهرستان 
زاهدان عنوان کرد و با مناســب دانستن پیشرفت 
طرح، برای رفع موانع و تســهیل در اتمام پروژه، 
دستور بررســی ها و اقدامات الزم را صادر کرد.به 
گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا،دکتر 
محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن این مطلب 
را در بازدید از پروژه های طرح اقدام ملی شهرستان 
زاهدان عنوان و با مناسب دانستن پیشرفت طرح، 
برای رفع موانع و تســهیل در اتمام پروژه، دستور 
بررســی ها و اقدامات الزم را صــادر کرد.طی این 
بازدید، مهندس مهدیــار معــاون اداره کل راه و 
شهرسازی استان سیســتان و بلوچستان، ضمن 
ارائه اقدامات و پیشرفتهای طرح، خواستار افزایش 
سقف تسهیالت طرح اقدام ملی مسکن به حداقل 
3 میلیارد ریال شــد و همچنین درخواست کرد: 
در صورت امکان، مدت تقســیط نیز به 20 سال 

افزایش یابد .

خبر

بانک ها

دریافت ســود ســهام در بازار 
سرمایه به دلیل استفاده اغلب 
شرکت های بورســی از روش 
غیرقانونی به جــای پرداخت 
از طریق روش قانونی ســامانه 

سجام، برای سهامداران سخت شده است.
به گزارش مهر دریافت سود سهام در بازار سرمایه ایران به 
دلیل استفاده بیشتر شرکت های بورسی از روش غیرقانونی 
برای سهامداران سخت شده اســت. شرکت های بورسی 
به جای پرداخت از طریق روش قانونی ســامانه سجام از 
روش های دیگری استفاده می کنند. این موضوع سبب شده 

اکثر سهامداران به حقوق قانونی خود نرسند.
پرداخــت ســود ســهام یکــی از جذابیت هایی اســت 
که ســرمایه گذاران را ترغیب به ســرمایه گذاری در بازار 
بورس می کند. این جذابیت در بــازار بورس ایران به دلیل 
پیچیده شدن فرایند پرداخت توسط شرکت های بورسی 
ازدست رفته اســت. در این گزارش به بررسی فرایندهای 
واریز سود سهام شرکت های بورسی پرداخته شده و در ادامه 
وضعیت کنونی پرداخت سود سهام عنوان شده و در انتها 
راه حل هایی برای برطرف نمودن این مسئله ارائه می شود.تا 
قبل از سال 98 شرکت های بورسی از دو شیوه اقدام به واریز 
وجه سود سهامداران می کردند. از سال 98 با ایجاد سامانه 
سجام توسط شرکت سرمایه گذاری مرکزی یک روش دیگر 
به روش های قبلی اضافه شده و آن هم استفاده از این سامانه 

جهت واریز وجه سهامداران است.

فرایندهای واریز سود سهام
در روش اول سهامداران با مراجعه حضوری به بانک و با ارائه 
کد بورسی و کارت ملی در صورتی به سود خود دسترسی 
پیدا می کنند که یا در بانک عامل مذکور حساب داشته باشند 
یا افتتاح حساب کنند. این روش سبب تحمیل هزینه های 
اضافی افتتاح حســاب و رفت آمد به سهامداران می شود. 
از طرفی افــرادی که برای دریافت ســود به بانک مراجعه 

می کنند، با خطر ابتالء به کرونا مواجه اند.
در روش دوم سهامداران اطالعات مالی و هویتی خود را به 
شرکت از طریق ایمیل، پست، بارگذاری مدارک درتارنمای 
شرکت و یا ترکیبی از موارد گفته شــده ارسال می کنند. 
اگرچه به جز شیوه پستی )به واسطه حضور در اداره پست 
مشکالتی مشابه روش بانکی دارد( سایر شیوه ها به نسبت 

روش قبلی معایب و هزینه کمتری برای سهامداران دارد اما 
خالی از اشکال هم نیست. ایراد اصلی این شیوه شفاف نبودن 
فرایند پرداخت است. سهامداران در این شیوه از عدم تأیید 
ارسال مدارک توسط شرکت بورسی ناراضی هستند. این 
عدم تایید سبب شده که سهامدار از زمان واریز وجه و اینکه 
سودی به حسابش واریزشده یا نه اطالعی نداشته باشد که 
این امر منجر به بالتکلیفی و سردرگمی سهامدار می شود.در 
این میان روش سوم که در سال 98 پرداخت سود تقسیمی 
شرکت های بورسی از بستر سامانه سجام امکان پذیر شد. 
این شیوه بدون احتیاج به حضور سهامدار در بانک یا ارسال 
مدارک به شرکت، سود مســتقیماً به شماره شبا اعالمی 
سهامدار در سامانه سجام واریز می شود. مزیت روش سجامی 
کاهش هزینه های سهامدار و پرداخت کامل حق سهامداران 
است که می تواند باعث رغبت بیشتر سرمایه گذاران به بازار 

بورس شود.

پشــت پرده اصرار به پرداخت سود خارج از 
سجام

در حال حاضر بیشــتر شرکت های بورســی از روش های 
قدیمی پرداخت استفاده کرده که سبب اعتراض سهامداران 
شده است. طبق اعالم سجام در سال 99 فقط 123 شرکت 
از 490 شرکتی که اطالعیه تقسیم سود را منتشر کرده اند، 
حاضر به پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام 
شــده اند. طبق برآوردهای انجام شــده این عدد در سال 
1400 به 218 شــرکت رســیده که این عدد کمتر از 50 
درصد شرکت های بورسی را شامل می شود. سؤالی که در 
ذهن شکل می گیرد این است که باوجود راحتی پرداخت 
سود از طریق سامانه سجام توســط شرکت های بورسی 
چرا همچنان نیمی از شرکت های بورسی از سامانه سجام 

استفاده نمی کنند؟ علت این امر را می توان در آمار اعالمی 
مدیر سجام پیدا کرد. طبق این آمار درروش غیر سجامی 
تنها 15 الی 20 درصد ســهامداران حقیقی سود سهام را 
خود دریافت می کنند که این آمار درروش سجامی بیش از 
95 درصد است. به عبارت دیگر وجه سود سهام 80 الی 85 
درصد سهامداران در حساب شرکت های بورسی باقی مانده 

که این عدد درروش سجامی صرفاً 5 درصد است.
روش های پرداخت سود سهام از منظر قانونی

سوال دیگری که ممکن است پیش بیاید باوجود روش های 
مختلف پرداخت سود سهامداران کدام روش دارای اعتبار و 

پشتوانه قانونی است؟
ایمان گنجگاهی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار 
مهر می گوید: طبق تبصره 3 ماده 5 دستورالعمل سازمان 
بورس و اوراق بهادار »شــرکت بورسی موظف است جهت 
تســهیل امور ســهامداران، انجام کلیه اقدامات شرکتی 
خود ازجملــه توزیع ســود را در صورت قبول شــرکت 
سپرده گذاری مرکزی به آن شرکت واگذار نماید«. بر اساس 
این دستورالعمل، شرکت ها باید توزیع ســود را از طریق 
شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام دهند. با توجه به این 
دستورالعمل می توان گفت تنها استفاده از سامانه سجام 
برای پرداخت سود وجاهت داشته و ســایر روش ها فاقد 

اعتبار قانونی هستند.

رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس: پرداخت 
سجامی سود شرکت های بورسی باید پیگیری شود

در همین ارتباط، حجت االسالم شجاعی، رئیس کمیسیون 
اصــل 90 در گفتگو با خبرنــگار مهر گفت: انتظــار ما از 
رئیس جدید سازمان بورس این است که نظارت جدی بر 
شرکت های بورسی اعمال شده و جلوی تخلف شرکت ها 

در خصوص پرداخت غیر سجامی سود گرفته شود تا به این 
شیوه از حقوق سهامداران خرد هم حمایت صورت گیرد.وی 
با تأکید بر لزوم پرداخت سود تقسیمی شرکت های بورسی 
از طریق سامانه سجام گفت: انگیزه برخی از شرکت ها برای 
پرداخت غیر سجامی ســود در این نکته نهفته است که 
در روش های غیر بورســی حدود 80 درصد سود نزد خود 
شرکت ها باقی می ماند و ســهامداران به علت مشکالتی 
که در روش های غیر ســجامی وجود دارد از دریافت سود 

امتناع می کنند.
به گفته وی، در بازه زمانی شــهریور 99 تا شهریور 1400 
از میان 490 اطالعیه های شرکت های بورسی که منتشر 
شده است، نشــان می دهد که تنها 218 شرکت نسبت به 
پرداخت سود از مسیر سجام اقدام کرده اند و بقیه شرکت ها 
در تخلفی آشکار از اجرای قانون سر باز زده اند.شجاعی ضمن 
تاکید بر ضرورت همکاری سامانه جامع اطالعات مشتریان 
با شرکت های بورسی برای واریز سود از مسیر سجام گفت: 
انتظار ما از رئیس جدید سازمان بورس این است که نظارت 
جدی بر شرکت های بورســی اعمال کند و جلوی تخلف 
شرکت ها در خصوص پرداخت غیر سجامی سود را بگیرد 

تا به این شیوه از حقوق سهامداران خرد هم حمایت شود.

لزوم نظارت فعال سازمان بورس بر شرکت های 
بورسی

به نظر می رسد تنها گزینه حل مســئله سود سهامداران 
تمکین کردن شرکت های بورسی از دستورالعمل شورای 
عالی بورس اســت. اما همانطور که گفته شــد تنها نیمی 
از شرکت ها در ســال 1400 از این دستورالعمل تمکین 
کرده اند.گنجگاهی درباره راه تمکین شرکتهای بورس از 
دستورالعمل شورای عالی بورس می گوید: سازمان بورس و 
اوراق بهادار در صورت ادامه روند غیر قانونی پرداخت سود 
شرکت های بورسی به روش های غیر سجامی، می تواند از 
طریق سیاست هایی شرکت های بورسی را مکلف به استفاده 
از سامانه سجام کند. به طور مثال اگر شرکتی در بازار بورس 
فعالیت دارد اما از مســیر سجام نســبت به پرداخت سود 
سهامداران اقدام نمی کند به بازار فرابورس و از بازار فرابورس 
به بازار پایه انتقال یابد و این انتقال به اطالع عموم ذی نفعان 
با ذکر دلیل انتقال برسد. همچنین درصورتی که شرکتی 
بعد از تغییر وضعیت همچنان از طریق روش غیرسجامی 
اقدام به پرداخت ســود ســهامداران کند، سازمان بورس 
 می تواند به »لغــو پذیرش« امتیاز شــرکت از بازار بورس 

اقدام کند.

