
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشان می دهد که در شــش ماه نخســت امســال برای ۳۳۷۰ بنگاه پروانه 
بهره برداری صادر شده که در نتیجه آن بیش از ۷۶ هزار اشتغال صنعتی ایجاد 
شده است.به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در شش ماهه امسال برای ۱۸ 
هزار و ۲۲۲ بنگاه جواز تاسیس و برای ۳۳۷۰ بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی 
و توسعه ای صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب سه درصد 
کاهش و دو درصد افزایش داشته است.سرمایه پیش بینی شده در این مدت 
برای جوازهای تاسیس معادل ۵۷۶ هزار و ۴۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل حدود ۱۵۵ درصد افزایش داشته است. میزان سرمایه 
پروانه های بهره برداری صادر شده در شش ماهه امسال نیز ۱۱۸ هزار و ۲۷۱ 
میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشــابه سال قبل ۱۴۹ درصد افزایش 

داشته است.همچنین بر اساس این آمار، پیش بینی شده با اجرای پروژه هایی 
که جواز تاسیس آن ها در شش ماه نخست امسال صادر شده برای بیش از ۴۳۸ 
هزار نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت مشابه پارسال با افزایش 
۶.۱ درصدی مواجه بوده است. پروانه های بهره برداری صادر شده در این مدت 
نیز زمینه اشــتغال ۷۶ هزار و ۵۲۷ نفر را فراهم کرده که نسبت به شش ماهه 

پارسال حدود ۱۹.۹ درصد افزایش داشته است.

بیشترین و کمترین جوازها در کدام استان ها صادر شد؟
در این میان جزئیات این آمار که برای مدت چهار ماهه اول امسال منتشر شده، 
نشان می دهد بیشترین تعداد جواز تاسیس در استان های آذربایجان شرقی، 
سمنان و خراسان رضوی و کمترین تعداد جواز تاسیس نیز در کهگیلویه و بویر 

احمد، گیالن و ایالم صادر شده است.  بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادره 
در بین استان های کشور نیز مربوط به اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان 
شرقی بوده است.سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل جوازهای تاسیس و 
پروانه های بهره برداری در چهار ماه نخست امسال نیز ۰.۳ و ۲.۸ درصد بوده 
است.گفتنی است که تعداد صدور جواز صنعتی به نوعی نشان دهنده تمایل 
سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش تولید و پروانه های بهره برداری به 
معنی واحدهایی اســت که فعالیت خود را آغاز کردند؛ بنابراین بر اساس این 
آمار وضعیت واحدهای به بهره برداری رسیده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
نسبت به مناطق دیگر کشور خوب نیست و در زمینه جواز تاسیس نیز، آمارها 
حاکی از تمایل پایین ســرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این مناطق است.

این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات 

گمرکی ساده تری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت 
داخلی کشور، جذب فناوری های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات 
محور و اشتغالزایی راه اندازی شده اند. همین قوانین محدودتر بارها باعث گالیه 

کارگران و تولیدکنندگان شده است.

گروه های کاالیی پرطرفدار
همچنین گروه های "مواد غذایی و آشــامیدنی"، "ساخت مواد و محصوالت 
شیمیایی"، "ســایر محصوالت کانی غیر فلزی" و "محصوالت از الستیک 
و پالســتیک" از جمله گروه های کاالیی پرطرفدار و "فاضــالب، دفع زباله، 
بهداشت محیط و فعالیت های مشــابه " کم طرفدارترین گروه کاالیی در این 

مدت بوده است.

