
تازه ترین گزارش از وضعیت واکسیناسیون کارکنان دولت نشان می دهد که 
از جمعیت ۲.۴ میلیون نفری آنها ۹۰درصد حداقل یک دوز واکسن دریافت 

کرده اند و ۲۵ درصد یعنی حدود ۶۰۰ هزار نفر دو دوز.
به گزارش ایسنا، با لغو بخشنامه دورکاری آبان ماه سال ۱۳۹۹، سازمان اداری 
و اســتخدامی شــرایط حضور و دورکاری کارکنان را اعالم کرد که طبق آن 
کارکنان موظف بودند از اول آبان ماه در محل کار حضور داشــته باشند مگر 
این که مسئوالن سازمان ها ودستگاه های مربوطه به تشخیص خود و براساس 

بخشنامه هیات وزیران در سال ۱۳۸۹ دورکاری اعمال کنند.
طبق دستور سازمان اداری و استخدامی دستگاه ها موظف بودند از اول آبان  
مانع حضور کارکنانی که واکسینه نشده بودند، شوند. این سازمان اعالم کرده 

بود با توجه به حجم باالی واکسیناسیون و کاهش مراجعه به بیمارستان نسبت 
به سال گذشته، چنین تصمیمی برای حضور  اتخاذ شده است.

اما تازه ترین گزارشی که لطیفی -رئیس سازمان اداری و استخدامی- در رابطه 
با وضعیت واکسیناسیون کارکنان اعالم کرده است از این حکایت دارد که از 
مجموع دو میلیــون و ۴۰۰ هزار نفری کارکنان دولت که در ســامانه پاکنام 
مشخصات آنها وجود دارد ۸۹.۵ تا نزدیک به ۹۰ درصد واکسن دریافت کردند 
که ۶۵ درصد در حال حاضر تک دوز هستند و ۲۵ درصد هر دو دوز را دریافت 

کرده اند.
طبق این گزارش، از ۱۰ درصدی که واکسن دریافت نکرده اند برآوردها نشان 
می دهد که حدود  ۳.۵ درصد مادران دارای فرزند شیرخوار و یا بانوانی هستند 

که امکان دریافت واکســن ندارنــد. در همین حد یعنی حــدود  ۳.۵ درصد 
بیمارانی هستند که به دلیل منع پزشــکی یا به دلیل ابتال به کرونا فعال نباید 
واکسن دریافت کنند و حدود سه درصد دیگر نیز افرادی هستند که فعال به هر 

دلیلی برای تزریق واکسن مراجعه نکرده اند.
اما بررسی و محاسبه آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی 
نشان می دهد که تزریق حدود ۹۰ درصدی واکســن که از بین ۲.۴ میلیون 
کارکنان صورت گرفته، یعنی دو میلیون و ۱۶۰ هــزار نفر حداقل یک دوز را 

دریافت کرده اند که در بین آنها تعدادی  دو دوز داشته اند.
براین اساس ۶۵ درصد اعالمی در رابطه با افراد تک دوز هستند که به عبارتی 
یک میلیون و ۵۶۰ هزار نفر از افرادی اســت که در حال حاضر فقط یک دوز 

دریافت کرده اســت. از ســوی دیگر ۲۵ درصدی که دو دوز واکسن دریافت 
کرده اند جمعیتی حدود ۶۰۰ هزار نفر را در بین کل کارکنان دولت پوششی 

می دهند.
در کنار ۹۰ درصدی که واکســن دریافــت کرده اند ۱۰ درصــد دیگر هیچ 
دوز واکســنی نداشــته اند. براین اساس محاســبات نشــان می دهد که از 
جمعیــت دو میلیون و ۴۰۰ هــزار نفــری کارکنان دولــت در حال حاضر 
۲۴۰ هزار نفر هیچ مراجعه ای برای واکســن نداشــته اند که حدود ۸۴ هزار 
نفر را مادران دارای فرزند شــیرخوار یــا بانوان که امکان دریافت واکســن 
 ندارند را تشــکیل می دهند، ۸۴ هزار نفر منع پزشــکی دارند و ۷۲ هزار نفر

برای تزریق واکسن مراجعه نکرده اند.

مدیرعامل آرامکوی سعودی کاهش ظرفیت تولید نفت 
خام در ســطح جهانی را مایه نگرانی خواند و خواستار 
سرمایه گذاری های بیشتر در تولید جدید شد.به گزارش 
ایسنا، امین ناصر در مصاحبه با بلومبرگ اظهار کرد: این 
مسئله مایه نگرانی عظیمی اســت. اگر فعالیت صنعت 
هواپیمایی ســال آینده اوج بگیرد، ظرفیت تولید مازاد 
مصرف خواهد شد. اکنون به وضعیتی رسیده ایم که عرضه 
محدود شده و آنچه از ظرفیت مازاد باقی مانده است، به 
سرعت کاهش پیدا می کند.اظهارات مدیرعامل آرامکو 
در شرایطی مطرح می شود که قیمت ها امسال ۷۰ درصد 
صعود کرده و به حدود ۸۵ دالر در هر بشکه رسیده اند. 

بسیاری از مصرف کنندگان بزرگ شامل آمریکا، ژاپن و 
هند از تولیدکنندگان برای عرضه بیشتر درخواست کرده 
اند.آژانس بین المللی انرژی ظرفیت مازاد تولید را به عنوان 
تولیدی تعریف می کند که می تواند در مدت ۳۰ روز آغاز 
شود و به مدت حداقل ۹۰ روز ادامه پیدا کند. آرامکو در 
حال حاضر سرگرم کار برای افزایش ظرفیت تولید مازاد 
به ۱۳ میلیون بشکه در روز ظرف مدت پنج سال آینده 
است. این شــرکت که بزرگترین شــرکت نفتی جهان 
است، میلیاردها دالر برای افزایش سریع ظرفیت تولید 
روزانه از ۱۲ میلیون بشــکه در روز فعلی به ۱۳ میلیون 
بشکه سرمایه گذاری کرده و انتظار دارد این پروژه تا سال 

۲۰۲۷ تکمیل شود.امین ناصر اوایل ماه میالدی جاری در 
کنفرانس انرژی انتلیجنس ضمن اعالم برنامه افزایش 
ظرفیت تولید، اظهار کرده بود ما پروفایلهای تولید ۲۵ 
ســاله را برای پروژه های جدید حفظ می کنیم. فلسفه 
ما فراهم کردن نفت و گاز پاکتر برای بلندمدت است. ما 
تولید را نه در کوتاه مدت بلکه برای بلندمدت توسعه می 
دهیم.بر اساس گزارش بلومبرگ، معامله گران نفت و گاز 
از دولت ها و سازمانهای فعالی که خواستار پایان یافتن 
اکتشافات جدید نفت و گاز شده اند، انتقاد کرده و هشدار 
داده اند که این وضعیت به کمبود انرژی در ۱۰ سال آینده 

منجر خواهد شد.

بحران انرژی اروپا و افزایش چشمگیر قیمتهای 
گاز طبیعی به نفع نروژ شــده و درآمد انبوهی را 

به سوی این کشور ثروتمند سرازیر کرده است.
به گزارش ایسنا، نروژ که با داشتن میادین عظیم 
نفت و گاز یکــی از کشــورهای ثروتمند جهان 
به شــمار می رود، برای ســومین ماه متوالی در 
سپتامبر شاهد صعود صادراتش به رکورد باال بود 
و فروش گاز طبیعی از سوی این کشور نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته هفت برابر شد. رونق 
صادرات نــروژ نتیجه بهبود تقاضــا برای انرژی 
در پی تسهیل محدودیتهای کرونایی و افزایش 
قیمتها بوده است.این کشــور که در ۲۵ درصد 
از واردات گاز اتحادیه اروپا سهم دارد، از بحرانی 
که خانوارها و کسب و کارهای سراسر این منطقه 
را در تنگنا قرار داده و دولتها را وادار کرده اســت 
به شهروندانشــان قول دهند در پرداخت هزینه 
های انرژی به آنها کمــک خواهند کرد، منفعت 
مالی برده است.شــرکت دولتی اکوئینور که روز 
چهارشنبه درآمد سه ماهه سوم خود را منتشر می 
کند، برنده بحران انرژی اســت. از مجموع تولید 
این غول انرژی، حدود ۳۵ درصــد گاز فروخته 
شــده به اروپاســت. درآمد خالص این شرکت 
احتماال ۲.۳ میلیارد دالر است که بیش از شش 

برابر آمار مدت مشابه ســال گذشته است.سیل 
پول که باالتر از حد انتظار بوده اســت، نروژ را از 
کشورهای دیگری که نگران بدهی انباشته شده 
در دوران قرنطینه های کووید ۱۹ هستند، متمایز 
می کند و به معنای آن است که می تواند میزان 
پولی که نیاز دارد را از صندوق سرمایه دولتی خود 
برداشت کند. این صندوق با دارایی ۱.۴ تریلیون 
دالر، بزرگترین صندوق ســرمایه دولتی جهان 
است.دولت جدید نروژ که پس از انتخابات اواسط 
سپتامبر تشکیل شــد، قصد دارد میادین نفت و 
گاز سودمند این کشور را توسعه دهد. دولت قبلی 
پیش بینی کرده بود درآمد امســال ۷۲ درصد 
افزایش یافتــه و به ۱۸۴ میلیــارد کرون )۱۸.۸ 
میلیارد دالر( می رســد کــه ۳۰ میلیارد کرون 
باالتر از برآورد ابتدای سال است و در سال ۲۰۲۲ 
به ۲۷۷ میلیارد کرون می رســد.کمبود انرژی 
اروپا ممکن اســت به این زودی برطرف نشــود. 
پایگاههای ذخیره ســازی گاز در اتحادیه اروپا 
در پایینترین سطح فصلی یک دهه گذشته قرار 
دارند. در جدیدترین گزارش دورنمای بازارهای 
کاال، بانک جهانی پیــش بینی کرد که قیمتهای 
انرژی در ســال ۲۰۲۲ باال خواهند ماند.نروژ به 
دلیل قراردادهایی که داشته است در مقایسه با 

رقیبان دیگرش از افزایش اخیر قیمت گاز سود به 
شکل مستقیمتری می برد. در مقایسه با روسیه 
یا الجزایر که قیمت صادراتشان عمدتا مرتبط با 
قیمتهای نفت اســت، این تولیدکننده نسبت به 
قیمت هاب اروپایی تاثیرپذیری بیشتری داشته 
اســت.با وجود بحران کمبود انــرژی اروپا، نروژ 
برخالف روسیه که با انتقاد در خصوص این بحران 
روبرو شده، از خسارت سیاســی اجتناب کرده 
است. روسیه تاکنون حجم اضافی قابل توجهی 
به بازارهای محموله های تک این منطقه ارسال 
نکرده و به اولویت داشتن پر کردن مخازن داخلی 
پیش از زمستان اشاره کرده است.به گفته گرجلی 
مولنار، تحلیلگر آژانس بین المللی انرژی، تحویل 
گاز از نروژ به اتحادیه اروپا در ۹ ماه نخست امسال 
حدود پنج درصد افزایش پیدا کرده اســت. نروژ 
نقش مهمی در تضمین انعطــاف پذیری عرضه 
فصلی ایفا می کند.بر اساس گزارش بلومبرگ، در 
سطح داخلی هم نروژ با مشکل افزایش قیمت گاز 
روبرو نیست زیرا بیش از ۹۰ درصد از نیروی مورد 
نیازش توســط برق آبی داخلی تامین می شود. 
با این حال این کشــور به دلیل کمبود آب که به 
صنعت برق آبی آسیب زده و قیمت برق را باالتر 

برده است، بحران خود را دارد.

ثروتمندترین فرد جهان اکنون بیش از کل ارزش غول 
نفتی اگزون موبیل ثروت در اختیار دارد.

به گزارش ایســنا، به لطف افزایش بیش از پیش ارزش 
سهام خودروسازی تســال، ایالن ماسک- بنیان گذار و 
مدیرعامل این شــرکت- با ثروت ۲۸۸ میلیارد دالری 
عالوه بر ثبت یک رکــورد تاریخی جدیــد در زمینه 
ثروتمندترین فرد جهان، از کل ارزش بازار شرکت های 
بزرگی چون اگزون موبیل نیز فاصله گرفت. تسال هفته 
گذشته موفق شد به جمع شــرکت هایی بپیوندد که 
ارزش بازار آن ها بیش از یک تریلیون دالر است. طبق 
اعالم بلومبرگ، ثروت ایالن ماسک با رسیدن به ۲۸۸.۶ 

میلیارد دالر، رکورد ثبت شده برای ثروتمندترین فرد 
جهان را شکسته است. سهام شــرکت تسال از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه 
کرده اند و رالی قیمتی جدید آن ها پس از آن آغاز شد 
که شرکت هرتز اعالم کرد ۱۰۰ هزار خودروی ساخت 
این شــرکت را تا پیش از پایان ســال ۲۰۲۲ سفارش 
خواهد داد. تســال اکنون تنها خودروساز یک تریلیون 
دالری دنیا و در کنــار اپل، آمازون، مایکروســافت و 
الفابت تنها پنج شــرکتی در جهان هستند که باالی 
یک تریلیــون دالر ارزش دارند.  جالب اســت بدانید 
ثروت ایالن ماســک تنها طی یــک روز ۳۶.۲ میلیارد 

دالر بیشتر شــده که این رقم بیشتر از باالترین رکورد 
ثبت شده افزایش ثروت سال قبل است یعنی زمانی که 
ژونگ شانشــان- میلیاردر چینی- در عرض یک سال 
۳۲ میلیارد دالر به ثروت خود افزود. تســال تنها منبع 
درآمدی ایالن ماسک نیســت و وی مالک یک شرکت 
فضایی به نام اسپیس ایکس نیز هست که یکی از اهداف 
اصلی آن فراهم کردن امکان زندگی انسان ها در دیگر 
سیارات است. ماسک همچنین پروژه استارلینک را با 
هدف تامین اینترنت ماهواره ای برای تمام ســاکنان 
زمین کلید زده که بــزرگ ترین پروژه تامین اینترنتی 

در جهان است.