لزوم نظارت فعال سازمان بورس بر شرکت های بورسی

پشت پرده اصرار به پرداخت غیرسجامی سود 

پاسخ نوبخت به ادعای خزانه خالی
اگر خزانه خالی بود، چطور سه 

ماه حقوق دادند؟
رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر 
اینکه خزانه در پایان دولت دوازدهم خالی نبوده، یادآور 
شد: خزانه ورودی مستمر دارد و هر روز در آن مبالغی 
تجمیع می شود. این بدان معناست که خزانه هیچوقت 
خالی نمی شــود.به گزارش اقتصادنیوز، صبح امروز 
نامه ای با امضای رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست 
جمهوری در دولت دوازدهم منتشر شد که پاسخی 
بود به درخواست رییس پیشین ســازمان برنامه و 
بودجه کشور جهت تخصیص بودجه به منظور تکمیل 
و بهره برداری از پروژه آبرسانی آبیک.محمود واعظی 
در این نامه پی نوشــتی از  حسن روحانی را ضمیمه 
کرده مبنی بر اینکه »موجودی خزانه به درخواست 
جنابعالی تخلیه شده و موجودی وجود ندارند«.همین 
نامه مستمسکی شد برای رسانه های منتقد دولت قبل 
که بر طبل خالی خزانه بکوبند و آتش ادعای تحویل 

زمین سوخته به دولت مستقر را برافروزند.

اما واقعیت ماجرا چه بود؟ 
 محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور پیشین و 
رییس وقت ســازمان برنامه و بودجه در واکنش به 
این خبرها به اقتصادنیوز گفت: در دولت قبل تصمیم 
گرفته شد تا طرح های عمرانی اولویت دار که تا پایان 
عمر دولت دوازدهم قابل اتمام هســتند را هرچه 
زودتر به سرانجام برســانیم تا طرح های نیمه تمام 
کمتری باقی بمانند. برای این منظور ردیفی مختص 
طرح های اولویت دار نزد خزانه در نظر گرفته شد.به 
گفته وی، مقرر شده بود پس از تایید اولویت طرح ها 
از سوی دستگاه مربوطه و با توافق رییس جمهور، 
از محل این ردیف، بودجــه الزم تخصیص یابد. در 
همین راستا در چهار ماهه اول امسال قریب به 64 
هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی هزینه 
شد.نوبخت با اشــاره به اینکه موجودی این ردیف 
اوایل مرداد ماه به اتمام رسیده بود؛ ادامه داد: از همین 
روی آقای رییس جمهور در پاســخ به درخواست 
تخصیص بودجه برای تکمیل و بهره برداری از پروژه 
آبیک، مرقوم فرمودند که موجــودی این ردیف به 

پایان رسیده است.

خزانه هیچوقت خالی نمی شود
رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر 
اینکه خزانه در پایان دولت دوازدهم خالی نبوده، یادآور 
شد: خزانه ورودی مستمر دارد و هر روز در آن مبالغی 
تجمیع می شود. این بدان معناست که خزانه هیچوقت 
خالی نمی شود. حتی اگر چنین ادعای محالی صحت 
داشت؛ پس چطور طی ســه ماه گذشته حقوق ها از 
سوی دولت جدید پرداخت شده است؟؟به این ترتیب 
هم ادعای خالی بودن خزانه تکذیب می شــود و هم 
اینکه عیان می شود دولت دوازدهم تا آخرین روزهای 
عمر خود متعهد به انجام طرح های عمرانی بوده است.

وزیر اقتصاد فروش گســترده 
اوراق دولتی برای تامین بودجه 

را تکذیب کرد
وزیر امــور اقتصادی و دارایی شــائبه فروش 
گسترده اوراق بدهی دولتی در مهرماه و اعمال 
فشــار به بانک ها و صندوق های بانکها جهت 
تامین بودجه را تکذیب کرد.، سیداحســان 
خاندوزی وزیــر امور اقتصــادی و دارایی در 
صفحه شــخصی خــود در فضــای مجازی 
نوشت: »در شــرایطی که کشــور با کسری 
بودجه بی سابقه تحویل دولت سیزدهم شده 
بود، به لطــف خدا در مهرمــاه مخارج دولت 
بدون هیچ انتشــار اوراق بدهی جدید تأمین 
شــد.«خاندوزی 10 مهر ماه سال جاری نیز 
اعالم کرده بود که در شهریور 1400 برخالف 
5 ماه اول، بــدون 1 ریال اســتقراِض جدید 
از بانک مرکــزی، حقوق ها )حتــی زودتر از 
موعد( پرداخت شــده اســت.توئیت دیروز 
وزیر اقتصاد در واقع پاســخی به یادداشــت 
عبدالناصــر همتی، رئیس کل ســابق بانک 
مرکزی بود که روز جمعه در صفحه شخصی 
خود در فضای مجازی مدعی شده بود دولت 
سیزدهم با اعمال فشار به بانک ها برای خرید 
اوراق بدهی دولتی که به معنای اســتقراض 
غیرمســتقیم از بانک مرکزی اســت، اقدام 
به تأمین بودجه کرده اســت. همتی نوشته 
بود: »اعالم شد که از شــهریورماه هیچ گونه 
استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب 
است بدانیم تأمین کســری از طریق فشار به 
بانک ها و صندوق های آنها نیز منجر به اضافه 
برداشت سنگین از بانک مرکزی می شود، که 
شده است. نتیجه، اســتقراض غیر مستقیم 
 و بسط پایه پولی اســت. آمارهای پولی پایان 

مهرماه مشخص می کند!«
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رییس ســازمان توســعه تجارت می گوید برای 
بنگاه های کوچکی که امکان حضور مستقیم در 
بازارهای جهانی را ندارند، با محوریت اتاق تعاون 
باید در این عرصه فعال شوند.به گزارش ایسنا، علی 
رضا پیمان پاک در نشست با فعاالن اقتصادی عضو 
اتاق تعاون اظهار کرد: کنسرسیوم های صادراتی 
و زنجیــره تامین حوزه های مهمی هســتند که 
اتاق تعــاون می تواند در ایــن زمینه کمک های 
شــایانی انجام دهد، چراکــه تولیدکننده خرد 
نمی تواند در بازارهای جهانی وارد شود بلکه باید 
نهادهایی مانند اتاق تعاون نقش واسط را داشته 
باشــند.معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران با تاکید بر اهمیت زنجیره ســازی 
بین المللی ادامه داد: الزم اســت نقشه راهی در 
حوزه صادرات در کشور تهیه شود تا بدانیم که چه 

نهادهایی را باید به کار بگیریم و همچنین از چه 
نهادها و بخش هایی باید استفاده کنیم تا نتیجه 
مطلوب حاصل شود.پیمان پاک اضافه کرد: هدف 
گذاری کمی در حوزه صــادرات صورت گرفته تا 
بتوانیم طی چهار سال آینده افزایش دو برابری در 
صادرات غیر نفتی داشته باشیم، اما از مهم ترین 
فاکتورها در این راستا دیپلماسی مناسب و اصالح 
تراز تجاری کشــور اســت.وی گفت: کشورهای 
هدف صادراتی به دو قسمت اولویت اول و اولویت 
دوم تقسیم شده که اولویت اول 23 کشور شامل 
کشورهای همســایه، چین، هند، روسیه، کنیا و 

مالزی بوده و اولویت دوم نیز شامل بقیه کشورها 
اســت که می توانیم 100 میلیــارد دالر از بازار 
کشورهای همسایه را به خود اختصاص دهیم، در 
مورد هند نیز 28 میلیارد دالر ظرفیت صادراتی به 
بازار 1200 میلیارد دالری این کشــور داریم. در 
صورت اجرایی شدن پیمان تجارت آزاد با اوراسیا 
در کوتاه مدت 10 میلیارد دالر ظرفیت صادراتی 
برای ما ایجاد می شود که باید به بهترین شکل از 
آن بهره برد.  پیمان پاک افزود: ما نیاز به کاالهایی 
داریم که پایــداری، کیفیت و نظام قیمت گذاری 
مناسب داشته باشند؛ اینکه بازار ایجاد شود اما بازار 

برای صادرات نداشته باشیم یک ضد ارزش است. 
در دیگر کشورها قیمت ها از قوانین خاصی پیروی 
می کند اما در ایران شاهدیم که هر روز قیمت ها 
جا به جا می شوند. رویکرد ما این است که تجارت  
را با تعرفه ترجیحی و مکمــل انجام دهیم که به 
صادرات کمک کند همچنین در حوزه لجستیک 
نیز می توانیــم یارانه هایی اختصــاص دهیم تا 

خطوط بین دو کشور برقرار شود.
پیمان پــاک با اشــاره بــه تعریــف 14 پروژه 
زیرســاختی برای توســعه و تســهیل صادرات 
غیرنفتی ادامه داد: با توجه به ضعف زیرساختهای 
لجستیکی در کشــورهای CIS  مجوز واردات 
شــناور رورو برای بخش غیردولتی صادر شــده 
 و انتظار مــی رود بخــش تعاون در ایــن زمینه 

حضور جدی داشته باشد.

قیمت دالر افت کرد و مرز 27 هــزار و 500 تومان را از 
دست داد. حباب قیمتی دالر با مقیاس درهم بر خالف 
روند معمول مثبت بود و قیمت دالر ظرقیت افت بیشتر 
را داشت.به گزارش اقتصاد نیوز، قیمت دالر آمریکا عصر 
روز دوشنبه روی 27 هزار و 620 تومان قرار داشت. قیمت 
دالر در شروع معامالت روز گذشته 27 هزار و 540 تومان 
بود. قیمت دالر با ثبت تغییراتی منفی در پایان معامالت 
نیمه اول روز روی 27 هزار و 460 تومان قرار گرفت. در 
نتیجه قیمت دالر مرز حساس 27 هزار و 500 تومان را از 
دست داد.همراه با افت قیمت دالر قیمت درهم زیر مرز 7 
هزار و 500 تومان قرار گرفت. قیمت درهم امارات که عصر 
روز گذشته روی 7 هزار و 510 تومان قرار داشت، در شروع 
معامالت امروز روی 7 هزار و 480 تومان ایستاد. قیمت 
درهم در پایان معامالت نیمه اول امروز 7 هزار و 470 تومان 

بود. با ضرب کردن نرخ تبدیل درهم )3.673(  در قیمت 
درهم عدد 27 هزار و 437 تومان به دست می آمد. قیمت 
دالر در پایان معاالت نیمه اول امروز از این رقم قدری بیشتر 
بود. در هفته های اخیر معموال حباب قیمتی دالر با مقیاس 
درهم منفی بود. امروز عالمت حباب قیمتی دالر مثبت بود 
و در صورت عدم افزایش قیمت درهم، قیمت دالر ظرفیت 

افت بیشتر را داشت.