داروی تزریقی درمان روماتوئید آرتریت امروز با حضور 
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
رونمایی شــد.به گزارش ایسنا، داروی "بیوسیمیالر" 
حاوی ماده فعال دارویی "آناکینرا" اســت که نوعی 
ســیتوکین)عامل ســرکوب کننده ایمنی( به شمار 
می رود.سیتوکین ها یا عامل ســرکوب کننده ایمنی، 
پروتئین هایی هستند که توسط بدن ساخته می شوند 
و هماهنگ کننده ارتباطات بین ســلولی هســتند و 
به کنترل فعالیت های ســلولی کمــک می کنند.بدن 
انسان در برابر بیماری های روماتوئید آرتریت و سندرم 

وابسته به کرایوپیرین و بیماری های "استیل"، مقادیر 
زیاد سیتوکین به نام اینترلوکین-۱ تولید می کند که 
موجب اثرات مضــری همچون التهــاب و بروز عالئم 
بیماری می شود.به طور معمول بدن ما پروتئین هایی 
برای سرکوب اثرات مضر اینترلوکین-۱ تولید می کند 
که آناکینرا ماده فعال اســتفاده از میکروارگانیزم "ای 
کوالی" E-coli تولید شده است.این دارو در ترکیب 
با داروی )methortrexate(  برای درمان نشانه ها و 
عالئم بیماری روماتوئید آرتریت در بزرگساالن کاربرد 
دارد. این دارو برای بیمارانی تجویز می شود که پاسخ 

آن هــا بــه داروی )methortrexate( برای درمان 
روماتوئید آرتریت به اندازه کافی خوب نبوده است.

این دارو در فرم تزریقی به تولید رسیده  است
این دارو در یک شــرکت دانش بنیان دارویی به تولید 
رســید که عالوه بر دریافت مجوز از وزارت بهداشت، 
مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
تولید رسیده است و اکنون در داروخانه ها موجود است 
که امروز نیز با حضور معاون علمــی و فناوری رییس 

جمهوری رونمایی شد.

یک هیات علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی، با اشاره 
به آخرین سرشماری کشور در سال ۹۵ ، گفت: تقریبا 
۲۰ درصد گروه جمعیتی افراد بدون همسر را "مردان" 
تشــکیل می دهند و در برابر هر »بیــوه مرد« چهار یا 
پنج »بیوه زن« وجود دارد.به گزارش ایســنا، محمد 
تقی کرمی قهی، در نهمین کنگره ملی آسیب شناسی 
خانواده و پنجمین جشــنواره ملی خانــواده پژوهی، 
اظهار کرد: مطابق با سرشماری ســال ۸۵، آمار زنان 
بدون همســر بر اثر طالق ۳۵۲ هزار و ۲۸۸ نفر بوده 
است که با رشد دو برابری طی پنج سال به ۷۱۲ هزار 

نفر در سال ۹۵ رسیده است. از ســوی دیگر در سال 
۸۵ آمار مردان بدون همســر بر اثر طالق ۱۳۹ هزار و 
۷۸۷ نفر بوده که در سال ۹۵ به ۳۹۹ هزار نفر رسیده 
اســت.وی ادامه داد: آمارهای خام طالق در ایران در 
فرآیند ۱۵ ســاله ای بیش از ســه برابر افزایش داشته 
است که این آمار تغییر درشــتی محسوب می شود و 
مصداق یک تغییر اجتماعی برجســته است. در این 
بین اما دو نگاه کلی نسبت به مساله طالق وجود دارد. 
نگاه نخست طالق را مساله ای اجتماعی می داند و نگاه 
دیگر طالق را امری عادی و قابل توقعی می داند چراکه 

در مسیر صنعتی شدن افزایش آمار طالق نیز طبیعی 
اســت.این هیات علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی، 
با نگاهی به دو گفتمان یاد شــده افزود: گفتمانی که 
طالق را مســاله جامعه ما می داند معتقد اســت که 
خانواده ها با طالق در معرض خطر قــرار می گیرند و 
از این رو باید نســبت به آن نگران بــود و فکری برای 
آن کرد. در این راستا سیاست گذاران در برنامه ششم 
توســعه و در پیش نویس برنامه هفتم توسعه مساله 
 کاهش نرخ طالق و ســپس کاهش نرخ رشــد طالق

 را مطرح کرده اند.