گزارش های رسمی حاکی از کاهش ۲۷.۷ درصدی 
دانشجویان در فاصله ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ 

است.
به گزارش ایسنا، بررســی مجموعه گزارش آماری 
که مرکز آمار ایران از وضعیت تعداد دانشــجویان 
دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی 
گردآوری و در قالب شــاخص های کالن اقتصادی 
و اجتماعی اعالم کرده اســت نشــان می دهد که 
تعداد کل دانشجویان و همچنین در جزئیات تعداد 
دانشجویان مرد و زن در سال های گذشته با کاهش 

همراه بوده است.

بر این اســاس تعداد مجموع دانش آموزان از چهار 
میلیون و ۴۰۴ هزار و ۶۱۴ نفر در ســال تحصیلی 
۹۱-۱۳۹۰ به ســه میلیون و ۱۸۲ هزار و ۹۸۹ نفر 
در ســال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ کاهش یافته است. 
بنابرانی تعداد دانشــجویان ایرانــی در دهه ۹۰ با 

کاهش ۲۷.۷ درصدی همراه بوده است.
طی دوره مورد بررسی بیشترین تعداد دانشجویان 
در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ با چهار میلیون و ۸۰۲ 
هزار و ۷۲۱ نفر ثبت شده و کمترین تعداد مربوط به 

سال تحصیلی گذشته است.
اما در بین دانشــجویان مرد نیز کاهش ثبت شده 

اســت، به طوری که تعداد آنها از دو میلیون و ۲۱۳ 
هزار و ۲۰۵ نفر در ســال تحصیلــی ۱۳۹۰-۹۱ 
به یک میلیــون و ۶۳۸ هزار و ۷۴۶ نفر در ســال 
تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ رسیده است که نشان می دهد 
دانشــجویان مرد طی این ســال ها با کاهش ۲۵ 

درصدی همراه بوده است.
اما تعداد دانشــجویان زن در ابتــدای دوره مورد 
بررسی  دو میلیون و ۱۹۱ هزار و ۴۰۹ نفر بوده است 
که در پایان دوره به یک میلیون و ۵۴۴ هزار و ۲۴۳ 
نفر کاهش دارد و نشان دهنده کاهش ۲۹ درصدی 

دانشجویان زن در دهه ۹۰ است.

۲۵ درصد کارکنان دو دوز واکسن دریافت کردند

نگرانی آرامکوی سعودی از کمبود سرمایه گذاری در نفت کشور ثروتمندی که با بحران انرژی ثروتمندتر شد

کاهش ۲۷.۷ درصدی دانشجویان در ایرانثروت ایالن ماسک بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایران شد!
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نامه رئیس سازمان بورس  به وزیر صمت: 

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

قیمت گذاری دستوری 
خودرو متوقف شود

  مقصر اصلی؛
 شتاب نقدینگی

 بهتر از دولت 
تحریم ها را دور می زنیم

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

 شرط تحقق
 طرح های مسکنی 

تحقــق طرح ســاخت ۴ 
میلیون واحد مســکونی 
در ۴ سال بدون مشارکت 
بخش خصوصــی امکان 
پذیر نخواهد بود. فکر اینکه دولت بتواند بدون 

بازی دادن بخش...

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس 
مسکن

متن کامل  د ر صفحه 3

۲
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 ۳ میلیارد   دالر سرمایه
 از کشور خارج   شد

مسکن سازی با مشارکت 
بخش خصوصی

روند افزایشی نرخ سود بین بانکی  و  سود سپرده چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟

شرط   بازگشت  رونق  به  بورس
صفحه۲

صفحه3

گرانی  درمان
۴۳ درصد هزینه های درمان بر دوش مردم است

براســاس گزارش بانک مرکزی، رقم خالص حساب 
سرمایه به منفی ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دالر رسیده 
که حکایت از خروج این میزان سرمایه از کشور دارد.

در بهار سالجاری رقم خالص حساب سرمایه به منفی 
۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دالر رسیده که در مقایسه با 
بهار سال گذشته که این رقم معادل منفی ۲ میلیارد 
و ۹۰۳ میلیون دالر بوده اســت، رشد ۹ درصدی را 
نشان می دهد.طبق این گزارش، رقم خالص حساب 
سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در بهار سالجاری به 
ترتیب منفی ۲ میلیارد و ۹۵۲ میلیون دالر و منفی 
۲۲۲ میلیون دالر اعالم شده است.همچنین، تغییر 
در دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز معادل ۶۹۹ 
میلیون دالر است.گفتنی است، تغییر در دارایی های 

خارجی بانک مرکزی بدون...

نیاز ساالنه ۶۰۰ تا۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه 
برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی مشارکت 
بخش خصوصی را بی برو برگرد می طلبد. تا قبل از 
اعالم اجرای این طرح نیز تنها ۵ درصد از نیاز کل 
کشور به واحدهای مسکونی توسط دولت ساخته 
شده و ورود بخش خصوصی شاید تنها برگ برنده 
به ثمر رســیدن وعده دولت سیزدهم در راستای 
خانه دار کردن مردم باشد. هر چند به گفته عضو 
هیئت نمایندگان اتاق تهران، االن به نظر نمی آید 
که دولت به این همکاری فکر کند. گمان این می 
رود که ۴، ۵  تا سازمان دولتی و خصولتی دور هم 
جمع آیند و مسکن بسازند. من احتمال می دهم 
که اگر دولت بخواهد این رویه را پیش ببرد، حتما 

با مشکل مواجه می شود و...

 حمالت سایبری 
به پمپ بنزین ها نه اولین بار 
است نه آخرین بار

رئیس جمهوری:
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اقتصاد2
ایران وجهان

۳ میلیارد دالر سرمایه از کشور 
خارج شد

براســاس گزارش بانک مرکزی، رقم خالص 
حساب ســرمایه به منفی ۳ میلیارد و ۱۷۴ 
میلیون دالر رسیده که حکایت از خروج این 

میزان سرمایه از کشور دارد.
به گزارش ایسنا، در بهار سالجاری رقم خالص 
حساب ســرمایه به منفی ۳ میلیارد و ۱۷۴ 
میلیون دالر رسیده که در مقایسه با بهار سال 
گذشته که این رقم معادل منفی ۲ میلیارد و 
۹۰۳ میلیون دالر بوده است، رشد ۹ درصدی 

را نشان می دهد.
طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه 
کوتاه مدت و بلندمدت در بهار ســالجاری به 
ترتیب منفی ۲ میلیــارد و ۹۵۲ میلیون دالر 

و منفی ۲۲۲ میلیون دالر اعالم شده است.
همچنین، تغییر در دارایی های خارجی بانک 

مرکزی نیز معادل ۶۹۹ میلیون دالر است.
گفتنی اســت، تغییر در دارایی های خارجی 
بانک مرکزی بدون درنظــر گرفتن تغییرات 

نرخ ارز محاسبه شده است

سهم باالی بانک های خصوصی در استقراض
 مقصر اصلی؛ شتاب نقدینگی

یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه بانک های 
خصوصی در اســتقراض از بانک مرکزی پیشــرو 
هستند، گفت: حدود ۵۰ درصد پایه پولی را بانک ها 
تشکیل داده اند، ۴۷ درصد دیگر ناشی از بدهی های 
خارجی و تنها سه درصد ناشی از استقراض دولت 
از بانک مرکزی است؛ بنابراین اینکه گفته می شود 
نقدینگی ناشــی از کســری بودجه است، صحت 
ندارد.به گزارش ایســنا، محمدجــواد محقق نیا، 
عضو هیئت علمی دانشــگاه طباطبایی امروز در 
نشست »پول، بانک و سیاستهای پولی پیشنهادی 
به دولت ســیزدهم از نگاه اقتصاد اسالمی« که در 
خانه اندیشه ورزان برگزار شد، درباره راهکارهای 
جلوگیری از هرزروی تسهیالت بانکی اظهار کرد: 
مهم ترین مشکل سیستم بانکی امروز ما هرزروی 
تســهیالت بانک ها است. متأســفانه باید بگوییم 
بانک ها نه تنها در خدمت اقتصاد کشــور نیستند 
بلکه گاهی علیه اقتصاد کشــور فعالیت می کنند. 
مشکل اساســی این اســت که تقریباً ۷۰ درصد 
تسهیالت بانک ها به بخش غیرمولد تزریق می شود. 
این به معنای آن است که هر ســال از هزار همت 
)هزار میلیارد تومان( تســهیالت سیستم بانکی، 
۷۰ درصد آن دچار هرزروی می شــود.وی ادامه 
داد: این ماجرا از آنجایی نگران کننده می شود که 
تنها برگ برنده ما برای رشــد اقتصادی، سیستم 
بانکی است البته دولت های مختلف پس از جنگ، 
برنامه های گوناگونی بــرای اصالح نظام بانکی در 
پیش گرفته اند. برای مثال در دولت آقای هاشمی 
رفســنجانی بــرای بخش های مختلــف اقتصاد، 
سهمیه هایی در نظر گرفته شــد. به این معنا که 
استفاده بخش های مختلف اقتصادی از تسهیالت 
بانکی طبق سهمیه بندی و چارچوب باشد اما این 
اتفاق هیــچ وقت عملی نشــد.عضو هیئت علمی 
دانشگاه طباطبایی افزود: متأســفانه دولت های 
یازدهم و دوازدهم کوچک ترین اقدامی در خصوص 
اصالح نظام بانکــی انجام نداده اند امــا در دولت 
محمود احمدی نژاد بــرای جلوگیری از هرزروی 
تسهیالت، پروژه هایی برای بانک ها تدوین شد که 
این راهکار نیز با شکست مواجه شد چرا که بانک ها 
به ســرمایه گذاری در امور زیرساختی و بلندمدت 

عالقه مند نیستند.

راهکاری برای جلوگیــری از هرزروی 
تسهیالت بانک ها 

وی در خصــوص اینکه دولت ســیزدهم چگونه 
می تواند از هرزروی تســهیالت بانکی جلوگیری 
کند، بیان کرد: در این رابطه می تــوان از تجارب 
سایر کشورها استفاده کرد اما باید توجه داشت که 
شرایط ایران فوق العاده خاص و بدون مثال است. 
برای نمونه در دو دولت گذشته شاهد آن بودیم که 
با ســرمایه یکی از بانک ها در منطقه ای از تهران 
پاساژی با مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان افتتاح شد. 
این در حالی است که دولت قبل پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس را با مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان احداث 
کرد یعنی کافی بود دولت گذشته نیز با ارائه نفت 
ارزان به بانک ها، آنها را به ساخت پاالیشگاه تشویق 
کند.محقق نیا افزود : اگر در هشــت سال گذشته 
برنامه هایی مشــابه مثال مذکور اتفاق می افتاد، 
تحریم ها عماًل خنثی می شد چرا که بنزین کاالیی 
تحریم ناپذیر اســت.این پژوهشــگر اقتصادی در 
خصوص مصداق استفاده درست از تسهیالت بانکی 
بیان کرد: دولت ســیزدهم می تواند به بانک های 
مختلف مجوز ساخت پاالیشگاه برای یک میلیون 

معلم را بدهد.

خبر

در آخریــن روز معامالتی 
هفته قیمت ســهام اغلب 
نمادهای معدنــی افزایش 

یافت.
بــه گــزارش اقتصادنیوز، 
چهارشــنبه پنجم آبان ۱۴۰۰، شاخص کل بورس 
پایتخت نسبت به روز سه شنبه ۹ هزار و ۵۰۱ واحد 
رشــد کرد و به رقم یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۹۵۳ 
واحد رسید. شاخص هم وزن نیز روز گذشته با کاهش 
۵۰ واحدی در سطح ۳۷۶ هزار و ۴۶8 واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۱۳۷ واحد 

باالآمد و در سطح ۱۹ هزار و 8۰8 واحد قرار گرفت.
در آخرین روز معامالتی هفته قیمت ســهام اغلب 
نمادهای معدنــی گروه اســتخراج کانه های فلزی 
افزایش یافت و کگل، کنور، کدما و کاما بیشترین رشد 

قیمت را داشتند. 