واکنش قیمت سکه امامی به افت قیمت دالر
قیمت طالی جهانی روز گذشــته تا 1810 دالر 

باال رفت. قیمت طال در ســاعت 11 و 26 دقیقه 
صبح امروز روی 1802 دالر قرار داشــت و هنوز 
جایگاه خــود باالی مرز 1800 دالر را از دســت 
نداده بود. قیمت سکه در این شرایط به افت قیمت 
دالر واکنش نشان داد و تغییراتی منفی را به ثبت 
رساند. قیمت سکه که عصر روز گذشته روی 11 
میلیون و 890 هزار تومان قرار داشت، در شروع 
معامالت امروز روی 11 میلیون و 860 هزار تومان 
ایستاد. با احتساب قیمت 27 هزار و 470 تومان 
برای دالر، حباب قیمتی سکه امامی 1.8 درصد به 

دست می آمد. حباب قیمتی سکه نسبتا کوچک 
بود. روز گذشته نیز قیمت سکه به افزایش قیمت 
طال بی تفاوت بــود. به نظر می رســد این روزها 
انتظارات کاهشی در بازار سکه غالب هستند. به 
هر روی قیمت سکه در ادامه نوساناتی محدود را به 
ثبت رساند و در پایان معامالت نیمه اول روز روی 

11 میلیون و 845 هزار تومان قرار گرفت.
برای جمع بندی می توان گفت قیمت دالر کاهش 
یافت و مرز 27 هــزار و 500 تومان را از دســت 
داد. حباب قیمتی دالر با مقیاس درهم در پایان 
معامالت نیمه اول امروز بر خالف معمول مثبت 
بود. قیمت دالر ظرفیت افت بیشــتر را داشــت. 
قیمت ســکه امامی تحت تاثیر افت قیمت دالر 

کاهش یافت.

سخنگوی وزارت نفت گفت: مشکل فنی در سامانه کارت 
سوخت اتفاق افتاده و شرکت ملی پخش سامانه هوشمند را از 
مدار خارج کرده است.به گزارش ایسنا، علی فروزنده در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: سوخت گیری در جایگاه های سوخت 
با مشکلی مواجه نیست و مشکلی برای سوخت گیری وجود 
ندارد و مردم می توانند با قیمت آزاد سوخت گیری کنند.وی 
ادامه داد: این اطمینان را به مردم می دهم که هیچ مشکلی 
برای سهمیه سوخت مردم به وجود نخواهد آمد و کارشناسان 
در حال بررسی و رفع مشکل هستند و به محض رفع مشکل 

به مردم اطالع رسانی می شود.

توقف فعالیت برخی از جایگاه های کشور موقتی 
است

در پی توقف فعالیت برخی از جایگاه های عرضه ســوخت 
کشور، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران هم اطالعیه ای صادر کرده است. در این اطالعیه آمده 
است: به اطالع هموطنان می رساند به دلیل بروز مشکل فنی 
در سامانه هوشمند سوخت موقتاً امکان سوخت گیری در 

برخی از جایگاه های عرضه سوخت با اختالل مواجه شده و 
عرضه سوخت خارج از سیستم سامانه سوخت با نرخ دوم در 
حال انجام است، لذا تا رفع مشکل فنی از هموطنان عزیز تقاضا 
داریم صبوری کنند.ضمنا پیرامون تامین بنزین و نفت گاز در 
جایگاه ها مشکلی وجود ندارد و فرآورده به میزان کافی در 
انبارهای نفت و جایگاه ها وجود دارد و هیچگونه نگرانی در 
این خصوص متصور نمی باشد. شایعات مربوط به افزایش 

قیمت سوخت نیز قویا تکذیب می شود.

 فقط سامانه سوخت از مدار خارج شده است
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور هم گفت مشکل 
پیش آمده در جایگاه های سوخت یک مشکل نرم افزاری 
است هیچ مشکلی برای سوختگیری با نرخ آزاد وجود ندارد 
و مردم از هجوم به جایگاه ها خودداری کنند.امین رضانواز در 

گفت و گویی تلویزیونی درباره اختالل در پمپ بنزین های 
سراسر کشور گفت: تمامی متخصصان شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی درحال کار هستند چرا که مشکل به وجود 
آمده یک مشکل نرم افزاری است.وی افزود: هیچ زمانی برای 
رفع مشکل قابل پیش بینی نیست اما مردم می توانند بنزین 
و گازوئیل را با نرخ آزاد تهیه کنند تا اختالل در سامانه رفع 
شود.رضانواز از مردم خواست به هیچ وجه در پمپ بنزین ها 
تجمع نکنند و گفت: متأســفانه در هشت سال گذشته به 
لحاظ بی توجهی به  ســامانه هوشمند سوخت، این سامانه 

دچار استهالک شده است.

به هیچ عنوان بحث گران کردن بنزین مطرح 
نیست

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تاکید 

کرد: کمیسیون انرژی در اسرع وقت ابعاد اختالل پیش آمده 
در سامانه هوشمند سوخت را بررسی خواهد کرد اما اکنون 
امکان سوخت گیری در جایگاه ها با نرخ 3 هزار تومان وجود 
دارد.مصطفی نخعی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مشکل 
ایجاد شده در اســتفاده از کارت های ســوخت بیان کرد: 
متاسفانه اختاللی در سامانه هوشمند سوخت به وجود آمده 
که مسئوالن در شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی در 
حال پیگیری آن هستند اما با دستور وزیر نفت امکان سوخت 
گیری در جایگاه ها با نرخ 3 هزار تومان و نفت و گاز با نرخ 600 
تومان فراهم است و تیم های پشتیبان سامانه هوشمند در 
استان ها نسبت به راه اندازی سامانه اقدام کرده اند.سخنگوی 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در ادامه، تصریح 
کرد: به هیــچ عنوان بحث گران کــردن حامل های انرژی 
شامل بنزین و نفت و گاز مطرح نیست. مسائلی که در این 
خصوص مطرح می شود فقط شایعه است لذا خواهشمندم 
مردم عزیز به این شایعه ها توجهی نکنند.وی در ادامه تاکید 
کرد: کمیســیون انرژی در اولین فرصت برای رسیدگی به 

ابعاد موضوع و علل به وجود آمدن مشکل ورود خواهد کرد.
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سکه ۵۰ هزار تومان ارزان شد 
قیمت سکه در بازار تهران )سه شنبه، چهارم آبان ماه( با ۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۸۰ هزار 
تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۶۳ هزار 

تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۴۰ هزار تومان شد.همچنین اُنس جهانی طال با یک دالر و ۸۵ سنت کاهش نسبت به روز گذشته به یک هزار و ۸۰۲ دالر و ۶۶ رسید.
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کاهش  قیمت ها  با رونق تولید
مرتضی افقه، اقتصاددان 

قیمت گذاری دستوری در شرایطی که تولید کاال کم و محدود است نتیجه بخش نخواهد بود. همانطور که در سالهای اخیرشاهد بوده ایم با قیمت گذاری دستوری، تولیدکنندگان به بهانه افزایش هزینه های تولید، 
کم فروشی و گران فروشی را رواج دادند. در نتیجه اینکه کاهش قیمت ها با دستور موفق نخواهد بود. از اول انقالب تاکنون به این روش کنترل بازار انتقادات وجود داشته اما همچنان به رغم عدم نتیجه گیری مثبت 
اجرای آن ادامه دارد. تنها راه کاهش قیمت ها در شرایط کنونی رونق تولید است.البته رونق تولید نیز با لغو تحریم ها اتفاق خواهد افتاد. رونق اقتصادی می تواند به افزایش تولید و در نتیجه کاهش قیمتها منجر شود. 
البته نیاز به سرمایه گذاری جدید نیز وجود ندارد. چراکه به دلیل تحریم ها و وجود مشکالت داخلی، ظرفیت های خالی بسیاری برای رونق تولید وجود دارد. اغلب شهرک های صنعتی ما تعطیل شوند و یا زیر ظرفیت 
کار می کنند. این مشکالت را می توان در داخل کشــور حل کرد، اما باید در عمل همتی وجود داشته باشد.وزیر اقتصاد در روزهای اخیر مدعی شدند در شــهریورماه بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی 
توانسته اند بودجه خود را تامین کنند. از طرفی دیگر اعالم شد نرخ تورم نیز چهار دهم درصد کاهش پیدا کرده است. به عقیده بنده این آمار واقعی و ماندگار نبوده و تنها اقدام موثر توجه به تولید است. همچنین قیمتها 
با اقدامات تحکم آمیز و دستوری کنترل نخواهد شد.در سه دهه گذشته سوء مدیریت ها موجب شد تا دولت ها از دوپینگ نفتی برای حل مشکالت و سرپوش گذاشتن بر مشکالت داخلی استفاده کنند. اگر تحریم ها 
حل شود و تولید به راه بیفتد، دولت باز هم با دوپینگ نفتی به سراغ حل مشکالت موجود در اقتصاد و تولید خواهد رفت. این بدان معناست که حتی با وجود لغو تحریم ها، دولت با فروش نفت و درآمدهای حاصل از 
آن بر مشکالت موجود در کشور سرپوش خواهد گذاشت و به صورت موقت قادر به حل چالش ها خواهد بود و پول فروش نفت مشکالت را موقتی حل خواهند کرد. بنابراین حتی با افزایش فروش نفت هم تغییری در 
بهره وری صورت نخواهد گرفت. چنانچه نسبت به این مهم بی توجهی صورت گیرد، سال آینده سختی های اقتصادی زیادی در پیش خواهیم داشت. اما درصورتی که اتفاقی دیگر رقم بخورد، از این شدت وخامت تا 
حدودی جلوگیری به عمل می آید. هرچند  مشکل وجود دارد که درصورت ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور ناکارآمدی های موجود دوباره پوشش داده خواهد شد.اگرچه در شرایط کنونی، تحریم های خارجی 
 ضریب باالتری پیدا کردند اما دلیل این موضوع هم خودتحریمی های ناشی از بی تدبیری در نظام تولید است. به عبارت دیگر بخش تولید به قدری آسیب پذیر شده که در مقابل تحریم های خارجی دچار مشکالت

 جدی شده است.

معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تأکید بر 
مقابله با برندهای محرز قاچاق پوشاک و کاالی دخانی و 
اعالم شناسایی ۱۲۰ برند پوشاک قاچاق، از کشف ۱۲۳ 
میلیون نخ ســیگار قاچاق خبر داد.  مصطفی پورکاظم 
شایسته، معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پیرامون طرح جدید این ستاد در خصوص قاچاق 
پوشاک اظهار کرد: ستاد مبارزه با قاچاق در ادامه طرح های 
سال ۹۷ و ۹۸، یک طرح مقابله با برندهای مورد پوشاک 
قاچاق را از مهر ماه ۱۴۰۰ در سطح کشور از جمله تهران 

شروع کرده است.
وی در مورد جزئیات طرح توضیح داد: ۱۲۰ برند خارجی 
شناسایی و از سوی وزارت صمت به ستاد ابالغ شده که این 
برندها نه مجوز فعالیت دارنــد و نه کاالیی که در مغازه ها 
و ویترین های مراکز تجاری بزرگ به نمایش می گذارند، 
شناسه کاال و کد رهگیری دارد که بتواند به صورت قانونی 
وارد شود. لذا این طرح از اول مهرماه به طور جدی شروع و 
تا کنون حدود ۴ میلیارد تومان کاالهای موجود در مغازه ها 
جمع آوری شده است. همینطور عناوین این برندها نیز در 
حال اصالح است. به این صورت که یا خودشان باید برند 
را تغییر بدهند یا ستاد آن را پاکسازی کرده و در عوض از 

برندهای ایرانی و دارای مجوز استفاده می شود.
رئیس قرارگاه مقابله با قاچاق کاال در سطح عرضه درباره 
وضعیت این ۴ میلیارد تومان کاالی ضبط شده نیز اعالم 
کرد: این کاالها جز قاچاق محرز است که بر اساس ابالغ 
ستاد مرکزی، به سازمان اموال تملیکی فرستاده می شود. 
از آن جایی که کاالهای مذکــور نه مجوز صادرات مجدد 
دارند و نه مجوز فروش در داخل، لذا باید همه آن ها امحاء 
شوند. وی با اشاره به اینکه از ابتدای طرح یاد شده بیش از 
۳۷ میلیارد تومان از پوشاک قاچاق جمع آوری شده، در 
خصوص تعیین تکلیف این کاالها اضافه کرد: امحاء این 
محصوالت با نظارت خود ستاد در کمیته هایی به عنوان 
کمیته رسوب کاال صورت جلسه شده و دستور امحاء برای 

آن ها صادر شده است.
رئیس قرارگاه مقابله با قاچاق کاال در سطح عرضه ادامه داد: 
در حال حاضر ۱۲۰ برند داریم که هیچ گونه مجوزی، نه 
برای فعالیت در داخل و نه برای فروش کاال با آن برند دارند 
که همه اینها همه پاکسازی خواهند شد. برای نمونه اکنون 
در پاساژهای شمال تهران در حال جمع آوری و پاکسازی 
هســتند. البته برنامه ریزی ها به گونه ای است که هر روز 

این فرایند انجام بگیرد. ۸ کالن شهر از جمله کرج، شیراز، 
مشهد، تبریز و ارومیه را نیز در اولویت قرار دارند.؛ چرا که 
بیشتری پوشاک در همین کالن شهرها فروخته می شود.

وی افزود: از طرف دیگر ۴ یا ۵ برند هستند که از گذشته 
مجوز دارند اما االن باید فعالیت و کاالیی که با مجوز وارد 
کردند تمام شده باشــد؛ مانند کوتون و جین وست. این 
موارد قرار است که مشــکل خود را با وزارت صمت حل 
کنند. بدین صورت که یا مشکل آن ها حل خواهد شد و یا 
باید تابلو و نشان خود را جمع کنند. توقع ما این است که اگر 
کاالی ایرانی می فروشند، باید با همین عنوان نیز تابلو بزنند. 
اگر این واحدها بتوانند این کار را انجام دهند، که موجب 
اشتغال شده و استقبال خواهیم کرد. و در غیر این صورت 
در مرحله بعدی این طرح که آبان ماه اجرا خواهد شــد، 
حتماً این چهار برند نیز جمع آوری خواهند شد. پورکاظم 
شایسته دستگاه متولی این طرح را بخش بازرسی وزارت 
صمت و سازمان حمایت دانست. همچنین از ناجا به عنوان 
نیروی پلیس همراه کننده و خود صنف پوشاک به عنوان 
حامی این طرح نام برد. به گفته وی، اموال تملیکی نیز برای 
صورت جلسه کاالهای جمع آوری شده، از نهادهای مؤثر 

در این طرح است.
معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، طرح مقابله 
با مواد دخانی را طرح مهم دیگر این سازمان خواند و گفت: 
این طرح نیز همزمان در حال اجرایی شدن است اما چون 
مطالبه مانند پوشاک در این حوزه وجود ندارد، در خصوص 
عملکد ما و سرنوشت کاالهای دخانی ضبط شده مانند 
سیگارهای خارجی، پرسش صورت نمی گیرد. عملکرد 
ما در ۶ ماهه ســال ۱۴۰۰، نشان می دهد که حدود ۱۲۳ 
میلیون نخ ســیگار و ۱۷ هزار کیلو انواع توتون و تنباکو 
جمع آوری شده است. در مجموع ارزش کل عملکرد این 
طرح ۷۵ میلیارد تومان است که این کاالها نیز در سازمان 

تملیکی انبار شده اند.
وی در پایان بیان کرد: ما دو کاال را اصرار داریم که فروخته 
نشود؛ یکی پوشاک است. چرا که بازار داخلی هیچ نیازی 
به آن ندارد و دیگری هم کاالی دخانی؛ به این جهت که 
کارخانه های داخلی ما با همان برند خارجی در حال تولید 
هستند. از جهت بهداشتی نیز، تولید داخلی به نفع مردم 
است بنابراین دو کاالی یادشده به اصرار ستاد باید امحاء 
شوند. در حال حاضر مجوز امحاء آنها از سازمان بهداشت و 

درمان و همچنین محیط زیست گرفته شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران از مطرح شدن 
مباحث مبنی بر خشکاندن باغات پسته رفسنجان به شدت 
انتقاد کرد و خواستار سرمایه گذاری دولت در حوزه تامین 
آب برای این باغات شد.ارسالن قاسمی، رئیس کمیسیون 
کشــاورزی اتاق تعاون ایران با اشــاره به اینکه برخی بحث 
تعطیلی باغات پسته کشور را به دلیل خشکسالی و کم آبی 
مطرح می کنند، گفت: ۱۲۰ هزار هکتار باغ در رفســنجان 
وجود دارد که برخی عنوان می کنند به دلیل خشکســالی 
باید ۹۰ هزار هکتار از این باغات باید خشــک شود.قاسمی 
ادامه داد: به گفته این افراد، ۳۰ هزار هکتار باغات باقی مانده 
به دلیل اینکه آب بیشــتری دریافت می کنند می توانند دو 
برابر ۱۲۰ هزار هکتار باغ کنونــی محصول تولید کنند که 
این تصور کاماًل نادرست و غیرکارشناسی است. وی با اشاره 
به اینکه هدف این افراد نابودی صنعت پســته کشور است، 
گفت: پسته محصولی است که ساالنه بین یک تا ۱.۵ میلیارد 
دالر ارزآوری برای کشــور دارد و در دنیا پسته را به نام ایران 
می شناسند.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با 
بیان اینکه به همین جهت بایــد ایران تعیین کننده قیمت 
جهانی پسته باشد، افزود: متأسفانه خیلی از تجار خواستار این 
شده اند که قیمت جهانی پسته را بحث عرضه و تقاضا تعیین 
کند و همین منجر شد که کشورهایی مانند آمریکا و ترکیه که 
سطح زیرکشت خود را افزایش داده اند تعیین کننده قیمت 
پسته باشند.قاسمی اضافه کرد: در عین حال در داخل کشور 
عده ای از تولیدکنندگان پسته می خواهند زمین های خود را 
به آنها بفروشند تا آنان نیز باغ ها را خشک و فکری برای این 
زمین ها کنند. وی با اشاره به انتقال آب از خلیج فارس برای 
مجتمع مس سرچشمه کرمان گفت: به اعتقاد ما انتقال میزان 
بیشتری از آب می تواند منجر به احیای باغات پسته رفسنجان 
شــود اما این آب برای کشاورزی گران اســت و کشاورزان 
نمی توانند هزینه آن را بپردازند. راه حل ما این است که دولت 

اعتبارات این طرح را از طریق صندوق توسعه ملی فراهم کند 
و به کشاورزان بین ۱۰ تا ۱۵ سال زمان دهد تا آنها این پول را به 
دولت برگردانند.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران 
تصریح کرد: احیای باغات رفسنجان منجر به ایجاد اشتغال، 
ارزش افزوده و ارزآوری برای کشــور می شود و کشاورزان به 
راحتی می توانند بدهی دولت را پس دهند ضمن اینکه بساط 
چاه های غیرمجازی که در استان زده می شود برچیده خواهد 
شد و سیســتم آبیاری قطره ای نیز به آبیاری تحت االرضی 
تبدیل می شود؛ بنابراین بحث کم آبی نیز تا حدود زیادی رفع 
می شود.قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
اینکه ایران در محصوالتی مانند زعفران، پسته، زرشک، انار و 
کیوی اولین و یا جزو اولین ها در جهان است، گفت: بنابراین در 
این محصوالت باید ما تعیین کننده قیمت جهانی باشیم و در 
محصوالتی که ارزآوری زیادی برای کشور دارند نباید بدون 
تدبیر عمل شود.وی همچنین با اشاره به اینکه محصوالت 
دیگری در کشور کشت می شود که ارزآوری هم برای ما ندارد 
اما بحث مدیریت آب را با چالش مواجه کرده، گفت: هم اکنون 
۸۰ هزار هکتار برنج در استان خوزستان که با بحران کم آبی 
مواجه است کشت شده ضمن اینکه به اعتقاد بنده بحران ایجاد 
شده در خوزستان به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع آب 
است.قاسمی تاکید کرد: ساالنه به طور متوسط ۱۱ میلیارد متر 
مکعب از لرستان به خوزستان و از خوزستان به خلیج فارس 
می رود که از این حجم روان آب هیچ اســتفاده ای نمی شود 
بنابراین آنچه در کشور ما مشکل دارد مدیریت منابع آب است 
و فقط یاد گرفته ایم مدام از خشکسالی و کم آبی حرف بزنیم 
اما هیچ اقدام عملیاتی برای رفع آن انجام ندهیم. وی اضافه 
کرد: ما حاضر هســتیم آب را از خلیج فارس به کرمان برای 
صنعت مسی که خصولتی و دولتی است منتقل کنیم اما حاضر 
نیستیم از این آب برای باغات پسته که اشتغالزایی و ارزآوری 
دارد و مردم را از فقر و بدبختی نجات می دهد، استفاده کنیم.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، 
تاکید کرد: امروز تمام ایرالین ها به صورت فول مسافر 
سوار می کنند و در عین حال افزایش قیمت نیز داشته 
اند.اقبال شاکری با انتقاد از روند افزایش قیمت بلیت 
هواپیما، بیان کرد: کوتاهی سازمان هواپیمایی کشوری 
و معاونت مربوطه در وزارت راه و شهرسازی مهم ترین 
عامل رشــد بی رویه قیمت بلیت ایرالین ها به شمار 
می رود.این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه 
با بیان اینکه این کمیسیون تاکنون چندین بار با وزیر 
راه و شهرسازی و معاونت راه در این خصوص جلسه 
برگزار کرده و این مسئله مطرح شده است، اظهار کرد: 
قرار بر این بوده که ۶۰۰ کیلومتــر در تعیین قیمت 
بلیت مبنا قرار گیرد و براساس آن برنامه ریزی صورت 
گیرد. امروز به صورت غیر رسمی استفاده از ۶۰ درصد 
ظرفیت هواپیماها کنار گذاشــته شده و همه پروازها 

با تمام ظرفیت انجام می شــود.نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اســالمی، تصریح کرد: امروز تمام 
ایرالین ها به صورت فول مســافر سوار می کنند و در 
عین حال افزایش قیمت نیز داشته اند. در جلسه هفته 
گذشته کمیسیون عمران، دو هفته فرصت به وزارت 
راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی داده شد تا علل 
وضعیت موجود را بررســی و گزارش آن را به مجلس 
ارائه کنند.شاکری تاکید کرد: این افزایش قیمت برای 
بار اول نیست و برای چندمین بار رخ داده است. این 
امر نشان می دهد سازمان هواپیمایی کنترلی بر روی 
ایرالین ها نداشته و یا با ترک فعل بر تخلف آنان چشم 
پوشی می کند.وی تصریح کرد: کمیسیون عمران با 
جدیت این موضوع را دنبال می کند و در جلسه هفته 
آتی کمیسیون، منتظر گزارش سازمان هواپیمایی و 

وزارت راه درخصوص علت این موضوع هستیم.