اوپک پالس با رد درخواست کشورهای مصرف کننده برای افزایش سریعتر تولید، درباره تداوم 
ریسکهای ناشی از پاندمی ویروس کرونا هشدار داد و رشد ذخایر نفت در سال میالدی آینده 
را پیش بینی کرد.به گزارش ایســنا، اوپک پالس در حال حاضر هر ماه تولیدش را ۴۰۰ هزار 
بشکه در روز افزایش می دهد اما درخواستها برای افزایش سریعتر تولید به منظور کنترل روند 
صعودی قیمتها را پس زده است.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
روز شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: ما چیزی را قطعی فرض نمی کنیم. کووید همچنان 
وجود دارد و هنوز از شــرایط بحرانی خارج نشده ایم. باید محتاط باشیم. بحران مهار شده اما 
لزوما پایان پیدا نکرده است. وی خاطرنشــان کرد سفرهای جهانی همچنان ضعیف مانده و 
برای توجیه احتیاط خود، درباره پتانسیل رشد عظیم ذخایر نفت در سال آینده هشدار داد.

سیاستهای تولید محدودکننده از سوی اوپک پالس و تولیدکنندگان شیل آمریکا تولید جهانی 

را از ژوئن سال ۲۰۲۰ پایین مصرف نگه داشته است. نتیجه، افت چشمگیر ذخایر جهانی نفت 
و صعود قیمتها به باالترین حد از سال ۲۰۱۴ تاکنون بوده است.اما این نگرانیها در خصوص موج 
دیگری از شیوع ویروس کرونا و مختل شدن روند احیای مصرف نفت یا رشد یکباره ذخایر تا چه 
حد قابل توجیه هستند. آیا این گروه اجازه می دهد قیمتها افزایش پیدا کنند تا به درآمدهای 
کوتاه مدت حداکثری دست پیدا کند.مصرف سوختهای مایع جهان در سپتامبر در مقایسه 
با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۱ میلیون بشکه در روز کاهش پیداکرد که نتیجه طوالنی 
شدن تاثیر پاندمی و رکود بوده است.ذخایر نفت تجاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در 
نخستین موج پاندمی و قرنطینه در فاصله بین فوریه و ژوییه سال ۲۰۲۰ به میزان ۳۳۵ میلیون 
بشکه کاهش پیدا کرد اما ذخایر تجاری از آن زمان در نتیجه بهبود قوی فعالیت اقتصادی و 
محدودیتهای تولید، به میزان ۴۲۵ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است. ذخایر تجاری سازمان 

توسعه و همکاری اقتصادی تا سپتامبر ۱۴۵ میلیون بشکه )پنج درصد( پایین سطح دو سال 
قبل پیش از شیوع پاندمی بود. این ذخایر همچنین حدود شش درصد پایین میانگین فصلی 
پنج ساله )۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹( است که رشد سریع قیمتها را توضیح می دهد.پیش بینی می شود 
مصرف جهانی تا اواسط سال ۲۰۲۲ به سطح پیش از پاندمی بهبود پیدا کرده و تولید اندکی 
سریعتر افزایش پیدا کند. انتظار می رود نتیجه رشد مالیم ذخایر از پایین میانگین پنج ساله باشد 
که تا پایان سال ۲۰۲۲ همچنان پایین این میانگین خواهند ماند. اداره اطالعات انرژی آمریکا 
پیش بینی کرده که ذخایر تجاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۲۰۲۲ به میزان 
۸۵ میلیون بشکه کاهش خواهد یافت و تنها ۲.۸۳ میلیارد بشکه تا پایان سال خواهد ماند که 
پایینترین سطح از سال ۲۰۱۴ به استثنای امسال است.ریسکهایی در هر دو جهت پیش بینی 
برای مصرف و ذخایر وجود دارند. اگر پاندمی وخیم تر شود یا سیکل کسب و کار به هر دلیلی کند 