هشتمین روز خروج سهامداران حقیقی
روز چهارشــنبه برای هشــتمین روز متوالی ارزش 
خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد 

و ۲۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. 
 در معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی 
به سهام تپکو )شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو( 
اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به 
حقوقی آن ۱۷ میلیارد تومان بود. پس از تپکو، بپاس 
)شرکت بیمه پاســارگاد( و تکشا )شرکت گسترش 
صنایع و خدمات کشــاورزی( بیشترین خروج پول 

حقیقی را داشتند.

نمادهای شاخص ساز
روز گذشــته نمادهای »فوالد«، »کگل« و »فملی« 
بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. 

همچنین سه نماد »شــنفت«، »امین« و »شبریز« 
نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی را 

بر شاخص داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابورس نیز نمادهای »ســمگا«، »شــپاس« و 
»ودی« بیشــترین تاثیر منفی را بر شــاخص کل 
فرابورس داشــتند و »آریا«، »زاگــرس« و »هرمز« 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جدول پرتراکنش ترین نمادهــای بورس فوالد 
صدرنشین است و فسبزوار و کیمیاتک در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیز توســن، فجهان و 

مدیریت پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

تداوم ریزش ارزش معامالت خرد 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۶ 
هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان رســید که نسبت به روز 
  سه شنبه ۶ درصد کاهش یافته است. ارزش معامالت 
اوراق بدهی نیز به هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان رسید که 
۲۱ درصد کل معامالت بازار را تشکیل می دهد.ارزش 
معامالت خرد نیز با افت ۲ درصدی نسبت به روز کاری 
قبل به رقم ۳ هزار و 8۹۲ میلیارد تومان رسید. این 
کمترین رقم ارزش معامالت خرد در 8۴ روز کاری 

اخیر از ۲۹ خرداد ماه تاکنون است.

کاهش ارزش صف های پایانی بازار 
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید 
نسبت به پایان روز کاری گذشته ۴۳ درصد افت کرد 
و در رقم ۱۶۴ میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نسبت به سه شنبه ۲۶ درصد کاهش 
یافت و ۲۰۰ میلیارد تومان شــد. نماد کاال )شرکت 
بورس کاالی ایران( با صف  خرید ۳8 میلیارد تومانی 
در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از کاال، 
نمادهای فرابورس )شرکت فرابورس ایران( و رانفور 
)شرکت خدمات انفورماتیک( بیشترین صف خرید 
را داشتند.  بیشترین صف فروش نیز به نماد لپارس 
)شــرکت پارس الکتریک( تعلق داشت که در پایان 
معامالت صف فروش ۳۹ میلیارد تومانی داشت. پس 
از وسرضوی، خنصیر )شرکت مهندسی نصیر ماشین( 
و وسرضوی )شرکت ســهام عدالت استان خراسان 

رضوی( بیشترین صف فروش داشتند.

سرعت گیر های مهم صعود بورس تهران
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سرعت گیر های 
مهم صعود بورس تهران گفت: در صورت تداوم روند 

افزایشی نرخ سود بین بانکی و نیز نرخ سود سپرده، 
بسیاری از سهامداران و سرمایه گذاران، نقدینگی های 
سرگردان خود را به سمت سرمایه گذاری در بازاری 
پیش ببرند که بتوانند بازده معقولی را با ریسک کمتر 

کسب کنند.

سرعت گیر های مهم صعود بورس تهران
به گزارش ایرنا، یاور میرعباسی به روند فعلی معامالت 
بورس و ریســک های تهدیدکننده این بازار تاکید 
کرد و افزود: در صورت تداوم روند افزایشی نرخ سود 
بین بانکی و نیز نرخ سود ســپرده، طبیعی است که 
بسیاری از سهامداران و سرمایه گذاران، نقدینگی های 
سرگردان خود را به سمت سرمایه گذاری در بازاری 
پیش ببرند که بتوانند بازده معقولی را همراه با ریسک 

کمتر یا بدون ریسک کسب کنند.

شیبا اینو رکورد تاریخی زد
وی به رابطه معکوس نرخ بهره با ارزش دارایی ها اشاره 
کرد و افزود:  با توجه به نوســان حاکم در بازار، تداوم 
افزایش نرخ بهره در بازار می تواند به عنوان منشا جدی 
ریسک معامالت بورس تلقی شود.میرعباسی به دیگر 
ریســک معامالت بورس تاکید کرد و گفت: از طرف 
دیگر افزایش نرخ اوراق در شرایطی انجام شد که انتشار 
آن در بازار روند افزایشی را در پیش گرفته است، در 
صورت تداوم این روند بخشی از نقدینگی که قرار بود 
به سمت سهام حرکت کند به طور حتم وارد سرمایه 
گذاری در اوراق می شود که طبیعتا این اتفاق در کنار 
افزایش نرخ بهره، عاملی برای ریسک بازار خواهد بود.

این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه اکنون 
نمی توان اعالم کرد که مذاکرات ســبب ایجاد چه 
تغییراتی بر نرخ ارز خواهد شد، گفت: مشخص نیست 

که محدودیت های صادرات و واردات به چه شــکل، 
تحت تاثیر مذاکرات قرار بگیرند که همین موضوع 
ســبب نااطینانی در روند نرخ ارز و آینده قیمت دالر 
در بازار سرمایه می شود.این کارشناس بازار سرمایه 
با اشــاره به اینکه کنترل قیمت ارز در بازار به عنوان 
هدف اساسی تیم جدید بانک مرکزی تلقی می شود؛ 
گفت: این امر باعث ایجاد خوش بینی هایی در خصوص 
قیمت ارز شده است، اگر اتفاقی در خصوص برجام رخ 
دهد مسووالن حاضر در بانک مرکزی می توانند گام 
مهمی را در کنترل نوســان نرخ بردارند که این امر، 
ریسک معامالت بازار سرمایه را در ۶ ماه آینده کنترل 

خواهد کرد.

پیش بینی کوتاه مدت برای آینده معامالت 
بورس دشوار است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معامالت بورس 
تا پایان سال می تواند چه میزان بازدهی را در اختیار 
سهامداران قرار دهد یا خیر، افزود: با توجه به گذشت 
حدود 8 ماه از آغاز ســال ۱۴۰۰؛ بنابراین با توجه به 
نوسان ایجاد شده در بازار سهام و متغیرهای تاثیرگذار 
بر معامالت بورس، پیش بینی کوتاه مدت برای آینده 
این بازار بسیار سخت و دشوار است.میرعباسی با بیان 
اینکه ایجاد روند تعادلی برای معامالت بورس تا پایان 
سال محتمل تر از پیش گرفتن آن از دیگر بازارها برای 
سودآوری است، افزود: پوشــش تورم برای سرمایه 
گذاران از جمله کارکردهای مهم بازار سرمایه تلقی می 
شود که به نظر می رسد بازار سرمایه به خوبی از عهده 
این کار بر آید.این کارشناس بازار سرمایه معتقد است 
که بورس در بلندمدت، بازدهی بیش تری را نسبت به 
دیگر بازارها در اختیار سهامداران قرار خواهد داد اما 
روند بازار را در میان مدت و کوتاه مدت نمی توان مورد 

پیش بینی دقیق قرار داد.

بازگشت معامالت بورس به مسیر صعودی 
به شرط رفع محدودیت ها

وی با تاکید بر اینکه در صورت رفع محدودیت های 
پیش بینی شده برای نرخ ارز، معامالت بورس به روند 
تعادلی باز می گردد و مسیر صعودی خود را دوباره از 
سر می گیرد، گفت: در این زمان به دلیل حفظ ارزش 
پول ســهامداران از طریق هماهنگی سرمایه آنها با 
متغیرهای اقتصادی، بازدهی بیشــتر از دارایی های 
مالی در اختیار سهامداران قرار می گیرد، شاید این 
اتفاق در کوتــاه مدت رخ ندهد اما بازار ســرمایه در 
بلندمدت از موقعیت بهتری نســبت به سایر بازارها 
برخوردار خواهند شد.میرعباسی اظهار کرد: اقبال 
بازار در نیمه دوم سال به سمت سهامی پیش می رود 
که دارای بنیادی مثبت هســتند و ضمن تحلیل و 
سودآوری معقول از جذابیت زیادی برای سهامداران 

برخوردارند.

روند افزایشی نرخ سود بین بانکی   سود سپرده چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟

شرط   بازگشت  رونق  به  بورس

در جلسه هیات دولت مطرح شد
حمالت سایبری به پمپ بنزین ها 

نه اولین بار است نه آخرین بار
رئیس جمهور با تاکید بر ضــرورت پیش بینی ، 
پیشــگیری و تجهیز در مقابل حمالت سایبری 
گفت: عده ای قصد دارند با ایجاد بی نظمی و اخالل 

در زندگی مردم آنان را عصبانی کنند.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی 
روز چهارشنبه در جلســه هیات دولت با اشاره به 
حمله سایبری روز گذشته به سیستم جایگاه های 
سوخت در کشور گفت: هدف از این اقدام مختل 
کردن زندگی مردم بود تا بتوانند به مقاصد مشخص 
خود برســند.رئیس جمهور افزود: در این حمله 
سایبری نه تنها مسئولین دچار سردرگمی نشده 
بلکه بالفاصله شرایط را مدیریت کردند و مردم نیز 
آگاهی خود را در مواجهه با این مشکل نشان دادند 
و  با هوشــیاری اجازه ندادند که کسی بتواند سوء 
استفاده و فرصت طلبی کند.رئیسی با تمجید از 
اطالع رسانی به موقع رسانه ملی تأکید کرد: جا دارد 
صمیمانه از همراهی و همکاری مردم نیز قدردانی 
کنیم.رئیس جمهور تأکید کــرد: متقاباًل وزارت 
نفت باید نسبت به جبران آثار اخالل ایجاد شده، 
اقدام نماید که حقی از مردم ضایع نگردد.رئیسی 
تاکید کرد: باید در عرصه جنگ سایبری آمادگی 
جدی داشت و دستگاه های مربوطه با تقسیم کار 
مناسب، اجازه ندهند دشمن در این عرصه اهداف 
شوم خود را پیگیری کرده و در روند زندگی مردم 
مشکل ایجاد کند.رئیس جمهور در ادامه با تاکید 
بر اهمیت و اولویت خدمت رسانی  و رفع مشکالت 
مردم، گفت: مسئولین باید توجه داشته باشند که 
هر کسی که شهروند ایران است و در این مملکت 
زندگی می کند فارغ از دین و مذهب و قوم و نژاد 
بر گردن ما حق دارد و ما نیز نسبت به آنان تکلیف 
و وظیفه خدمت رســانی داریم لذا نگاه و رویکرد 

مسئولین باید خدمت به همه اقشار و مردم باشد.
رئیسی همچنین با اشاره به گفت و گو با دانشجویان 
و ابراز نگرانی تعدادی از آنان از وضعیت خوابگاه های 
دانشــجویی، به وزرای علوم و بهداشت و درمان 
دستور داد نسبت به تجهیز ترمیم و رفع مشکالت 
خوابگاه های دانشجویان متاهل و مجرد اقدامات 

الزم را بعمل آورند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
بهتر از دولت تحریم ها را دور 

می زنیم!
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران می گوید هــر چند 
تاثیر تحریم هــا بر اقتصاد ایران گســترده بــوده اما 
سیاست گذاری های داخلی اشتباه عامل بخش مهمی 
از مشکالت اقتصادی و تجاری کشور است.به گزارش 
ایسنا، غالمحسین شافعی در پیام تصویری خود اظهار 
کرد: در ســال های گذشــته تحریم های اقتصادی و 
محدودیت هایی که از جانب اف ای تی اف برای اقتصاد 
ایران به وجود آمده غیرقابل انکار است و قطعا تجار کشور 
نیز از این محل آسیب دیده اند اما در عین حال باید این 
سوال را پرسید که بخش خصوصی در این سال ها و با 
وجود این فشارها چه عملکردی را از خود به ثبت رسانده 
و دولت چه کرده است؟وی با اشاره به تداوم فعالیت های 
تجاری بخش خصوصی در سال های گذشته، بیان کرد: 
تجربه تمام این سال ها نشان داده که اگر دست بخش 
خصوصی را باز بگذاریم و اجازه دهیم کار خود را پیش 
ببرد حتی در دل تحریــم و محدودیت ها نیز همواره 
راهی پیدا خواهد کرد. همانطور که در سال های گذشته 
بسیاری از فعالیت ها متوقف شــد اما صادرات بخش 
خصوصی ادامه پیدا کرد.رئیــس اتاق بازرگانی ایران با 
بیان اینکه تاثیر سیاست گذاری های غلط داخلی بعضا از 
فشار تحریم ها نیز بیشتر بوده است، گفت: ما بارها تاکید 
کرده ایم که باید به بخــش خصوصی آزادی عمل داده 
شود و جلوی بخشنامه ها و مقرراتی که مانع از حرکت 
رو به جلو اقتصاد ایران می شود، گرفته شود. ما معتقدیم 
که بخش خصوصی بهتر از دولت راه فعالیت در دوران 
تحریم و دور زدن محدودیت ها را می داند و تنها باید در 
این بخش آزادی عمل الزم داده شود.شــافعی با اشاره 
به وضعیت تجارت ایران در عــراق، توضیح داد: دولت 
در سال های گذشــته به عراق برق و گاز صادر کرده اما 
هنوز نتوانســته بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات 
این محصوالت را به کشــور بازگردانــد، این در حالی 
است که بخش خصوصی رقمی بسیار بزرگ تر از آن به 
عراق صادرات داشته و توانسته ارز را نیز به کشور بیاورد، 
این نشان می دهد که در صورت میدان دادن به بخش 
خصوصی می توان انتظار ثبت آمارهایی بهتر را داشت.