بر اساس آخرین رده  بندی 
خصــوص  در  جهانــی 
شاخص فالکت )جمع نرخ 
بیکاری و تورم( مشــاهده 
می  شود که در سال ۲۰۲۰ 
میالدی در بین ۱۵۶ کشور رتبه  بندی  شده، ایران 
در رده هشتم قرار می  گیرد . تا چند سال گذشته تنها 
کسانی که شغل نداشتند در معرض فقر بودند اما 
امروزه خانواده هایی که چند نفر از اعضاء آن بیش از 
یک شیفت کار می کنند نیز طعم فقر را می چشند. 
بر اساس گزارش های منتشــر شده چیزی حدود 
۱۰ میلیون خانواده ایرانی حقوق و درآمد به مراتب 
کمتر از حقوق قانون کار دارند. این اتفاق منجر به 
بروز ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی بر بستر 

این خانواده ها شده است.  
ایــن روزها آمار نشــان می دهد که حد متوســط 
خط فقر در کشور قطعا کمتر از ۱۰ میلیون تومان 
برای یک ماه نیســت اما حتی اگر بسیاری از افراد 
این میزان دریافتی را هم داشــته باشند که قطعا 
ندارند، در صورت اجاره نشینی حقوقشان برای کل 
ماه کافی نخواهد بود.محاســبات نشان می دهد ۸ 
اســتان ایران از حیث شاخص فالکت، در محدوده 
باالی ۶۰ درصد جای گرفته اند. براســاس آخرین 
برآورد مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان شهریور 
به ۴۵.۸درصد و نرخ بیکاری ۹.۶ درصد رسیده که 
به این ترتیب شــاخص فالکت در کشور در پایان 
تابستان امســال به ۵۵.۴ درصد رسیده است. تنها 
شاخص فالکت ۲ استان ســمنان و قم پایین تر از 
۵۰ درصد قرار دارد و استان های تهران، مازندران، 
قزوین، مرکزی، همدان، البرز، اردبیل، خراســان 
رضوی و جنوبی به ترتیب در پایین  جدول شاخص 
فالکت و در حوالی رقم ۵۰ درصد قرار دارند.اما آن  
ســوی دیگر متموالنی  قرار دارند که ثروتشــان از 
عدد و رقم خارج اســت. انتشار تصاویر خودروهای 
چند ۱۰ میلیاردی، ویالهای چند ۱۰۰ میلیاردی، 

سفرهای خاص و ویژه و زندگی لوکسشان چشم ها 
را خیره می کند. کســانی که هزینه یک وعده غذا 
و یک مهمانی ســاده آنان معادل زندگی یک ماه 
چند خانواده کارگر و کارمند ایرانی است.متاسفانه 
پرداخت یارانه پنهان از مســائلی اســت که نظام 
اقتصادی را فلج کرده و افزایش نــرخ نابرابری در 
میان طبقات در برخورداری از رفاه و ثروت را سبب 
شده اســت. انواع و اقســام یارانه ها در ایران بدون 
درنظرگرفتن میزان درآمد و سطح اقتصادی افراد 
به  میزان مساوی پرداخت می شود. در صورتی  که 
یارانه باید بر اساس مابه التفاوت درامد افراد و مطابق 
چارچوب های مالیاتی بررسی و پرداخت شود و برای 
افراد مختلف متفاوت باشد.از سوی دیگر سهم دهک 
پایین از سرانه درآمد ملی کاهش  یافته اما دهک باال 
به انواع مختلف سهم خود را از این درآمد ثابت نگه  
داشته است که بازهم مطابق آن فقرا فقیر تر شده اند 
و در وضع زندگی  اقشــار مرفه جامعه تغییری پیدا 

نشده است. یک کارشــناس اقتصادی در رابطه با 
خطرات افزایش شاخص فالکت در کشور در گفت 
و گو با "کسب و کار" گفت: متاسفانه در چند سال 
اخیر تغییرات درآمدی خانوارها به شدت واضح و 
آشکار است. اینکه خانوارها مجبور به حذف بسیاری 
از مایحتاج خود از ســبد خرید هستند نشان می 
دهد حقوق و درآمد کافی با توجه به رشــد تورمی 
بســیار باالیی که وجــود دارد، ندارند.عبدالمجید 
شــیخی اضافه کرد: حذف اجباری برخی خوراکی 
های ضروری مانند گوشت قرمز در یک سال اخیر 
به فراوانی دیده شده است. زنگ خطر حذف طبقه 
متوسط نیز به صدا درآمده اســت. با حذف طبقه 
متوسط از هر جامعه ای عقالنیت از آن جامعه حذف 
خواهد شد. چرا باید تورم به اندازه ای شود که خط 
فقر به ۱۰ میلیون تومان برسد و خانوارها مجبور به 
حذف مواد خموراکی مورد نیازشان شوند. گوشت 
قرمز در حال حاضر خوراکی گرانی است که از سبد 

خوراکی مردم حذف شــده است. به گفته شیخی، 
افراد زیر خط فقر کشور به حدود ۳۰ درصد رسیده 
اند و نرخ رشد فقر در دولت روحانی ۶۰ درصد بوده 
است.وی خاطرنشــان کرد: برخی اشتغال زایی را 
به عنــوان راهکاری برای کاهــش خط فقر مطرح 
می کنند ولی طبق آمارهای منتشر شده در بیش 
از نیمی از خانواده هایــی که زیرخط فقر قرار دارند 
حداقل یک نفر مشغول به کار است. اما مشکلی که 
وجود دارد درآمد پایین این فرد شــاغل است که 
درآمدش کفاف هزینه ها را نمی دهد و موجب شده 
که خانواده زیر خط فقر قرار بگیرد.شــیخی اظهار 
کرد: تا زمانی که از تولید داخل حمایت اساســی 
نشــود نمی توان با خط فقر مقابله کرد. زیرا تولید 
داخل به معنای اشــتغال زایی و درآمدزایی بیشتر 
است. همان شعاری که سال هاست شنیده می شود 
اما قدمی واقعی برای اجرایی کردن آن برداشــته 

نمی شود.

شاخص فالكت در پایان تابستان امسال به 55.4 درصد رسید

رکورد شکنی  شاخص  فالکت
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

گویا قــرار اســت دولت از 
راهکارهــای جدیدی برای 
تنظیــم بــازار کاالهایــی 
اســتفاده کند که بیشترین 
سهم را از سبد مصرفی مردم 
دارد. تجربه نشــان داده که دخالــت دولت در حوزه 

قیمت گذاری و سیاســتگذاری در حوزه تنظیم بازار 
هیچ نتیجه ای جز نابسامانی بازار با عدم عرضه از سوی 
تولیدکنندگان و تحریــک تقاضای مصرف کنندگان 
نداشته است. حاال باید دید آیا دولت سیزدهم هم این 
سیاست های شکســت خورده را انتخاب خواهد کرد 
یا اجازه می دهد بازار خــود را متعادل کند. در همین 
رابطه ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور روز سه شنبه 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به 

فضاسازی رسانه ای و ایجاد جنگ روانی برای بی ثبات 
جلوه دادن و افزایش کاذب قیمت ها با هدف ناامیدی 
مردم  تاکید کرد و گفت: نهادها و دستگاه های مرتبط 
با عرضه، تولید و تامین کاالها نباید بدون هماهنگی با 
ستاد تظیم بازار قیمت ها را تغییر دهند. به گفته وی، 
وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری 
تنظیم بازار و نظارت بر قیمت هــا را با جدیت دنبال 
کنند چراکه مردم باید درباره تأمین معیشت و سفره 

خود احساس امنیت کنند. بی ثباتی در بازار چه ریشه 
در کم کاری بدنه دولت داشــته باشــد و چه ناشی از 
سوءاستفاده فرصت طلبان، باید جدی و فوری پیگیری 
شود.بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
ستاد های تنظیم بازار در استان ها نیز باید به صورت 
منظم به ریاســت استاندار تشکیل جلســه دهد و با 
نظارت بر روند تولید و عرضه کاال با ســتاد مرکزی در 

تهران هماهنگ عمل کند.

قیمت گذاری دستوری و سیاست های تنظیم بازار جواب می دهد؟

افسارگسیختگی  قیمت کاالهای مصرفی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

سازمان هواپیمایی کنترلی بر ایرالین ها ندارد

120 برند خارجی زیر تیغ ستاد

جمع آوری میلیاردها تومان پوشاک قاچاق

پسته ساالنه بین تا 1.5 میلیارد دالر ارزآوری دارد

عده ای خواستار خشکاندن باغات پسته رفسنجان شده اند
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دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد:
ايجاد قلمروی اسالمی در فضای مجازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه نمی توان قلمرو اسالمی را روی پلتفرم ها 
و سرزمین های مجازی که غربی ها برای ما فراهم کردند ایجاد کرد، گفت: مسلمانان 
باید تالش کنند تا در فضای مجازی قلمروسازی بدون تعارض کنند، چرا که در صورت 
تعارض قلمرو به دلیل وابستگی به تعداد کاربر و میزان تعامل آنها برای قدرت محکوم 
به نابودی خواهد بود.سید ابوالحسن فیروزآبادی در پانزدهمین وبینار از سی وپنجمین 
کنفرانس بین المللی وحدت اســالمی بــر ایجاد وحدت و همکاری اســالمی برای 
قلمروسازی بدون تعارض در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: فضای مجازی باعث 
ایجاد یک اکوسیستم و زیست بوم جدید شده که در این زیست بوم ویژگی هایی همچون 
مخاطب جهانی با ارتباط تمام وقت بدون هیچ مانعی وجود دارد که این پدیده اولین بار 
است که در جامعه بشری اتفاق می افتد. وی با بیان اینکه در این فضا مفاهیم و واژه های 
جدید همچون قدرت و جهاد شکل گرفته، گفت: در این فضا از لحاظ تکنولوژی شرایطی 
فراهم شده که آحاد بشر می توانند محتواها را به صورت ارزان و در دسترس تهیه کرده و 
مورد استفاده قرار دهند.دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: پیشتر قدرتی که 
باعث می شد یک فکر یا اندیشه تثبیت شده و در جامعه در این زمینه اقناع صورت گیرد، 
قدرت های سخت بود اما امروز شاهد فتوحاتی هستیم که بدون جنگ و اعمال قدرت 
سخت با قدرت نرم از طریق فضای مجازی بده ست می آیند و اندیشه، افکار و پیروان 
جدیدی در حال بروز هستند.فیروزآبادی با بیان اینکه قدرت نرم که قدرت اقناع سازی 
مبتنی بر فضای مجازی است، ویژگی های خاص خودش را دارد که از جمله ویژگی های 
آن شبکه ای بودن این قدرت است، گفت: در این فضا روی پلتفرم ها و محیط هایی که 
توسط غیرمسلمان ها ساخته شده، مسلمانان می توانند افکار خود را عرضه کنند اما به 
دلیل این که این پلتفرم ها و این زیست بوم جدید از قواعدی پیروی می کند که این 
قواعد توسط بنیان گذاران و صاحبان فناوری ها و سرمایه در این حوزه شکل می گیرد 
یک محیط از پیش تعیین شده است که اگر مسلمانان بخواهند در این فضا فعالیت کنند 

مجبور به پیروی از قواعد آن هستند.

باید در فضای مجازی قلمرو اسالمی ایجاد کنیم
وی افزود: برهمین اساس تاکنون شاهد دخالت هایی تحت برچسب های ترویج خشونت 
در این فضا بودیم که به دلیل همسویی با مصالح و منافع نظام غربی نسبت به حذف و 
اصالح مطالب اقدام  شده است. برهمین اساس تاکید ما بر این است که باید در این دوره 
تاریخی که ضرورت دارد تا در این زیست بوم زندگی کرده و از مزایا و فرصت های آن 
استفاده کنیم، برای زندگی راحت تر و مبتنی بر اطالعات وسیع تر و دانش، قلمرو اسالمی 
ایجاد کنیم.دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: قلمرو اسالمی را نمی توانیم 
روی پلتفرم ها و سرزمین های مجازی که غربی ها برای ما فراهم کردند ایجاد کنیم، بر 
همین اساس توصیه می کنم تا مسلمانان تالش کنند تا در فضای مجازی قلمروسازی 
بدون تعارض کنند چرا که در صورت تعارض قلمرو به دلیل وابستگی به تعداد کاربر و 
میزان تعامل آنها برای قدرت محکوم به نابودی خواهد بود.فیروزآبادی با بیان اینکه علما 
و زمامداران اسالمی تالش کنند که در این مسیر حرکت کنند تا شاهد قلمرو اسالمی 
در فضای مجازی باشیم، گفت: این قلمرو باید براساس اصول مودت، مهربانی، احترام 
به یکدیگر و عدم استفاده از افترا، دروغ و کینه ورزی شکل گرفته و بیش از هر زمان دیگر 
بحث وحدت و همکاری اسالمی در جهان ضرورت دارد.وی خطاب به همه اندیشمندان 
و فعاالنی که می توانند در فضای مجازی صاحب اثر وسیع باشند، اظهار داشت: در این 

قلمروسازی که شبکه ای است ما باید حداکثر همکاری و همبستگی را داشته باشیم.

تحوالت فضای مجازی بسیار سریع است
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تحوالت فضای مجازی که در طول زمان 
بسیار کوتاه بیشترین محتوا و اطالعات را در اختیار کاربران قرار می دهد، افزود: این 
اطالعات وسیع قدرت تحلیل و تجزیه را متناسب با میزان ورودی داده برای مخاطب 
ایجاد نمی کند و برهمین اساس ما با دوران نابه سامانی و اختالالت فکری روبرو هستیم 
که در برآوردی که متخصصان این حوزه داشــتند بروز و ظهور فرق کوچک منحرف 
حاصل آن بوده است.فیروزآبادی گفت: در این فضا مشکالتی همچون پژواک و صداهای 
مشابه مطرح است که افراد را به سمت افراط سوق می دهد و شاید یکی از دالیل این 
که جریان های افراطی در جهان بسیار در حال شکل گیری است و رفتارهای خارج از 
انتظار همچون عملیات های انتحاری مکرر که در طول زندگی بشر بی سابقه بوده، شاهد 
هستیم برآمده از این خصایص منفی و تهدیدهای فضای مجازی است که خاصیت 
جهانی بودن آن باعث می شود که افراد و گروه های شاذ همدیگر را پیدا کنند.وی اعالم 
کرد: عملکرد پلتفرم های غربی نیز این شرایط را به دلیل ارایه پیشنهادهای جدید در 
همان رشته و سبک فعالیت کاربران تشدید می کنند و اینها در گروه خود و با پژواک 
صدای خودشان تفسیرشان از جهان فقط همان چیزی است که برآمده از فرقه خودشان 
است و جهان را با یک فیلتر می بینند و این بدان معناست که فرد در گروه خود پژواک 
صدای خود را می شنود و تصورش از جهان بیرونی به این نحو شکل می گیرد که همه 

دنیا همان چیزی است که در این پلتفرم به آن عرضه می کنند.

علمای اسالمی بایدسواد دیجتیالی مسلمین را افزایش دهند
رئیس مرکز ملی فضای مجازی برای مقابله با این تهدیدات با تاکید بر ایجاد قلمرو در 
فضای مجازی گفت: تا زمانی که در فضای مجازی قلمروسازی صورت نگرفته، علما 
و اندیشمندان اسالمی باید سواد مسلمین که همان سواد دیجتیالی تعبیر می شود 
را افزایش دهند و آنها را برای اســتفاده صحیح از این فضا توجیه کنند به نحوی که 
انســانتمدن غربی اســت، افزود: این خدمات اعجاب و بهت انگیزی در تصویرسازی 
زندگی بدون اشکال و بهشت گونه در غرب برای مسلمانان ایجاد می کند و همین امر 
باعث هجرت های دسته جمعی مسلمانان می شود که در واقع همراه با نوعی خودکشی 
دسته جمعی به دلیل مسیرهای پرخطر همچون عبور از دریاها برای دسترسی به آن 
است و این یک وظیفه بسیار سنگین بر دوش علمای اسالمی است که در این تجزیه و 
تحلیل و در این برداشت عام که در پلتفرم غربی برای کاربران مسلمان ایجاد شده آنها را 

یاری کرده و تصویری روشن از آن چیزی که در ظاهر نمایش داده می شود ارایه کنند.

روسيه به دنبال ارز ملی ديجيتال برای مقابله با تحريم
روسیه در نظر دارد به منظور مقابله با تحریم ها، ارز دیجیتال ملی خود را با پشتوانه روبل 
تا سال ۲۰۲۱ میالدی راه اندازی کند.روسیه از کشورهایی است که به دنبال عرضه ارز 
دیجیتال ملی و بهره مندی از این فرصت در فضای مجازی است. در این باره رئیس بانک 
مرکزی روسیه گفته است آزمایش ارز دیجیتال ملی روسیه را در پایان سال ۲۰۲۱ آغاز 
خواهد کرد. ارز دیجیتال ملی روسیه با پشتوانه روبل می تواند ابزاری برای مقابله با تحریم 
ها باشد.در راستای سازماندهی ارزهای دیجیتال در روسیه، عضو کمیسیون حمایت 
حقوقی از اقتصاد دیجیتال روسیه خاطر نشــان کرده است که مشاغل خارجی بر پایه 
ارز دیجیتال، از جمله صرافی و ســرمایه گذاران، باید اطالعات مربوط به عملیات های 
رمزارزهای روسی خود را هر سه ماه یکبار به سازمان مالیات ارسال کنند. روسیه برای 
متخلفان مجازات سختی در نظر گرفته است که بر اساس آن مجازات فقط محدود به 
جریمه نقدی نیست. عدم اعالم دارایی کیف پول رمز ارزی که ساالنه بیش از یک میلیون 
روبل حدود ۱3۰۰۰ دالر در آن مبادالت انجام شده، به جرم کیفری تا سه سال زندان 
تبدیل می شود. همچنین کار در اردوگاه های اجباری نیز می تواند یکی از مجازات ها 
باشد.همچنین قوانین جدید کاربران ارزهای دیجیتال را ملزم می کند در صورتی که کیف 
پولشان حاوی ۱۰۰ هزار روبل روسیه است، سوابق تراکنش، آدرس کیف پول و تراز مالی 
شان را گزارش کنند. طبق این قانون برای کاربرانی که در طول بازه یک ساله، کیف پولی 
با بیش از یک میلیون روبل داشته باشند و آن را گزارش نکنند، کار اجباری و تا سقف سه 

سال زندان در نظر گرفته می شود.

اخبار

نخستین سیاره خارج از کهکشان راه شیری رصد شد
ستاره شناسان نخستین سیاره خارج از کهکشان راه شیری را کشف کرده اند که ۲۸ میلیون سال نوری با زمین فاصله دارد. کارشناسان با استفاده از رصدخانه پرتو ایکس چاندرا ) متعلق 
به ناسا( و تلسکوپ XMM-نیوتن آژانس فضایی اروپا سیاره ای در کهکشان مارپیچ M۵۱ رصد کرده اند. تاکنون بیش از ۴ هزار سیاره خارج از منظومه شمسی کشف شده که همه آنها در 
کهکشان راه شیری قرار دارند و بیشتر آنها کمتر از ۳ هزار سال نوری با زمین فاصله دارند. رزان دی استفانون از مرکز فیزیک اخترشناسی دانشگاه هاروارد و محقق ارشد این پژوهش 

می گوید: سعی داریم با جستجو در طول موج های اشعه ایکس سیارات احتمالی را کشف کنیم. این استراتژی به کشف سیارات در کهکشان های دیگر نیز کمک می کند.