وی خاطرنشــان کرد: دولت جدید در مرحله استقرار 
اســت و تا زمان جابجایی مدیران و معاونان نمی توان 
ارزیابی دقیقی از عملکرد آن داشت. در حرف وعده های 
بسیار خوبی به بخش خصوصی داده شده و امیدواریم 
پس از استقرار کامل و رسیدن به دوره عمل به وعده ها نیز 
شرایط طوری اصالح شود که با عبور از مشکالت گذشته، 

راه برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی هموار شود.

اخبار
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در معامالت روز گذشــته بازار، قیمت دالر رشد 
کرد و تغییرات قیمت سکه نسبت به روز گذشته 

محدود بود.
 قیمت دالر که عصر روز گذشته روی ۲۷ هزار و 
۴۴۰ تومان قرار داشــت، در شروع معامالت روز 
گذشته قدری رشــد کرد و باالی مرز ۲۷ هزار و 

۵۰۰ تومان قرار گرفت.
قیمت دالر در پایان معامــالت نیمه اول روز در 

حوالی ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان قرار داشت.

قیمت درهم باالی 7 هزار و 500 تومان 
قرار گرفت

قیمت درهم امارات نیز به صورت محدود افزایش 
یافت. قیمت درهم امارت که عصر روز گذشــته 
روی ۷ هزار و ۴۷۰ تومان قرار داشت، در شروع 
معامالت روز گذشته ۷ هزار و ۵۲۰ تومان بود.از 
این رو احتمال دارد افزایش قیمت درهم بر رشد 
قیمت دالر تاثیر گذاشته باشــد. با ضرب کردن 
قیمت درهم در نرخ تبدیل درهم به دالر)۳.۶۷۳( 
عدد ۲۷ هزار و ۶۲۱ تومان به دست می آمد. در 
نتیجه حباب قیمتی دالر با مقیاس درهم صبح 
روز گذشــته منفی بود. معموال قیمت دالر بازار 
داخل از معــادل درهمی آن پایین تر اســت، اما 

روز گذشته قیمت دالر باالی معادل درهمی آن 
قرار گرفته بود.در نتیجه تغییرات قیمتی درهم و 
دالر در شروع معامالت روز گذشته به نحوی رقم 
خورد که نسبت قیمت دالر آزاد و معادل درهمی 

آن به حالت معمول بازگردد.

تغییــرات قیمتــی در بازار ســکه 
حساب شده رخ می دهد؟

قیمت طالی جهانی نتوانســت مرز ۱8۰۰ دالر 
را حفظ کنــد و در پایان معامالت روز گذشــته 
روی ۱۷۹۳ دالر قرار گرفت. قیمت طال در شروع 
معامالت روز گذشــته نیز حرکت معناداری به 

سمت باال نداشت.
قیمت طال در ســاعت ۱۲ و ۲8 دقیقه صبح به 
وقت ایران ۱۷8۷ دالر بود. قیمت دالر قدری رشد 
کرده بود، اما طالی جهانی ســکه را ناامید کرد. 
قیمت سکه در شروع معامالت روز گذشته تغییر 

محسوسی نسبت به عصر روز گذشته نداشت.
قیمت سکه صبح روز گذشته ۱۱ میلیون و 8۷۰ 

هزار تومان بود. با احتســاب قیمــت ۲۷ هزار و 
۵۹۰ تومان برای دالر اندازه حباب قیمت ســکه 
حدود ۲.۳ درصد به دســت می آمد که نسبت به 
روز گذشته قدری بزرگ شــده بود، اما نسبت به 
مقادیر متعارف هفته های اخیر همچنان کوچک 
بود. به نظر می رســد واکنش قیمت سکه در این 
روزها بــه تغییرات قیمــت دالر و طالی جهانی 
محتاطانه است. قیمت ســکه به صورت ناگهانی 
جهش نمی کنــد و می تواند به نوعــی تغییرات 
بازگشت پذیر و بازگذشــت ناپذیر قیمت دالر و 

طالی جهانی را با دقت خوبی پیش بینی کند.

سرمایه گذاری مناسب در شرایط حاضر 
چیست؟

علــی باقری برای گفــت و گوهــای برجامی به 
بروکسل رفت. ســخنگوی وزات خارجه آمریکا 
مدعی است مسیر دیپلماتیک هنوز بهترین راه 
برای دور نگه داشــتن ایران از ســالح هسته ای 
است. به نظر می رسد هر دو طرف دالیل مهمی 

دارند که احیــای برجام را مطلــوب بدانند، اما 
همچنــان احیای برجام با درجــه باالیی از عدم 
قطعیت همراه است. در این شرایط رشد قیمت ها 
و کســری بودجه دولت یکی از محرک های مهم 
برای جذابیت دارایی هایی مانند سکه شده است.

طال و به دنبال آن سکه که یک مانع تورمی مهم 
محسوب می شــود، هم به واسطه عدم اطمینان 
نسبت به آینده برجام و هم به واسطه فشارهای 
تورمــی می توانند برای ســرمایه گذاران جذاب 

باشند.

سکه امامی
برای جمع بندی می توان گفــت قیمت دالر، با 
ثبت تغییراتی مثبت بــاالی مرز ۲۷ هزار و ۵۰۰ 
تومان قرار گرفت. حبــاب قیمت دالر با مقیاس 
درهم که روز گذشــته بر خالف قاعده متعارف 
مثبت شده بود، روز گذشــته دوباره منفی شد. 
تغییرات قیمت ســکه در شــروع معامالت روز 
گذشته نســبت به عصر روز گذشته محدود بود. 
قیمت طالی جهانی زیر ۱8۰۰ دالر قرار گرفت. 
حباب قیمتی سکه قدری رشــد کرد، اما نسبت 
 به مقادیر متعــارف هفته های اخیــر همچنان

 کوچک است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه ای به 
وزیر صمت سیاست قیمت گذاری صنعت خودرو 
را مورد اشاره قرار داد و این سیاست را زمینه ساز 
ضرر و زیان ســهامداران و ادامه این رویه را عامل 

تعطیلی این صنعت در کشور خواند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، مجید 
عشقی، در این نامه خطاب به دکتر فاطمی امین 

آورده است:
با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بازار سرمایه و 
حضور سرمایه گذاران و فعاالن بیشمار در صنعت 
مذکور، سیاســت های قیمت گذاری اعمال شده 
توسط شورای رقابت در ســنوات گذشته، زیان 
ســنگینی بر ســهامداران حاضر در این صنعت 
تحمیل کرده است به طوری که الزام ستاد تنظیم 
بازار و شورای رقابت به شــرکت های خودروساز 
به منظور تنظیــم بــازار خــودرو، در مقاطعی 
ســبب پیش فروش خودرو  با قیمت های قطعی 

و غیرمنطقی شــد و این امر در کنــار تأخیر در 
اعطای مجوز افزایش نرخ محصوالت، سبب زیان 
شرکت های خودروساز شده به گونه ای که مطابق 
صورت های مالی حسابرســی شده شرکت های 
ایران خودرو و سایپا در سال ۹۹ زیان خالص این 
شرکت ها به ترتیب  ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد و ۵۷ 
هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال برآورد شده و همچنین 
زیان انباشته شرکت های مذکور به ترتیب بالغ بر 
۲۹۹ هزار و ۳8۶ میلیارد و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد 

ریال است.
در بخش دیگر این نامه آمده اســت؛ علت اصلی 
این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخ های 
اعطایی به شرکت های خودروساز و افزایش قیمت 

نهاده های تولید اســت. به عنوان مثــال میزان 
افزایش نرخ نهاده های تولید شرکت سایپا در سال 
۹۷ تا ۹۹ به طور میانگین ۲۴8 درصد اســت اما 
مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور حدود 

۱۶۳ درصد است.
در ادامــه، دکتر عشــقی بــه ایرادهای شــیوه 
قیمت گذاری شورای رقابت پرداخته و در این نامه 
آورده اســت؛ به نظر می رسد نحوه قیمت گذاری 
خودرو در شــورای رقابت به دلیــل ناکارایی در 
شرایط تورمی دارای ایرادات قابل مالحظه بوده 
که این امر نه تنها ســبب تنظیم بــازار خودرو و 
رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشــده بلکه 
با انتقال منافع از شرکت های خودروساز به جیب 

واســطه گران ســبب ایجاد کمبود نقدینگی در 
شرکت های خودروساز شده اســت و تداوم روند 
فوق منجر بــه کاهش تولیــد و در نهایت توقف 
فعالیت شــرکت های خودروســاز و قطعه ساز 

خواهد شد.
رئیس ســازمانبورس و اوراق بهادار در این نامه 
به وزیر صمت پیشنهاد می دهد، با توجه به عدم 
شمولیت قیمت گذاری نهاده های تولیدی صنعت 
خودرو و ساخت قطعات توسط شــورای رقابت 
و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شــرایط 
تورمی، موضوع قیمت گذاری خودرو مجدداً مورد 
بررســی کلی قرار گرفته و محصوالت خودرویی 
همانند محصوالت صنایع فوالد و پتروشــیمی از 
شمول قیمت گذاری توسط شورای رقابت خارج 
شود تا از زیان های آتی شرکت های خودروساز در 
شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید و فعالیت این 

شرکت ها در آینده نیز تداوم داشته باشد.

سرمایه گذاری در بازار سکه مطمئن است؟

نوسان صعودی قیمت دالر 

نامه مهم رئیس سازمان بورس به وزیر صمت درباره قیمت گذاری خودرو

قیمت گذاری دستوری خودرو متوقف شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۱ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ۲۳۰ هزار تومان است.
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شرط تحقق طرح های مسکنی
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن

تحقق طرح ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال بدون مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود. فکر اینکه دولت بتواند بدون بازی دادن بخش خصوصی این طرح را به سرانجام برساند، دور از واقعیت است. حتی 
با مشارکت بخش خصوصی نیز تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال که 4 درصد بیشتر از آمار ساخت و ساز ساالنه در کشور است، زیر سوال است. تا به امروز تنها 5 درصد ساخت و ساز در اختیار بخش دولتی بوده و 
مابقی ساخت و ساز را بخش خصوصی در کشور انجام داده است. موضوعی که مهم است اینکه مقیاس کار، یک میلیون واحد مسکونی است. یعنی در مقابل 27 میلیون واحد مسکونی که در کشور ساخته شده باید 4 درصد اضافه 
تر ساخته شود. فرض را بر این بگیریم که دولت با مشارکت بخش خصوصی در ساخت و ساز موافقت کند. حتی اگر تمام راهکارها توسط دولت روان شود و مشکالت پیش روی اقتصاد نیز برداشته شود تا بخش خصوصی بتواند با 
گردش پول، یک میلیون واحد مسکونی را بسازد، باز هم خیلی کار کرده است. از طرفی دیگر دولت توان ساخت این تعداد واحد مسکونی را ندارد و وظیفه صرف دولتی ها تامین فضاهای اداری، درمانی، آموزشی، خدماتی و... برای 
این تعداد واحد مسکونی است. دولت باید زیرساخت های ساخت جاده و اتوبان را فراهم کند. دولت همین که بتواند فضاهای الزم برای این واحدهای مسکونی را آماده کند شانس آورده ایم.  افزایش 4 درصدی به ظرفیت ساخت 
و ساز ساالنه یعنی این تعداد واحد مسکونی نیاز به برق، آب، گاز، تلفن و... دارد. در حال حاضر با وجود کسری تولید برق و خاموشی های مکرر، آیا توان و ظرفیت برق رسانی به این واحدها وجود دارد. همین حاال هم کسری برق 
داد مردم را درآورده است. تمامی این کارها وظایف دولت است و کسی غیر از این نهاد نمی تواند برای تامین آنها دست به کار شود.  مسکن یک تولید نهایی از زنجیره صنعت است. اگر مسکنی ساخته می شود زنجیره صنعت را 
دارد. چین به عنوان یک کشور دارای زنجیره ساخت منحصر به فرد خود است. برای اجرای این تکنولوژی در ایران یا باید مصالح و ماشین آالت از کشور چین به یاران بیاید یا باید تمامی آنها را در کشور ایجاد کنند. هر کدام از این 
راهکارها هزینه های کالن بسیاری دارد که سر به آسمان خواهد گذاشت. نمی توان تمام مصالح ساختمانی و ماشین آالت را به کشور وارد کرد. از سوی دیگر چطور می توان تمامی این الزامات را در کشور ایجاد کرد. چینی ها متکی 
به تکنولوژی و صنعتی خاص هستند که هزینه اجرای آن در ایران سر به فلک می گذارد.از سوی دیگر سرعت ساخت مسکن چین اگر باال است، دلیلش این نیست که چینی ها تند می سازند و ایرانی ها کند. بلکه ساخت مسکن یک 
زنجیره چندین حلقه ای است. از طراحی تا مصالح ساختمانی و نحوه تکنولوژی و سیستم ساخت مهم است و چین با داشتن چنین امکاناتی توانسته سرعت ساخت را باال ببرد. البته تجربیاتی در این زمینه از قبل زیاد داشتیم که 
دولت، شرکت های خارجی را برای سرمایه گذاری در بخش مسکن دعوت کند. در دولت آقای احمدی نژاد از شرکت های ترکیه ای و همچنین چین برای سرمایه گذاری در بخش مسکن دعوت شد اما هیچ کدام به نتیجه نرسیدند. 
اما حاال در دوره آقای رئیسی شاهد یک قدم دیگر هستیم و حرف از مذاکره با چینی هاست آن هم نه فقط در بخش سرمایه گذاری بلکه در زمینه ساخت مسکن. اگر بخواهیم در زمینه ماشین آالت و مصالح بومی سازی کنیم ده 
سال طول می کشد. چون امکان ندارد چینی ها فقط با تخصص کالمی و با امکانات ما بتوانند همان کیفیت و سرعت ساخت مسکن های کشور خودشان را اجرایی کنند. اگر بخواهند هم تمامی تجهیزات و امکانات را بیاورند که 

ناممکن است. هزینه خیلی باالیی طلب می کند که از پس بودجه های دولتی بر نمی آید و برای مردم بسیار گران تمام می شود. 

بازار خودرو همانند هفته های گذشته همچنان در 
رکود به سر می برد، حتی صحبت های ابتدای هفته 
وزیر صنعت دربــاره افزایش تولید خــودرو و لزوم 
کاهش قیمت ها نیز نتوانســت از کسادی این بازار 
بکاهد.وزیر صنعت، معدن و تجارت در اول آبان ماه 
در مراسم افتتاح خط تولید انبوه خودرو تارا اتوماتیک 
با بیان اینکه قیمت خودرو به تدریج تا پایان ســال 
کاهش خواهد یافت، گفت: قیمت های کنونی بازار 
خودرو غیرمنطقی است و باید کاهش یابد.»سیدرضا 
فاطمی امین« قول داد: ســال آینده تولید خودرو به 
قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه کشی 
نباشد و قرعه کشــی محلی از اعراب نداشته باشد.

وی ادامه داد: برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در این 
صنعت طراحی شده و به تدریج به سمتی خواهیم 
رفت تا قیمت ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال 

ملموس خواهد شد.
با این حال رصد بازار خودرو در روزهای گذشته نشان 
می دهد قیمت خودروهای داخلی با کمی افزایش، 
روندی صعودی به خود گرفته اســت. با این حال با 
دست نگه داشتن خریداران از خرید، بازار در رکودی 
شدیدتر از قبل وارد شده و به گفته نمایشگاه داران، 
مراجعه برای خرید و فروش خودرو، انگشت شــمار 

شده است.
در گروه سایپا هر دستگاه پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ حدود 
۱55 میلیون تومان، پرایــد ۱۳۱ مدل ۹۹ نزدیک 
به ۱4۰ میلیون تومان، تیبــا هاچ بک ۱۶۱ میلیون 
تومان، تیبا صندوق دار ۱4۸ میلیون تومان، ســاینا 
اس دنده ای ۱۸۰ میلیون تومان، ساینا پالس دنده ای 
۱۸4 میلیون تومان، کوئیک آر دنده ای ۱74 میلیون 
تومان، کوئیک اتوماتیک پالس 2۳2 میلیون تومان 

و شاهین ۳4۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
همچنین در گروه ایران خودرو، هر دستگاه پژو 2۰۶ 
تیپ2 حدود 247 میلیون تومان، پژو 2۰۶ تیپ 5 
مدل ۹۹ نزدیک به 2۹2 میلیون تومان، پژو 2۰۶ اس. 
دی وی۸ نزدیک به ۳۰5 میلیون تومان، پژو 2۰7 
دنده ای 2۸۰ میلیون تومان، پــژو 2۰7 اتوماتیک 
44۰ میلیون تومان، سمند ال. ایکس 24۰ میلیون 
تومان، پژو 4۰5 اس. ال. ایکس 2۶7 میلیون تومان، 
سورن پالس 2۸۰ میلیون تومان، دنا پالس دنده ای 

4۳۳ میلیون تومان، دناپالس توربوشارژ اتوماتیک 
457 میلیون تومــان و تارا دنــده ای 445 میلیون 

تومان قیمت خوردند.
بررســی ها از بازار خودروهای خارجی نیز حکایت 
از تداوم رکــود دارد.به گفته برخی کارشناســان، 
صحبت های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت که 
در افتتاح خط تولید انبوه تــارا اتوماتیک از افزایش 
تولید خودرو و غیرواقعی بــودن قیمت ها خبر داده 
بود، در بازار تاثیرگذار شــده و بــازار را به رکودی 

عمیق تر فرو برد.
»کوروش طواحن« نمایشگاه دار در شمال پایتخت 
معتقد است: بازار منتظر اقدام عملی است و این گونه 
حرف ها، فقط رکود را شدیدتر می کند.این کارشناس 
بازار خودرو تاکید کرد: ورود دالر به کانال 27 هزار 
تومانی هم اگر تا چند وقت ادامه داشــته باشد، بر 
صعودی شــدن قیمت ها تاثیرگذار می شــود.وی 
همچنین با بیان اینکه هنوز خبری از واردات خودرو 
نیست، ادامه داد: در خوشبینانه ترین حالت این اتفاق 
می تواند به صورت محدود از بعد از تابستان ۱4۰۱ 
بیفتد و با شرایط ارزی فعلی کشور، واردات خودرو 

در سال جاری بسیار دور از ذهن است.
در فضای مجازی و سایت های خودرویی در دسته 
مونتاژی ها هر دستگاه هایما اس7 توربوشارژ 7۸۰ 
میلیون تومان، جک اس5 حدود 725 میلیون تومان، 
جک اس۳ نزدیک به 5۰7 میلیون تومان، جک جی4 
نزدیک به ۳۹2 میلیون تومان و پژو 2۰۰۸ مدل ۹۹ 

حدود ۹55 میلیون تومان قیمت گذاری شد.
در گروه خارجی ها نیز هر دستگاه هیوندای سانتافه 
مدل 2۰۱۸ حدود 2 میلیارد و 75۰ میلیون تومان، 
رنو کولئوس مــدل 2۰۱۸ نزدیک بــه 2 میلیارد 
و 5۳۰ میلیون تومــان، رنو تالیســمان ای۳ مدل 
2۰۱۸ حدود یک میلیــارد و ۸5۰ میلیون تومان و 
فولوکس واگن تیگوان مدل 2۰۱۸ حدود 2 میلیارد 
و ۹۰۰ میلیون تومان ارزش گذاری شد.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت پیشتر در خصوص واردات خودرو،  
تصریح کــرد: واردات خودرو در مجمــوع می تواند 
برای این صنعت مفید باشــد، اما در مقطع کنونی و 
 به دلیل اینکه تعادل ارزی کشــور به هم می ریزد،

مناسب نیست.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشاک با بیان اینکه در پی کوچک شــدن بازار پوشاک 
اروپا به دلیل شیوع ویروس کرونا، کشور بنگالدش در حال 
تجاوز به صنعت پوشاک ایران است، تصریح کرد: قیمت 
تمام شده یک تولیدکننده داخلی اکنون چهار تا پنج برابر 
محصول بنگالدشی است و تولیدکنندگان توان رقابت با این 

محصوالت را ندارند.
مجید افتخاری اظهار کرد: سونامی کاالهای بنگالدشی 
به طرز عجیب و غریبی در حال ورود به کشور است و هیچ 
تولیدکننده داخلی نمی تواند با آنهــا رقابت کند. چرا که 
کاالهای استوکی که اروپا به دلیل شرایط کرونا سفارش 
آنها را کنسل کرده، به صورت تناژی و با قیمت بسیار نازل 
به کشور وارد می شــود.وی با بیان اینکه این وضعیت در 
کاالهای زمستانی بیشــتر دیده می شود، تصریح کرد: در 
حال حاضر پوشاک قاچاق در ســطح انبوه به کشور وارد 
می شــود، به طوری که ارزش ریالی و حجمی آن ارتباط 
مستقیم ندارد. حتی ممکن اســت کاالی برند برای وارد 
کننده 2۰ هزار تومان تمام شود، چراکه به صورت توناژی 
فروخته می شــود و بنگالدش فقط می خواهد انبارهای 
خود را خالی کند.به گفته این عضو هیئت مدیره اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک بنگالدش حدود 2۰ 
میلیون نفر شاغل در حوزه پوشاک دارد. این کشور بستری 
آماده کرد که تمام کشورهای اروپایی در آن سرمایه گذاری 
کردند. این 2۰ میلیون اشتغال برای بنگالدش مهم است. 
اما با توجه بــه الک داون در اروپا خیلی از برندها کوچک 
شدند یا بازار خود را از دست دادند و سفارش های خود را 
در مبدا کنسل کردند. مجموعه های تولیدی در بنگالدش 
هم با حجم انبوهی از کاالها که خارج از فصل شده، یعنی 
استوک مواجه هستند که مجبورند آنها را به صورت تناژی 
بفروشند و بهترین بازاری که هیچ نظارتی بر آن نیست ایران 
است.وی با بیان اینکه هجمه فعلی از سوی بنگالدش به بازار 
پوشاک ایران بی سابقه است، اظهار کرد: بازار پوشاک ایران 

تاکنون تحت تاثیر چین، اروپا، امارات و ترکیه قرار گرفته، 
اما بنگالدش تاکنون وارد بازار ایران نشده بود. این در حالی 
است که اکنون بنگالدش به بازار ایران حمله کرده، به طوری 
که قیمت تمام شده یک تولیدکننده داخلی اکنون چهار تا 
پنج برابر محصول بنگالدشی است. تا شرایط کرونا از بین 
نرود و بنگالدش دوباره به بازار اروپا وارد نشود این وضعیت 
ادامه خواهد داشت و بنگالدش بازار ایران را له خواهد کرد.

افتخاری همچنین با اشاره به کاهش ارزش پول ملی ترکیه، 
گفت: در حال حاضر ترکیه هم نسبت به سال گذشته بستر 
مناسب تری برای واردات پوشاک است. بنابراین حاال قیمت 
پوشاک در ترکیه هم برای قاچاق توجیه پیدا می کند.وی 
با بیان اینکه کاالهای بنگالدشی ابتدا به ابوظبی و بعد از راه 
آبی به کشور وارد می شود، گفت: مسیر قاچاق کاال مشخص 
است و حتی فروشندگان پوشاک در استان های دیگر به 
راحتی می توانند در مناطق آزاد به مقدار مورد نیاز کاالی 
قاچاق بخرند. ریســک 5۰۰ میلیون تومان کاالی قاچاق 
به اندازه 5 میلیون تومان هم نیست.بنابراین به گفته وی 
راه حل در حال حاضر نظارت از مبدا تا مقصد برای کنترل 
قاچاق است.عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشــاک با بیان اینکه فعاالن حوزه پوشاک 
معتقدند در حال حاضر رقم قاچاق پوشاک حداقل چهار 
برابر رقم اعالم شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
است، تصریح کرد: تکلیف ایران با حوزه پوشاک مشخص 
نیست که آیا به دنبال ایجاد اشــتغال، تامین بازار داخل، 

صادرات یا غیره است؟
از طرف دیگر به گفته این مقام صنفــی، در حالی که در 
گذشته پارچه اصال قاچاق نمی شــد، حاال به خاطر سوء 
مدیریت ها با این معضل هم مواجه هستیم. از جمله سوء 
مدیریت ها می توان به ممنوعیــت واردات برخی کاالها و 
رسوب مواد اولیه در گمرکات اشاره کرد. همچنین در موارد 
زیادی رویکرد نهادهای حاکمیتی به این صنعت در مقابل 

یکدیگر است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان گل و گیــاه تهران گفت: 
دلیل اصلي گراني  ها این است که در بازار هاي گل عمده  
فروشان مشغول خرده  فروشي هستند و دست واسطه  ها 
زیاد شده است. تولید کننده و عمده  فروشي که از قبل در 
بازار کار مي  کردند که عامل گراني نیستند. علت اصلي 
همان دالالني است که تعدادشان دو برابر قبل از کرونا 
شده است.اکبر شاهرخي، رئیس اتحادیه فروشندگان 
گل و گیاه تهران گفت: با توجه به اینکه بیشتر مراسم 
ها در این مدت تعطیل شده بود و دیگر در بازار نسبت به 
گل هاي شاخه اي اقبالي نبود بیشتر گل کاران از کاشت 
گل هاي شاخهاي دست برداشتند و مشغول به کشت 

گیاهان ریشهاي شدند.
وي گفت: بعد از پاندمي کرونا بیشتر مراسم ها تعطیل 
شــد و آن قدر حال روحي مردم نامناسب بود که حتي 
براي منازل خودشان هم خرید گل نداشتند؛ اما فقط 

بازار داخلي نبود که از کرونا آسیب دید، بلکه درگذشته 
به کشــورهاي آذربایجان و ارمنستان هم صادرات گل 
داشتیم اما اکنون این صادرات متوقف شده است. خریدار 
اصلي گیاهان زینتي در حال حاضر کشور عراق است. 
او افزود: تعطیلي بازارها و کسب وکارها و رکود عجیبي 
که در بازار گل و گیاه ایجاد شــد باعث شد که بسیاري 
گلکارها به جاي کاشــتن گل هاي زینتي به کاشــتن 
گیاهان و سبزیجات ریشهاي و خوراکي و ... روي بیاورند.