صنعت نفت دهه های آخر عمر 
خود را می گذرانــد و هر چند 
پیش بینی می شــود تقاضای 
جهانی بــرای نفت تــا مدتی 
صعودی باشد، کشور های نفتی 
باید به دنبال شیوه هایی جدید برای تبدیل طالی سیاه به 
پول باشند. پول سازتریِن این حوزه ها، ایجاد »پتروپاالیشگاه 
ها« است. بررسی ها نشان می دهند که کشور هایی مانند 
عربستان و حتی چین در این زمینه پیش افتاده اند و ایران 
با وجود ذخایر گسترده نفت، سرمایه کافی برای اجرای این 
طرح ها را در اختیار ندارد. به دنبال بروز شــوک در بخش 
انرژی جهان، قیمت نفت )در شــاخص WTI( به کانال 
۸۰ دالری وارد شده و حاال بسیاری از موسسات پیش بینی 
اقتصادی می گویند که نه فقط قیمت های باالتری هم قابل 
حصول هســتند، که تقاضا برای نفت هم ممکن است بر 
خالف پیش بینی های قبلی، تا مدت ها صعودی باشــد.به 
گزارش فرارو؛ با این همه، ظاهراً اقتصاد های نفتی در جهان 
خود را برای جهان »پسا-نفت« هم آماده می کنند. مثاًل، 
عربستان سعودی، یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت 
و یکی از سه تولیدکننده بزرگ این محصول در جهان، وعده 
داده که تا سال ۲۰3۰ میالدی اقتصادش را به یک اقتصاد 
غیرنفتی بدل خواهد کرد. از آن سو، قطر، رقیب دیرینه ایران 
در میدان گازی »پارس جنوبی« )یا به قول قطری ها، میدان 
»گنبد شمالی«(، مدتی است که از »اوپک« خارج شده تا 
تمام تمرکزش را بر روی تولیــد و صادرات »گاز طبیعی« 
بگذارد.از آن سو، مسابقه پر سرعِت کنار گذاشتن بنزین به 
عنوان سوخت خودرو در فاصله سال های ۲۰3۰ تا ۲۰۴۰ 
میالدی، بیش از پیش نفت را به کاالیی مربوط به گذشته 
تبدیل خواهد کرد. بر همین اساس، کشور هایی مانند چین، 
بریتانیا، آلمان، فرانسه و حتی برزیل، اعالم کرده اند که در 
فاصله سال های مورد اشاره، تولید هر نوع خودروی بنزینی 
را متوقف و ممنوع می کنند.به این ترتیب، ظاهراً نفت روز به 
روز اهمیت خود را از دست می دهد و این یعنی یک زنگ 
خطر برای کشور هایی که اقتصادشان به نفت وابسته است. 
با این حال، ظاهرا ایران هم پیام پایان عصر نفت را دریافت 
کرده و از آنجا که تحریم کردِن صادرات نفت چندان دشوار 
نیست و چشم انداز روشنی هم برای پایان تحریم ها متصور 
نیست، برنامه ریزی برای کنارگذاشتن خام فروشی نفت در 
ایران هم شروع شده است.اما تقریباً همه کشور های نفتی 
این را می دانند که نباید مزیت طالی سیاهی را که زیر خاک 
شان و در سواحل شان موجود است، به این راحتی رها کنند. 
در واقع، برنامه کنار گذاشتن تدریجِی نفت در اقتصاد های 
نفتی، باید دســت کم از یک مرحله دیگــر هم عبور کند 

که ممکن است دهه ها طول بکشد.این »مرحله واسط«، 
تولید مواد مصنوع از نفت خام اســت که تا پیش از این در 
صنعت »پاالیشگاهی« دنبال می شد. حاال، اما چند سالی 
است که صحبت از »پتروپاالیشگاه ها« به میان آمده است، 
صنعتی متفاوت که می تواند بســیار بسیار بیش از صنایع 
پاالیشگاهی ارزش افزوده ایجاد کند. اما »پتروپاالیشگاه« 
اساسا چه تفاوتی با »پاالیشگاه« دارد؟»پتروپاالیشگاه ها« 
نسل جدیدی از »پاالیشگاه ها« محسوب می شوند که بر 
تجمیع مجتمع های پاالیش و پتروشــیمی تاکید دارند. 
به عبارت ســاده، در مجتمع های پتروپاالیشگاهی هدف 
تنها تولید بنزین، نفت و گاز نیست بلکه در کنار تولید این 
محصوالت، تامین خوراک مورد نیاز مجتمع های پلیمری و 
شیمیایی هم انجام می شود.به بیان باز هم ساده تر، در یک 
مجتمع پتروپاالیشگاهی، موادی تولید می شوند که می توان 
بعداً آن ها را به موادی با ارزش افزوده باالتر )مثال در صنایع 
داروسازی( تبدیل کرد. در واقع، خروجی پتروپاالیشگاه ها 
دســت کم 3۰ نوع فرآورده مایع و جامد با قابلیت انبارش 
راحت تر نسبت به نفت خام است که سودآوری بسیار باالتری 
هم در مقایسه با خام فروشی و حتی تولید سوخت دارند.از 
آن ســو، به طور کلی فرآورده های اصلی یک »پاالیشگاهِ« 
نفتی، شــامل »گاز مایع«، »بنزین«، »گازوئیل« و »نفت 
کوره« است، اما در یک »پتروپاالیشگاه«، بخشی از نفت خاِم 
ورودی به جای تولید سوخت به مواد شیمیایی پایه تبدیل 
می شود.به این ترتیب، مثال به جای تولید گاز مایع و بنزین، 
با احداث واحد های »اولفین« و »آروماتیک«، می توان این 
مواد را که در ابتدای زنجیره ارزش مواد شیمیایی هستند 
را تولید کرد و میزان سودآوری را افزایش داد.حاشیه سود 
یک »پاالیشگاه« در حالت مطلوب، حدود ۶ تا ۷ دالر به ازای 
هر بشکه محصول تولیدی است. این در حالی که برای یک 
»پتروپاالیشگاه« این سود می تواند تا حدود ۱۲ تا ۱۴ دالر 

)یعنی حدود ۲ برابر( افزایش یابد.

سد ســرمایه گذاری: باز هم داستان 
تحریم ها

با این همه، احداث »پتروپاالیشــگاه« یک مشکل 
اساسی دارد و آن هم هزینه بسیار باالِی مورد نیاز 
برای ساخت این ســازه های فنی و پیچیده است. 
بررسی مشخصات پنج مجتمع پتروپاالیش در حال 
ساخت در چین و عربستان نشان می دهد مجموع 
ظرفیت اســمی این مجتمع های پتروپاالیشی ۲ 
میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز و سرمایه گذاری 
مورد نیاز برای اجرایی شدن این طرح ها حدود ۶۹ 
میلیارد و ۸۵۰ میلیون دالر است.به عبارت ساده تر، 
به طور متوسط حجم سرمایه گذاری برای فرآوری 
یک بشکه نفت در این مجتمع های پتروپاالیشی، 
معادل ۲۷ هزار دالر برآورد شده است. این در حالی 

است که با توجه به وابستگی ایران به اخذ لیسانس 
و واردات تجهیزات خاص از خارج از کشور، هزینه 
طراحی و ساخت مجتمع های مشابه پاالیشگاهی 
در ایران، حداقــل ۱۰ تا ۲۰ درصد باالتر از ســایر 
مناطق دنیا است. بنابراین می توان برآورد کرد که 
هزینه ســاخت مجتمع های پتروپاالیشگاهی در 
ایران به ازای هر بشــکه حدود 3۰ هزار دالر باشد. 
به این ترتیب، برای ایجاد ۲ میلیون بشکه ظرفیت 
پتروپاالیشگاهی در ایران، به حدود ۶۰ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری نیاز خواهد بود. این در حالی است 
که باالترین درآمد نفتی ایران در ۸ سال اخیر هم به 

زحمت به ۶۰ میلیارد دالر می رسد.

آیا ایران می تواند روی چین حساب باز 
کند؟

با این همه، طیــف محصوالتی کــه یک مجتمع 
پتروپاالیشــگاهی تولید می کند، آن قدر وســیع 
است که سرمایه گذاری ســنگین برای احداث آن 
را توجیه می کند. شــاید به همین دلیل است که 
کشــور هایی مانند چین، هند، آمریکا و عربستان 
سعودی، به دنبال تبدیل شدن به قطب های آینده 
در این حوزه هســتند.این در حالی است که دست 
کم هند و چین، هر دو واردکننده نفت هســتند و 
به این ترتیب، می توان حدس زد که چرا چینی ها 
)در قرارداد موسوم به ۲۵ ســاله با ایران( به دنبال 
خرید نفِت ارزان قیمت از ایران هســتند. در واقع، 
نفت ارزاِن ایران که با تخفیف باال به چین فروخته 
می شود، قرار است در پاالیشــگاه های این کشور 
به کاال های بسیار گران قیمِت پتروشیمیایی بدل 
شود و دوباره صادر شود.بررسی ها نشان می دهند 

که چین با ظرفیت پاالیشــی ۱۶ میلیون بشکه در 
روز در سال ۲۰۱۹ میالدی، در واقع همین حاال هم 
بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت پتروپاالیشی در 
جهان است. دو شرکت« پتروچاینا« و »ساینوپک«، 
عمده عملیات پاالیش را در این کشور بر عهده دارند 
و در مجموع، بزرگ ترین ســهم از سبد محصوالت 
پتروپاالیشی را در جهان به خود اختصاص می دهند.

این در حالی اســت که خبرگــزاری »بلومبرگ« 
چندی پیش گزارش داده بود که چین ۱۰ میلیارد 
دالر برای ساخت چهار پتروپاالیشگاه بزرِگ جدید 
با ظرفیت پاالیش ۱.۴ میلیون بشکه نفت خام در 

روز هزینه می کند.

عربستان، جلوتر از ایران
به همین دلیل، شــاید عجیب نباشد که عربستان 
سعودی، یکی از رقبای منطقه ای ایران، از مدت ها 
پیش برای احداث پتروپاالیشگاه ها آستین باال زده 
باشد. سعودی ها اکنون ۹ پتروپاالیشگاه با مجموع 
ظرفیت ۲.۹ میلیون بشــکه در روز دارند. شرکت 
»آرامکو »به صورت انحصاری ۶ پاالیشــگاه از این 
تعداد را در اختیار دارد و بقیه به صورت ســرمایه 

گذاری مشترک با شرکت های دیگر هستند.
همزمان، پارک پتروپاالیشی »آرامکو-سابیک« به 
ارزش ۲۰ میلیارد دالر، پارک پتروپاالیشی »رابغ« 
بــه ارزش ۱۸ میلیارد دالر و پارک پتروپاالیشــی 
»الجبیل« بــه ارزش ۱۰ میلیــارد دالر برخی از 
سرمایه گذاری های عربستان برای توسعه ظرفیت 
پتروپاالیشی و تکمیل زنجیره ارزش در این کشور 
هستند که نشان می دهند ایران این بار هم در حال 

باختن قافیه به کشور های همسایه است.