شاهرخي تصریح کرد: البته خوشبختانه در تابستان ۹۹ 
و بعد از چند ماه که مردم در خانه هاي خودشان بودند 
به خاطر عالقه اي که به گل و گیاه آپارتماني وجود دارد 
خرید محصوالت ریشه اي افزایش قابل توجهي پیدا کرد، 
همین موضوع باعث شد گل کاراني که دیگر از تولید گل 
هاي شاخه اي خسته شــده بودند به کاشت گل هاي 

ریشهاي بپردازند.

وزیر بهداشت در تازه ترین 
اظهارات خوداعالم کرد در 
هزینه های درمان پرداخت 
از جیب مردم به 4۳ درصد 
رسیده است. این مشکل باید 
برطرف شود و این یک تکلیف است. به گفته بهرام عین 
اللهی، بیمار کرونایی نزدیک ۳۰ تا 4۰ میلیون هزینه 
دارد و فقط رمدسیویر نزدیک ۶ میلیون هزینه داشت. 
امیدواریم با واکسیناســیون انقالبی بیماری کنترل 
شــود. در دو ماه اخیر حدود 7۶ میلیون دوز واکسن 
تزریق شده است که رکورد بی سابقه در دنیا است که با 

حمایت مردم انجام شد.
البته افزایش تعرفه های درمان هم مدتهاست دسترسی 
به خدمات درمانی را برای مردم سخت تر کرده است. 
در همین حال، از آنجا که کاهش قدرت خرید مردم در 
حوزه درمان ملموس است، در سال جاری سهم سرانه  
درمان از تولید ناخالص داخلی، چند پله ی دیگر کاهش 
می یابد. در سال ۱4۰۰، تعرفه های پزشکی 2۸.5 درصد 
افزایش یافت. به گفته دبیر شورای عالی سازمان نظام 
پزشکی کشور، پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور 
برای افزایش تعرفه های بخش خصوصی پزشــکی به 
صورت کلی در ســال ۱4۰۰، حداقل 55 درصد بوده 
است. محســن مصلحی، دبیر شــورای عالی سازمان 
نظام پزشکی کشــور، به صداوســیمای دولتی ایران 
گفته اســت که این میزان افزایش، بر اساس شرایط 
سیاســی و اقتصادی و اجتماعی جامعه در نظر گرفته 
شده است.این در حالی اســت که رقم کل هزینه کرد 
خانوارهای شهری برای بهداشــت و درمان طی سال 
گذشته حدود ۱7۰ هزار و 2۰7 میلیارد تومان و برای 
خانوارهای روســتایی نیز با در نظر گرفتن 7 میلیون 
و 77۱ هزار خانوار، این رقــم ۱۹ هزار و 572 میلیارد 

تومان شده است
اما وزیر بهداشت در ادامه اظهار داشت: باید عدالت در 
دسترسی ایجاد شود. پزشــکی خانواده هنوز مغفول 
مانده اســت و هر حرکتی بدون پزشکی خانواده برای 

ما موفقیت ایجاد نمی کند و طرح های بزرگی در کشور 
داریم مانند طرح تحول نظام سالمت که منابع ما پنج یا 
شش برابر شد اما پرداختی از جیب مردم افزایش یافته 
اســت. با تزریق منابع به تنهایی مشکل رفع نمی شود 
و نیاز به اقدامات عمده تر اســت. وی افزود: ما خیلی 
مشکالت در نظام سالمت داریم که بیمه ها می توانند 
به ما کمک کنند زیرا مراکز درمانی برای اینکه به منابع 
برسند و هزینه پرداخت شود؛ مجبور هستند هرکاری 
که بیمه می گوید را انجام دهنــد. بنابراین بیمه را به 
عنوان یک مرکز دانشــگاهی و تحقیقاتی می بینیم. 
بیمه میتواند بسیاری از مشکالت را رفع کند. با اینکه 
در بسیار از کشورها تورم حوزه درمان بیشتر از سطح 
تورم عمومی اســت اما در ایران به دلیل باال بودن نرخ 
تورم عمومی، تورم حوزه ی درمان بســیار بیشتر و به 
۱.5 تا 2 برابر این میزان می رســد. در نتیجه اگر تورم 
عمومی سال جاری آنگونه که ارزیابی شده در سطح ۳2 
درصد باشد، میزاِن تورم بخش درمان، چیزی در حدود 

۶۰ درصد اســت. البته میزان تورم سال ۱4۰۰، تا 4۰ 
درصد هم برآورده می شــود، که در نتیجه تورم بخش 
درمان به ۸۰ درصد هم می رســد. میزان تعرفه های 
درمان ارتباط مســتقیمی با میزان تــورم موجود در 
ارائه ی خدمات دارد. در سال های ۹۶، ۹7 و ۹۸ میزان 
رشد تعرفه ها سالی 5 تا ۱۰ درصد بود اما در حال حاضر 
با یک جهش بزرگ در تعرفه ها مواجه هســتیم. برابر 
اعالم سجاد رضوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه 
سالمت، تعرفه خدمات درمانی در سال ۱4۰۰، 2۸.5 
درصد افزایش پیدا کرده اســت؛ به عبارتی بین 2.5 تا 
5 برابرمیانگین ســال های گذشته.یک فعال کارگری 
در رابطه با افزایش هزینه هــای درمانی در گفت و گو 
با "کسب و کار" گفت: با افزایش هزینه های درمانی 
بخصوص در دو ســال اخیر که بیماری کرونا نیز بروز 
کرده است فاصله مردم با خدمات درمانی و بهداشتی 
بسیار زیاد شده است. فرامرز توفیقی اضافه کرد: هزینه 
های درمان بخصوص برای اقشار آسیب پذیرغیرقابل 

پرداخت است. کارگران و مستمری بگیران در ابتدای 
پرداخت حقوق و دستمزد که مبالغ ناچیزی هم هست، 
ناچارند مایحتاج ضروری خانوار را تهیه کنند و جایی 

برای خدمات درمانی باقی نمی ماند. 
وی اظهار داشــت: البته از آنجا که سیســتم درمان 
ایران، تعرفه های آشــکار و پنهان را باب کرده است، 
چیزی به نام زیرمیزی وجود نــدارد. همین حاال یک 
پزشک بیمارستان دولتی یا تامین اجتماعی به جای 
پذیرش بیمار و ارائه کامل خدمات در همین بخش ها، 
او را به بیمارســتان خصوصی معرفی می کند؛ به این 
بهانه که آنجا خدمات بهتری ارائه می شــود و پزشک 
متخصص خودش عمل جراحی را انجــام می دهد و 
حواسش به همه چیز هست. اینگونه پزشک، بیمار را 
برای درآمدزایی بیشتر، به سمت خود سوق می دهد. 
متاسفانه وزارت بهداشت نتواست جلوی این اقدامات را 
بگیرد. به همین  دلیل فساد عظیمی در بخش پزشکی 

شکل گرفته است.

43 درصد هزینه های درمان بر دوش مردم است

گرانی  درمان
شایلی قرایی
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نیاز ساالنه ۶۰۰ تا7۰۰ هزار 
میلیارد تومــان هزینه برای 
ســاخت یک میلیون واحد 
مسکونی مشــارکت بخش 
خصوصی را بی برو برگرد می 
طلبد. تا قبل از اعالم اجرای این طرح نیز تنها 5 درصد 
از نیاز کل کشور به واحدهای مسکونی توسط دولت 
ساخته شــده و ورود بخش خصوصی شاید تنها برگ 
برنده به ثمر رسیدن وعده دولت سیزدهم در راستای 

خانه دار کردن مردم باشد. 
هر چند به گفته عضو هیئــت نمایندگان اتاق تهران، 
االن به نظر نمی آید که دولت به این همکاری فکر کند. 
گمان این می رود که 4، 5  تا سازمان دولتی و خصولتی 
دور هم جمع آیند و مســکن بسازند. من احتمال می 
دهم که اگر دولت بخواهد این رویه را پیش ببرد، حتما 

با مشکل مواجه می شود و نتواند راه به جایی ببرد.
محمدرضا انصاری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران 
در رابطه با ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال 
می گوید: اگر دولت این آیین نامه را بدون کمک بخش 
خصوصی تنظیم کند و اشکاالت احتمالی قانون را به 

نحوی رفع نکند که قابل پیاده کردن نباشد، نمی تواند 
این بار بزرگی که حدود ۶۰۰، 7۰۰ هزار میلیارد تومان 
در سال اســت را بردارد. این فعالیت موج عظیمی در 
جامعه ایجاد می کند. می توانیم خراب کاری کنیم یا 
از سوی دیگر دستاوردهای بسیار خوبی داشته باشیم.

محمد امیرزاده، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران 
نیز معتقد اســت که چینی ها در بخشی از پروژه های 
نفتی و عمرانی اقدام به مشــارکت کرده اند؛ از جمله 
در آزادراه تهران- شــمال که قرار بود حفر تونل ها را 
بر عهده بگیرند اما به رغم واریــز پیش پرداخت، این 
پروژه را اجرا نکردند و سرنوشت پولی که پرداخت شد، 

مشخص نیست. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: 
خطر بزرگ دیگر آن است که کســانی که از دانش و 
تجربه کافی بهره مند نیستند، بر مسند تصمیم گیری 
قرار گرفته و انعقاد قرارداد با چینی ها را بر عهده بگیرند. 
بنابراین انتظار این است که وزارت راه و شهرسازی با 
انتخاب های درست و استفاده از افراد باتجربه، آسیب 
معامله با چینی ها را به حداقل رسانده و به این ترتیب 
چینی ها نیز در همکاری با ایران کمتر مرتکب اشتباه 
شوند. در غیر این صورت، عدم بهره گیری از تجربه و 
دانش کافی در مواجهه با چینی ها، هزینه های بسیاری 

را به کشور تحمیل خواهد کرد.

چین مشکل خانه دار شدن در ایران را حل می كند؟

مسکن سازی با مشارکت بخش خصوصی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

نبضبازاردردستداللهاست

مردم منتظر كاهش قیمت ها

بازارخودروبرمداررکود

حملهبنگالدشبهبازارپوشاکایران
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در یک شرکت دانش بنیان؛
آب ساز دارويی مورد نياز صنايع توليدكننده دارو 

توليد شد
محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید آبساز دارویی شدند که از خروج 
ارز به میزان ۳۰ میلیون دالر به صورت ساالنه از کشور جلوگیری می کند. به گزارش 
معاونت علمی و فناوری، منصور شریعتی، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان، گفت: 
آبساز دارویی تا این اواخر در داخل کشور تولید نمی شد و شرکت های داروساز، این 
دستگاه را از مسیر واردات تامین می کردند؛ همین موضوع، ساالنه حدود ۳۰ میلیون 
دالر ارز را از کشور خارجی می کرد.وی افزود: آب در تمام فرآیندهای ساخت و تولید 
دارو، نظافت اتاق تمیز، شستشــوی ماشــین آالت دارویی و نیز آزمایشگاه کنترل 
کیفیت به کار می رود. توجه به دستگاه آبســاز دارویی به همین علت ضرورت دارد 
و کیفیت این دســتگاه ها همواره مورد توجه نهادهای نظارتی بوده است. وی ادامه 
داد: دســتگاه آبســاز دارویی عالوه بر آن که باید امالح آب را تا حد قابل قبول حذف 
کرده و یون زدایی کند، متناســب با گرید آب دارویی مســتلزم تهیــه آبی عاری از 
میکروارگانیسم ها و یا حتی اندوتوکسین اســت تا بتوان از آن ها حتی به عنوان آب 
قابل تزریق استفاده کرد. به گفته شریعتی، برای استحصال هریک از آب های دارویی، 
روش و فرآیندی متناسب با همان مرحله آب دارویی به کار می رود تا بتوان عالوه بر 
 خالص سازی آب تا حد مطلوب، ریسک آلودگی میکروبی را به حداقل ممکن رساند. 