عربستان، چين، هند و آمريكا به دنبال بدل شدن به قطب های »پتروپااليشگاهی«

عقب ماندگی ایران از »پول سازترین« صنعت نفتی 
News kasbokar@gmail.com

پیش بینی می شــود بــازار مدیریــت دارایی های 
دیجیتال بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ ساالنه ۱3 
درصد و بازار محتوای دیجیتال تا سال ۲۰3۰ ساالنه 
۱۷ درصد رشد خواهد داشت.این روزها با هر کلیک 
محتوای آنالین یا رسانه دیجیتال، در اشکال مختلفی 
از متن، فایل های صوتی و تصویری گرفته تا گرفیک، 
انیمیشن و تصاویر در دسترس وجود دارد. محتوای 
دیجیتال معموال به اطالعات موجود برای بارگیری 
در اینترنت یا توزیع در رســانه هــای الکترونیکی 
گفته می شود. اما بسیاری از افراد در صنعت محتوا 
معتقدند که محتوای آنالین هر چیزی است که قابل 
انتشار باشــد. افزایش دسترســی به اینترنت منجر 
به انتشــار انبوه محتوای دیجیتالی به صورت کتاب 
های الکترونیکی، پست های مختلف در شبکه های 

اجتماعی و پیامرسان ها شده است.
طبق برخی از گزارش ها، پیش بینی می شــود که 
بازار مدیریت دارایی های دیجیتال بین ســال های 
۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ ســاالنه ۱3 درصد و بازار محتوای 
دیجیتال تا سال ۲۰3۰ ساالنه ۱۷ درصد رشد خواهد 
داشت. همچنین بررسی ها نشان می دهد بازارهای 
محتوای دیجیتال در سراســر جهان رشــد بسیار 
سریعی را تجربه می کنند. رشد ساالنه بازار محتوای 

دیجیتال در ژاپن و کره جنوبی بــه دلیل فراگیرتر 
شــدن بازی های موبایل، بین ۴۵۰ تــا ۶۰۰ درصد 
برآورد می شود. در چین به دلیل استفاده روزافزون 
از دســتگاه های همراه و رشــد کاربران اپلیکیشن 
های تلفن همراه، رشــد محتوای دیجیتال به شکل 
بی سابقه ای افزایش یافته است.یکی نیروهای محرک 
این رشد خیره کننده مدیریت دارایی دیجیتال است؛ 
به طوری که هر چقدر شرکت ها برای تأمین تقاضای 
مصرف کننده در ایجاد محتوای بیشتر عجله به خرج 
می دهند، میزان دارایی های دیجیتالی نیز افزایش 
می یابد. تقریبا ۲۵ درصد از تصمیم گیرندگان حوزه 
بازاریابی به روز رســانی مطالب و ایجاد دارایی های 
جدید از محتــوای موجــود را از اولویت های اصلی 
خود می دانند. مدیریت دارایــی دیجیتال راه حلی 
برای ذخیره، سازماندهی و به اشتراک گذاری دارایی 
های دیجیتال در یک فضای مرکزی است.مدیریت 
دارایی دیجیتال به ویژه برای شرکت های سازمانی، 
به یک الزام تبدیل شــده است؛ چرا که حجم بیشتر 
محتوا به فایل های بیشتری نیز نیاز دارد؛ خواه این 

فایل ها مجموعه ای از تصاویر عکاسان و ضبط های 
ویدئویی از آخرین رویداد دیجیتالی باشــد یا اینکه 
طرح فایل های جدید برای اپلیکیشــن های تلفن 
همراه باشــد. به هر حال راه حــل مدیریت دارایی 
دیجیتال برای سازماندهی فایل ها بسیار مهم است.

محرک دیگر سیســتم های یکپارچه و کاربر پسند 
است؛ همانطور که سیســتم های مدیریت محتوای 
دیجیتال برای دسترسی بیشــتر کاربران پیشرفت 
می کنند، ســازمان ها نیز برای مدیریت این دارایی 
ها به راه حل های بصری قدرتمند با کاربرد آســان 
نیاز دارند. برای ایجاد این سیســتم ها و اطمینان از 
تکامل آنها برای پاســخگویی به چالش های آینده، 
به توســعه دهندگان نرم افزار، طراحان تجربه کاربر 
و کارشناسان سیســتم اطالعات نیاز خواهد داشت.

همچنین تجزیه و تحلیل و بازگشــت سرمایه، می 
تواند به عنوان یکی از محرک های رشد بازار محتوای 
دیجیتال مطرح باشد. امروزه برای بسیاری از سازمان 
ها محتوای دیجیتال چیزی بیشتر از اطالعات است. 
این یک دارایی اســت که می تواند به طور مستقیم 

فروخته شود، فروش را بهبود بخشــد، از بازاریابی و 
روابط عمومی سود ببرد و مدیریت ارتباط با مشتری را 
ارتقا دهد. برای اینکه سازمان ها به این نکته پی ببرند 
که چگونه از محتوای خود حداکثر بازده را دریافت 
کنند، به تحلیل گران و دانشمندان داده احتیاج دارند 
تا بتوانند تاثیر محتوا را در حال حاضر ردیابی کرده و 
روند محتوا را در آینده پیش بینی کنند.افزون بر این، 
سیستم های مبتنی بر ابر نیز می تواند نقش بسزایی 
در رشد بازار محتوای دیجیتال داشته باشد؛ زیرا که 
با پراکندگی بیشتر کارمندان، نیاز آنها به دسترسی 
از راه دور به محتوای دیجیتال بیشــتر خواهد شد و 
سیســتم های مدیریت محتوای مبتنی بر ابر باعث 
سهولت در به اشتراک گذاری و دسترسی به محتوا 
می شود و برای طراحی، مدیریت و محافظت از این 
سیستم عامل ها به مهندسین نرم افزار، متخصصان 
فناوری اطالعات کســب و کار و کارشناسان امنیت 
سایبری نیاز است.نکته آخر نیز آنکه نباید از مدیریت 
هوش مصنوعی در رشد بازار محتوای دیجیتال غافل 
بود. با رشد سیستم های مدیریت محتوا انتظار می 
رود ســازمان های بیشــتری از سیستم های هوش 
 مصنوعی و یادگیری ماشین برای اتوماسیون فرآیند

 استفاده کنند.

نتایج تحقیقات نشــان می دهد گوشی های هوشمند 
اندرویدی چندان قابــل اعتماد نیســتند و اطالعات 
کاربران را در اختیار شرکت های مختلف قرار می دهند. 
بر اساس تحقیقی که نتایج آن در اوایل ماه اکتبر منتشر 
شد، گوشی های هوشمند اندرویدی چندان قابل اعتماد 
نیســتند و از کاربران خود جاسوســی می کنند. این 
مطالعه که با همکاری تیم هایی از دانشــگاه ادینبورگ 
اسکاتلند و کالج ترینیتی دوبلین در ایرلند انجام شده، 
بسیاری از نقایص گوشی های اندرویدی برندهای اصلی 

در محافظت از حریم خصوصی را مشخص کرده است.

پروفســور داگ لیث در کالج ترینیتی دوبلین به همراه 
دکتر پل پاتراس و هائویو لیو در دانشــگاه ادینبورگ، 
داده های فرســتاده شده توسط شــش سیستم عامل 
اندروید مختلف در سامسونگ، شیائومی، هواوی، لینیج 
اواس، ریلمی و e/ee را بررسی کردند. آنها دریافتند که 
»این گوشی ها اطالعات قابل توجهی را به توسعه دهنده 
سیستم عامل و همچنین به طرف های ثالث )همچون 
گوگل، مایکروســافت، لینکدین، فیسبوک و غیره( که 

قبال اپلیکیشن هایشان نصب شده، منتقل می کنند.«
پژوهشــگران بر اســاس داده های جمع آوری شــده 
دریافتنــد که بخــش قابــل توجهــی از اطالعات در 
موضوعاتی همچون سیســتم های شناســایی دائمی 
گوشــی هوشمند، ســابقه اســتفاده از اپلیکیشن ها و 

داده های تله متری به این شرکت ها منتقل می شود.
به گفته محققان اگرچه ما در ســال های اخیر قوانین 
حفاظت از اطالعات شخصی را در چندین کشور از جمله 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا و کره جنوبی تصویب 
کرده ایم، اما شــیوه های جمع آوری اطالعات کاربران 
همچنان گسترده است. و نگران کننده تر این که چنین 
شــیوه هایی، بصورت eپنهانیe و بدون اطالع کاربران 
گوشی های هوشمند انجام می شــود و هیچ راهی نیز 
برای غیرفعال کردن چنین عملکردهایی وجود ندارد. 
پژوهشــگران امیدوارند که نتایج ایــن تحقیق »زنگ 
هشداری« برای عموم مردم، سیاستمداران و نهادهای 
نظارتی باشد و همه برای کنترل واقعی گوشی هایشان 

اقدامات معنی داری انجام دهند.

قیمت انواع ارز هــای شــاخص دیجیتالی امروز 
در روند معامالت در بازار هــای تجارت دیجیتال 
بین المللی تغییراتی را تجربه کرد. بیت کوین پس 
از افت آخر روز دوشنبه اکنون در حال بهبود است، 
زیرا معامله گران پیش بینی می کنند که سومین 
لیست صندوق معامله شده در بورس بیت کوین 
)ETF( متمرکز بر معامــالت آتی ایاالت متحده 

باشد. 
انتظــار مــی رود کــه ETF آینــده بیت کوین 
VanEck امروز سه شنبه راه اندازی شود و تحت 

نماد XBTF معامله شــود. با توجه به میل قوی 
 ،ETF ســرمایه گذاران در مــورد تاییدیه های
تحلیلگران همچنان انتظار افزایش بیشتر قیمت 
بیت کوین را دارند. هفته گذشــته، صندوق های 
ســرمایه گذاری ارز های دیجیتال شــاهد ورود 
بی ســابقه ۱.۴۷ میلیــارد دالری بودنــد، زیرا 
سرمایه گذاران خود را در آستانه اولین راه اندازی 
ETF مرتبط با بیت کوین در ایاالت متحده توسط 

ProShares قرار دادند. صندوق های جایگزین 
مبتنی بر ارز های دیجیتال نیز شاهد جریان هایی 
بودند که همزمان با افزایــش 3۰ درصدی توکن 

SOL سوالنا در هفته گذشته بود.
بیت کویــن با نمــاد اختصــاری BTC یک ارز 
دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با 
ارزش بازار حدود ۱.۱۷۴ تریلیون دالر، در رتبه ۱ 
بازار قرار داشته و سهم ۴۲.۹۷  درصدی از کل بازار 

 ETH را در اختیار دارد.اتریوم با نماد اختصاری
یک ارز دیجیتــال یا شــکلی از دارایی دیجیتال 
اســت که با ارزش بازار حــدود ۴۹۵.3 میلیارد 
دالر، در رتبه ۲ بازار قرار داشــته و سهم ۱۸.۱۲ 
درصدی از کل بــازار را در اختیــار دارد.بایننس 
کوین با نماد اختصاری BNB یک ارز دیجیتال 
یا شــکلی از دارایی دیجیتال اســت که با ارزش 
بازار حدود ۸۰.۷۷  میلیــارد دالر، در رتبه 3 بازار 
 قرار داشته و ســهم ۲.۹۵ درصدی از کل بازار را 

در اختیار دارد.

رشد سالیانه ۱۷ درصدی بازار محتوای دیجیتال تا ۲۰۳۰

جاسوسی گوشی های اندروید از اطالعات کاربران

بیت کوین وارد کانال ۶۲ هزار دالر شد