حركت ذوب آهن اصفهان در مسير توسعه با توليد 
محصوالت جديد

 ذوب آهن اصفهان در ۶ 
ماهه اول ســال ۱۴۰۰ با 
وجود کمبــود مواد اولیه 
و بحــران آب  ، در تولید 
چدن مــذاب ۱۰ درصد 
نسبت به ۶ ماهه اول سال 
گذشته رشد داشت و ۱۲ 
محصول جدید نیز به ســبد محصوالت این مجتمع عظیم صنعتی اضافه شد . منصور 
یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان این مطلب گفت : با جهش قابل توجه 
درآمد، سود خالص این شرکت رشد چشمگیری نســبت به ۶ ماهه اول سال گذشته 
داشته است  .وی افزود : میزان صادرات ۶ ماهه اول سال جاری این مجتمع عظیم صنعتی 
نیز ۶۰۵ هزار و ۶۰۶ تن می باشد که ارزش دالری آن ۱۰۵ درصد و تناژ آن ۳۱ درصد 

رشد داشته است .

افزایش سود خالص
در شش ماهه سال اول جاری تقریباً ۹۰ درصد سود سال ۱۴۰۰  در ذوب آهن اصفهان 
ثبت شد  و برای اولین بار حاشیه سود شرکت به باالی ۱۰ درصد رسید.شرکت ذوب آهن 
اصفهان در ۶ ماهه منتهی به شهریور برای هر سهم ۳۳۱ ریال سود محقق کرد که نسبت 
به مدت مشابه قبل رشد ۲۷۰ درصدی داشته است. سود ناخالص با رشد ۱۹۵ درصدی 

به ۳۹۳۰ میلیارد تومان و سود خالص به ۲۰۳۶ میلیارد تومان رسید. 

پروژه های توسعه 
ذوب آهن اصفهان در ۶ ماهه اول سال جاری ۶پروژه جهت تامین پایدار آب کارخانه ، 
۲ پروژه جهت توسعه وبهینه سازی ظرفیت تولید و ۵ پروژه جهت اصالح ساختار فنی 

کارخانه در دست اقدام دارد . 

طراحی و تولید محصوالت جدید 
ذوب آهن اصفهان با اهداف وشاخص های برنامه ای خود هر سال تعدادی از پروژه های 
طراحی و توسعه محصول جدید را آغاز و در طی آن، محصوالت جدید فوالدی در رده 
فوالدهای صنعتی و ساختمانی را تولید و عرضه می نماید که در این راستا در شش ماهه 
ابتدای سال جاری و مطابق با اهداف استراتژیک تعریف شده اقدامات زیر انجام شده است:

DIN۴۸۸B۵۰۰B۱.    میلگرد آجدار،قطر۱۲،مارک
۷۰Cr۲ ۲.    میلگرد ساده قطر ۳۰ مارک

 SAE۱۰۰۸ ۳.    کالف قطر ۷.۵ کششی مارک
۴.    تیرآهن سبکM سایز۱۴،مارک۳۷

۷۰CR۲ ۵.    میلگرد ساده ، سایز ۵۰ ،مارک
۳۷-ST ۶.    میلگرد ساده ، سایز ۶۰ ،مارک

۷.    تیرآهن بال شیبدار ، سایز۲۰ ، مارک ۵۲ 
۳۱MN۵ ۸.    میلگرد ساده، قطر ۸۰، مارک

C۸۲D۲ ۹.    بیلت ۱۳۰*۱۳۰ مارک
CR+C۸۲D۲ ۱۰.    بیلت ۱۳۰*۱۳۰ مارک

 ۳۱MN۴ مارک  TH۳۶۱۱.    آرک تونلی
  UIC۵۰ ۱۲.    ریل

دستاوردهای مهم ذوب آهن اصفهان در نیمه نخست سال جاری 
-    انتخاب ذوب آهن به عنوان بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار

-    انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کوره بلند شماره ۲
-    تقدیر استاندار از مدیریت ذوب آهن به عنوان کارفرمای سالمت محور استان
-    بومی سازی چرخ و محور قطارهای های مانوری در پویش بازرگان ذوب آهن

-    کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب با اجرای طرحهای توسعه
-    تولید میلگرد ۵۰ مارک ۷۰CR۲ با ارزش افزوده باال جهت تامین نیاز کشور

-    تولید ریل مترو ۵۴E۱ جهت مترو تهران
TH۳۶ تولید آرک معدن    -

V۲۱ صادرات اولین محموله آرک معدن    -
-    تولید میلگرد آلیاژی ۳۰

-    کسب تندیس طالئی و گواهینامه برند سبز
-    بارگیری مواد فله ای از کشتی به واگن و ارسال به ذوب آهن

-    دستیابی به رکورد تولید ۲۵ ساله کالف 

جوایز، گواهینامه ها و تقدیرنامه های اخذ شده توسط شرکت
-    کسب تندیس طالئی و گواهینامه برند سبز

-    تمدید اعتبار و صدور گواهینامه های سیستم های مدیریتی استاندارد شرکت
-    انتخاب شرکت ذوب آهن به عنوان بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار

-    دریافت تندیس زرین رضایت مندی مشتری 
-    صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست

-    تقدیر اســتاندار اصفهان از مدیریت ذوب آهن به عنوان کارفرمای ســالمت محور 
نمونه استان

-    دریافت نشان عالی روابط عمومی از صنعت روابط عمومی ایران
-    تقدیر مدیرکل امور مالیاتی استان از اقدامات مبارزه با پول شویی ذوب آهن اصفهان.
-    تقدیر وزیر راه و شهرسازی از زحمات بی دریغ مدیریت و کارکنان ذوب آهن اصفهان.

-    کسب عنوان تعاونی برتر ملی برای دومین بار، توسط تعاونی مصرف کارکنان دریافت 
تندیس زرین و لوح تقدیر در بزرگترین گردهمایی مدیران صنعت و تجارت

اخبار

استان ها

تیک تاک انتقال اطالعات کاربران آمریکایی به چین را رد کرد
یکی از مقامات ارشد شرکت تیک تاک با حضور در جلسه استماع کنگره آمریکا انتقال اطالعات کاربران آمریکایی تیک تاک را به دولت چین رد کرد. اپلیکیشن به اشتراک گذاری ویدئوی تیک تاک در مالکیت شرکت چینی بایت 
دنس است در آمریکا با اپلیکیشن هایی مانند یوتیوب و اسنپ چت رقابت می کند و بارها توسط دولت آمریکا به جاسوسی سایبری از کاربران ایاالت متحده متهم شده است. نمایندگان کنگره مدعی هستند الگوریتم های مورد 

استفاده این اپلیکیشن ها برای جوانان مضر هستند و به آنها آسیب می زنند.مایکل بکرمن رئیس واحد سیاست گذاری عمومی شرکت تیک تاک در آمریکا با حضور در کنگره در کمیته فرعی بازرگانی سنای آمریکا نیز شهادت 
داد. وی در پاسخ به ادعای مارشا بالک برن سناتور جمهوری خواه که از جمع آوری داده های صوتی و موقعیت مکانی کاربران آمریکایی اظهار نگرانی کرده بود، تصریح کرد اطالعات یادشده در دسترس دولت چین قرار نمی گیرد.

رییس فراکسیون راهبردی 
مجلس شورای اسالمی با 
اشــاره به اینکه بسیاری از 
مسئوالن از توییتر استفاده 
و مطالب مدنظر خود را از 
طریق آن منتشر می کنند، گفت: در چنین شرایطی 
چرا باید توییتر فیلتر باشــد و محدودیت به وجود 

آمده در مورد آن رفع نشود؟
محمدرضا میر تــاج الدینی در مراســم افتتاحیه 
کمیته فناوری اطالعات و ارتباطات فراکســیون 
راهبری مجلس که با حضــور اعضای هیات مدیره 
نظام صنفی ایران، رییس سندیکای تولیدکنندگان 
مخابرات، اعضای هیئت مدیره همراه اول و ایرانسل، 
مدیران مخابرات ایران و جمعی از مدیران کسب و 
کارهای دیجیتال، نمایندگان سازمان صداوسیما، 
بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز 
مدیران اپراتورهای پستی و دفاتر پیشخوان برگزار 
شد، اظهار کرد: موانعی بر سر راه فناوری اطالعات و 
ارتباطات در کشور وجود دارد که در سال رفع مواند 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها باید شناسایی 
و برطرف شود و مجلس در حوزه اصالح قوانین می 

تواند گام های جدی بردارد.
وی ادامه داد: در اتفاقی بی ســابقه شــاهد حضور 
تمامی فعاالن و افراد تاثیرگــذار بخش خصوصی 
صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات در نشســت 
کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات فراکســیون 
راهبردی مجلس شورای اسالمی هستیم، امروزه 
فضای مجازی بزرگتر از فضای حقیقی شده است 
و ۹۰ درصد زندگی انســان ها را به خود اختصاص 
داده اســت، بنابراین در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات، اپراتورها می توانند موانع را شناسایی و 

برای رفع آن راهکار ارائه کنند.
وی با بیان اینکه مجلــس وظیفه نظارت بر قوانین 
را بر عهده دارد، گفت: ارائــه طرح ها و راهکارهای 
الزم به منظور پر کردن خالءهــای قانونی یکی از 
اهداف تعریف شده اســت. میرتاج الدینی با اشاره 

به اینکه شبکه ارتباط ثابت کشــور روی عدد ۱۰ 
میلیون نفر ثابت مانده و حتی با کاهش مشــترک 
مواجه شده است، اظهار کرد: باید بررسی شود که 
به چه علت چنین اتفاقی رخ داده و در سوی دیگر 
شــبکه موبایل از ۴۰ به ۸۰ میلیون مشترک ارتقا 
یافته است. وی افزود: این دو حوزه باید به صورت 
متوازن پیشرفت می کردند، بنابراین با توجه به عقب 
ماندگی در بخش شبکه پهن باند ثابت، باید شاهد 
توسعه این شبکه باشــیم و در عین حال شرایط به 
گونه ای رقم بخورد که شــبکه ملی ارتباط توسعه 
یابد که این هدفگذاری نیز نیازمند شبکه پهن باند 

مناسب است.
نایب رییس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای 
اســالمی با اشــاره به اینکه در حال حاضر رسانه 
های تعاملــی )VOD( در حال رقابــت با صدا و 
سیما هستند، تاکید کرد: نباید نگاه به این مسئله، 
محدودیت آفرین باشــد، بلکه باید نگاه حمایتی 
مدنظر قرار گیرد و در صورتی که نیاز اســت شاهد 
اصالح قوانین باشــیم، همچنین اصالح قوانین در 
حوزه مراکــز داده های دولتــی و خصوصی و نیز 
توسعه پیام رسان های داخلی از جمله مواردی است 

که باید به آن توجه داشت.
میرتاج الدینی با بیان اینکه مدیریت فضای مجازی 
بدون محدودیت ســازی باید در دســتورکار قرار 
گیرد، اظهار کرد: حمایت از پیام رسان های داخلی 
و استقبال مدیریت شده از پیام رسان های خارجی 
مسئله بسیار مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد. 
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر بســیاری از 
مسئوالن از توییتر اســتفاده و مطالب مدنظر خود 
را از طریق آن منتشــر می کنند، گفت: در چنین 
شرایطی چرا باید توییتر فیلتر باشد و محدودیت به 

وجود آمده در مورد آن رفع نشود؟
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی 
در ادامه بــا بیان اینکه وضعیــت صنعت ICT در 
کشور مطلوب نیســت و باید مورد حمایت جدی 
دولت و مجلس واقع شود، خاطرنشان کرد: دولت 
باید در حوزه ICT خریــد خدمت انجام دهد و در 
زمینه تنظیم گری و رگوالتوری ورود کند، عالوه بر 
این کسب و کارهای خرد، اینترنت اشیاء و رمزارزها 

مورد حمایت جدی دولت و مجلس است.
در این مراسم همچنین سهیل یحیی زاده، رییس 
کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات فراکســیون 
راهبردی مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه 
در کمیته مذکــور به دنبال حل مشــکالت حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات هســتیم، گفت: باید 
قانون گذاری مناسب در این زمینه انجام شود. وی 
افزود: بر اساس گزارش های آماری، ۱۳۱ میلیون 
مشترک فعال در شــبکه های موبایل وجود دارد و 
۸۰ میلیون مشترک نیز در شــبکه پهن باند سیار 
در قالب ۳G و۴G  وجود دارنــد و در عین حال از 
۱۰ میلیون مشترک ثابت برخوردار هستیم. رییس 
کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات فراکســیون 
راهبردی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
تمرکز کشور روی شبکه موبایل قرار گرفته است، 
تصریح کرد: عقب افتادگی در بخش شبکه ثابت باید 
جبران شود، با توجه به اینکه ترافیک شبکه کشور 
روی شبکه موبایل قرار گرفته اســت باید توسعه 
متوازن در مورد شبکه ثابت در دستورکار قرار گیرد.

 VOD یحیی زاده با اعالم اینکه تا کنون ۲۰۰ مجوز
درسطح کشور صادر شده است، گفت: مجلس در 
حوزه رسانه های تعاملی می تواند راهگشا و عامل 
شفافیت باشد. وی همچنین با تاکید بر اینکه بانک 
مرکزی باید در حوزه خدمات مالی، دستورالعمل 

های الزم را در زمینه تنظیم گری مدنظر قرار دهد، 
اظهار کــرد: همچنین باید بدانیم که ســه اپراتور 
پستی رسمی در کشــور وجود دارد که ساماندهی 

خوبی در مورد آن ها صورت نگرفته است.
رییس کمیتــه ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی افزود: 
در عین حال ۱۷ هزار عضو رسمی و غیررسمی در 
نظام صنفی یارانه ای کشــور وجود دارد و امیدوار 
هستیم با توسعه این بخش، شاهد اشتغالزایی هرچه 
بیشتر باشیم. یحیی زاده با اشاره به اینکه تشکیل 
کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات فراکســیون 
راهبردی مجلس شورای اسالمی امری ضروری بود، 
عنوان کرد: توسعه تجهیزات مخابراتی و تجهیزات 
شبکه ای مسئله بسیار مهمی است و در بخش شبکه 
ملی ارتباطات و دولت الکترونیک گزارش های مورد 

نیاز به مجلس شورای اسالمی ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حوزه فناوری باید به شــتاب 
دهنده ها توجه ویژه ای داشــته باشیم و با کمک 
مجلس شرایط را تســهیل کنیم، خاطرنشان کرد: 
توسعه اینترنت اشیاء در حوزه صنعت و کشاورزی 
در مناطق محروم امکان پذیر است و امیدوار هستیم 
با کمک مجلس موانع رفع شــود و عــالوه بر این 
 ساماندهی دفاتر پیشــخوان و الکترونیکی شدن

 آن ها محقق شود.

وضعيت صنعت ICT در كشور مطلوب نيست

میرتاج الدینی: چرا توییتر باید فیلتر باشد؟  
مسئوالن خودشان هم از توييتر استفاده می كنند
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خدمات بیمه سالمت و ثبت اسناد و امالک کشور 
به دولت همراه آمد و متقاضیان در صورت تمایل به 
استفاده از خدمات درگاه ملی خدمات دولت همراه، 
می توانند به نشانی mob.gov.ir مراجعه کرده یا 
اپلیکیشن دولت همراه را نصب کنند. با بهره گیری 
از ســامانه دولت همراه، مردم می توانند به جای 
مراجعه ی حضوری برای دریافت خدمات دولتی، 
هر زمان و هر جا این خدمات را درخواست کنند. 
هم چنین حل چالش های آلودگی هوا، اشــتغال، 
حفظ محیط زیست، حقوق شــهروندی و ایجاد 
بهره وری، مهم ترین دســتاوردهای دولت همراه 
اســت. دولت همراه یکی از ابزارهای این است که 
منابع موجود را محور قرار داده و می توان اقتصاد 

را شکل داد.
البته پروژه هایی مانند شبکه ملی اطالعات، دولت 
الکترونیکی و دولت همراه از پروژه هایی هســتند 
که افتتاح آن ها تازه ســرآغاز فعالیت های الزم در 
این طرح ها به شــمار می رود و آغاز به کارشان، به 
این معنا نیست که کامال به اتمام رسیده اند؛ بلکه 
الزم است خدمات متنوع در بستر این امکانات قرار 
بگیرد تا آنچه از ابتدا دربــاره کاهش مراجعات و 
صرفه جویی در زمان و سهولت در بروکراسی اداری 

مدنظر بوده محقق شود.

به گفتــه تحلیلگران، اگر در راســتای تســریع 
راه اندازی دولت الکترونیک تالش کنیم، فســاد 
کاهش  می یابد و مردم نباید برای دریافت خدمات 
به طبقات بــاالی یک ســاختمان اداری بروند. با 
دولت همراه به جای این که نیاز باشد مردم برای 
دریافت خدمات مراجعه کنند، می توان خدمات 
دولتی را همه وقت و همه جا به مردم ارائه داد. این 
ویژگی متمایز دولت همراه نسبت به گروه هاست. 
دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به صورت 
غیرحضــوری و الکترونیکی یکــی از مهم ترین 
اقداماتی است که می تواند مورد توجه افرادی که 

به این خدمات نیاز دارند قرار بگیرد.
در این راســتا، مجید فوالدیان، مدیــر کل دفتر 
پایش، نظارت و پیاده ســازی دولت الکترونیکی 
سازمان فناوری اطالعات ایران درخصوص آخرین 
وضعیت خدمــات در دولت همــراه، توضیح داد: 
خدمات بیمه سالمت و ثبت اسناد و امالک کشور 
به تازگی به مجموعه خدمات سکوی دولت همراه 

اضافه شده است. 
در ایــن راســتا، خدمت بیمه ســالمت شــامل 
زیرخدمات شــهروندی و اســتحقاق سنجی  و 
همچنین خدمت ثبت اســناد و امالک کشور اعم 
از اســتعالم تصدیق اصالت اسناد مالکیت ملک و 

اســتعالم اطالعات پایگاه شناســه ملی اشخاص 
حقوقی اســت. در میان کلیه خدمات موجود در 
دولت همراه، اســتعالم ســبد حمایتی کاال برای 
اقشــار کم درآمد، استعالم ســرویس های تأمین 
اجتماعی و بهزیستی، اســتعالم کرونا، استعالم 
مدرک تحصیلــی وزارت علوم و حــوزه آموزش 
 وپرورش از خدمات پرکاربرد دولت همراه به شمار 

می رود.  
فوالدیان درباره جمع بندی و بحث آماری در دولت 
همراه بیان داشــت: تاکنون حــدود ۵۹ خدمت 
الکترونیکی مســتقل از دید کاربر از ۲۹ دستگاه 
دولتی متفاوت، دریافت و در اپلیکیشن و وب دولت 
همراه و ۱۹ خدمت از ۱۸ دستگاه متفاوت در قالب 
USSD پیاده سازی شده اند که قابل ارائه به عموم 
شهروندان اســت. همچنین میزان کاربران فعال 
سکوی دولت همراه ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار کاربر 
برآورد شده اســت. وی در تشریح سازوکار فنی و 
توسعه ای ســکوی دولت همراه گفت: در فرایند 
پیاده سازی این خدمات، هر یک از وب سرویس ها 
به طور مجزا از مراکز داده دستگاه ها دریافت شده و 
ضمن پیاده سازی در بستر  NIX، متناسب با نوع 
خدمت و درخواست دســتگاه اجرایی ارائه کننده 
سرویس، در یکی از درگاه های اپلیکیشن، پیامک، 

USSD و WEB دولــت همراه پیاده ســازی 
شده اند.

در فاز توسعه اپلیکیشــن و نیز وب دولت همراه، 
در حال حاضر نسخه وب به طور کامل با خدمات 
موجود در اپلیکیشن همسان ســازی شده است 
به طوری که با پوشش دادن تمامی سرویس های 
موجود در اپلیکیشن با طراحی مناسب واکنش گرا 
در تمامی مرورگرها قابل استفاده است. سامانه وب 
دولت همراه، مشابه نرم افزارهای به روز دنیا، امکان 
ورود کاربر با استفاده از QR Code را نیز داراست. 
از جمله موضوعات مورد توجه در پیاده سازی وب و 
اپلیکشن دولت همراه، حفظ محرمانگی اطالعات 
اســت که در »مدیریت نشست های کاربران« مد 

نظر قرار گرفته است.
بر اساس گزارش سازمان فناوری اطالعات،  دولت 
همراه، پروژه ای اســت که توسط سازمان فناوری 
اطالعات ایــران از پایان ســال ۱۳۹۵ تاکنون به 
ارائه خدمات الکترونیکی دولتی به شــهروندان 
)G۲C( به صورت یکپارچه و متمرکز می پردازد. 
دسترسی به خدمات سکوی دولت همراه از چهار 
طریق درگاه ملی خدمات دولت همراه، اپلیکیشن، 
ســرکد USSD ۴*  و سرشماره پیامکی ۴۰۴۰ 

امکان پذیر است.

کارشناسان اقتصادی شبکه خبری راشاتودی با اشاره به 
هشدار دولت آمریکا درباره استفاده جهانی از بیت کوین 
تأکید کردند که کشورها می توانند با استفاده از ارزهای 
دیجیتال وعدم اســتفاده از دالر، تحریم های آمریکا را 
بی اثر کنند.مکس کایزر و استیسی هربرت، کارشناسان 
اقتصادی شبکه خبری راشاتودی در برنامه تلویزیونی 
کایزر ریپورت به بررسی این موضوع پرداختند که چرا 
دولت جو بایدن هشــدار داده اســت ارزهای دیجیتال 

تهدیدی برای تحریم های آمریکا هستند.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا تأکید کرده است که 
باید نحوه اعمال تحریم ها را به روز کند تا به عنوان یک 
ابزار موثر برای امنیت ملی این کشور باقی بماند.مکس 
کایزر و استیسی هربرت با اشاره به این اظهارات، تأکید 
کردند که تحریم ها دیگر با بیت کوین بی اثر خواهند بود 
چرا که کشورها برای پرداخت و تسویه حساب فقط از 

دالر استفاده نخواهند کرد.

به گفته هربرت، اساســاً بیت کوین دیپلماســی را به 
ســمت درســتی پیش می برد، به طور مثال اگر فقط 
یک کشــور در جهان دارای بمب هســته ای باشد که 
بتواند مردم را از بین ببرد، در آن صورت هیچ وســیله 
مطمئنی بــرای بازدارنگی وجــود نــدارد. بنابراین، 
 همه به هر چیزی که آن کشــور دســتور دهد پایبند

 هستند.

وی افزود که بنابراین، برنامه های تســلیحات هسته ای 
در سراســر جهان وجود دارد و این بازدارندگی را ایجاد 
می کند، به همین دلیل است که جنگ های کمتری بین 
قدرت های بزرگ به وجود می آید.هربرت در ادامه گفت: 
اما در اینجا ما تنها یک ابرقدرت را از نظر ارز فیات و الیه 
پرداخت داشــته ایم و اکنون بیت کوین باعث می شود 
که آن ها مجبور شــوند به پای میز مذاکره بروند. آن ها 
باید توافــق کنند چون تحریم ها دیگر بــه خوبی تاثیر 

گذار نیستند.

کمیســیون ارتباطات فدرال آمریکا در راستای 
تالش ها برای پاکسازی بازار آمریکا از شرکت های 
فنــاوری چین تحت لــوای امنیت ملــی، به لغو 
مجوزهای شرکت چاینا تلکام امریکاس رای داد.

این سازمان در نشســت ماهانه خود با چهار رای 
موافق و بدون هیــچ رای مخالفی تصمیم گرفت 
اجــازه فعالیت چاینا تلکام امریکاس که از ســال 
۲۰۲۰ در اختیار این واحد چاینا تلکام بوده است را 
لغو کند.کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا اظهار 
کرد مالکیت چاینا تلکام امریکاس ریســک های 
امنیت ملی و اجرایی قابــل توجهی را برانگیخته 

است.

این کمیسیون از سال ۲۰۱۹ علیه شرکت سازنده 
تجهیزات مخابراتی هواوی اقدام کرد. فعالیت چاینا 
موبایل را در بازار آمریکا ممنوع کرد و برای خاتمه 
دادن به مجوزهای فعالیت چاینا یونیکام امریکاس، 
پسیفیک کورپ و زیرمجموعه اش کام نت اقدام 
کرد. این ســازمان در ژوئن ممنوعیت محصوالت 
پنج شرکت چینی شــامل هواوی و شرکت های 
ســازنده دوربین مراقبتی شــامل هانگژو هایک 
ویژن دیجیتال تکنولوژی و داهــوا تکنولوژی را 

پیشنهاد کرد.

این اقدامات منعکس کننده تنشــهایی است که 
در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بین دو 
کشور به وجود آمد و در دوران ریاست جمهوری 
جو بایدن همچنان ادامه پیدا کرده است. منازعات 
بر سر تجارت، امنیت سایبری، حقوق بشر، رقابت 
نظامی و سرنوشــت تایوان و هنگ کنگ افزایش 

پیدا کرده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، کمیسیون ارتباطات 
فدرال اعالم کرد که حضور چاینا تلکام در آمریکا 
فرصت هایی را برای افزایش فعالیت های سایبری 

تحــت حمایت دولت چین شــامل جاسوســی 
اقتصادی و اختالل و تغییر مسیر ترافیک ارتباطات 
فراهم می کند. چاینا تلکام اعــالم کرده که این 
شرکت یک کسب و کار مستقل در آمریکاست و 

تحت کنترل دولت چین قرار نمی گیرد.
طبق اطالعــات چاینا تلــکام، این شــرکت به 
۳۷۰ میلیون مشــترک موبایل خدمات رســانی 
کرده و ۱۶۸ میلیون مشــترک پهنای باند داشته 
اســت. بر اســاس گزارش سال گذشــته سنای 
آمریکا، این شــرکت به همــراه چاینــا موبایل 
 و چاینــا یونیکام بــازار مخابرات چیــن را تحت

 اختیار دارند.

 خدمات بیمه سالمت و ثبت اسناد به دولت همراه اضافه شد

بیتکوینتحریمهایآمریکارابیاثرمیکند

لغواجازهفعالیتچایناتلکامدرآمریکا