شود، ذخایر می تواند سریعتر رشد کرده و فشار نزولی روی قیمتها ایجاد کند.اگر پاندمی ضعیف 
شود یا سیکل فعالیت تجاری با وجود تورم، تاب آورتری بیش از حد انتظاری داشته باشد، مصرف 
می تواند باالتر رود و روند کاهش سطح ذخایر ادامه پیدا کرده و فشار بر صعود قیمتها را تشدید 
کند.اوپک پالس و تولیدکنندگان شیل آمریکا در بیانیه ها و اقدامات اخیرشان در ارزیابی این 
ریسکها بی تفاوت نبوده و بر ریسکهای نزولی که برای مصرف و قیمتها وجود دارند تاکید کرده 
و همزمان ریسکهای صعودی را کم اهمیت شمرده اند. تولیدکنندگان حتی ترجیح شان برای 
پذیرفتن ریسک رشد بیشتر قیمتها به جای کاهش آنها را نشان داده و داللت بر این دارد که با 
روند رشد قیمتها راحت هستند که کمک کرده است بازار به سمت قیمتهای باالتر هدایت شود.

اوپک پالس و پیشگامانش از نظر تاریخی سیاستهایی را دنبال کرده اند که درآمدهای کوتاه 
مدت آنها را حداکثری کنند البته به استثنای دوره های جنگ قیمت. 

ســخنگوی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــا 
نفتــی گفــت: بیــش از ۷۰۰ جایــگاه بــه 
 ســامانه هوشــمند ســوخت متصــل شــده و

 برای بیــش از ۳۰۰۰ جایگاه نیز امکان ســوخت 
گیری بدون اتصال به سامانه هوشمند فراهم شده 

است.
فاطمه کاهی در گفت و گو با ایســنا، با بیان اینکه 
بازدیدهای میدانی حاکی از عادی شــدن شرایط 
در جایگاه های سوخت اســت و شاهد صف های 

طوالنی در پمــپ بنزین ها نیســتیم، اظهارکرد: 
حدود ۳۷۰۰ جایگاه در سراسر کشور آماده فعالیت 
 هســتند و با نرخ یارانه ای و یا نــرخ آزاد بنزین را 

عرضه می کنند.
وی با اشــاره به تعداد جایگاه های سوخت که در 
تهران به سامانه هوشمند متصل شده اند، گفت: تا 
کنون حدود ۲۵ جایــگاه در تهران بنزین یارانه ای 

عرضه می کنند.
ســخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده ها نفتی 

در خصوص پیش بینی زمان بازگشــت ســامانه 
هوشــمند به تمام جایگاه ها، گفت: اجازه بدهید 
زمان مشــخصی را اعالم نکنیم اما همــکاران ما 
در بخش فنی و پشــتیبانی ســامانه و همچنین 
پیمانــکاران این حــوزه طــی دو روز اخیر هیچ 
 اســتراحتی نداشــتند و با تمام توان در حال حل 

مشکل هستند.
کاهی تاکید کرد: هیچ مشکلی برای تامین سوخت 

وجود ندارد.

وضعیت اشتغال صنعتی در نیمه نخست امسال

وجود 4 »بیوه زن« در برابر هر »بیوه مرد«داروی درمان روماتوئید آرتریت رونمایی شد
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سرمقاله

 شرط ثبات
 نرخ ارز

وجــود عوامــل مختلف 
تاثیرگذار بر بازار ارز را نمی 
توان انکار کــرد. هرچند 
اظهارات رئیس کل بانک 

مرکزی بلوف و غیرواقعی...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه۳

۲

   ۸ شهر
 در تنش آبی شدید

هزینه فقرا    4۶ و 
ثروتمندان ۳۱درصد 

افزایش یافت

واکنش قیمت دالر به اخبار مذاکرات برجامی چیست؟

نوسان   در   بازار   ارز
صفحه۳

صفحه۳

بازار  خودرو  در انتظار
 حذف  قیمت  دستــوری

وعده های خودرویی وزیر صمت محقق می شود؟

وزیر نیرو در تازه ترین اظهــارات خود اعالم کرد  
هشت شهر بزرگ کشور در تنش آبی شدید قرار 
دارند. به گفته علی اکبر محرابیان، در حال حاضر 
فقط ۱۸ میلیارد متر مکعب آب، در سدهای کشور 
ذخیره شده است. از سوی دیگر اختالف شدید بین 
میزان انباشت آب در ذخایر زیرزمینی با برداشت 
آن باعث شــده ایران در دسته کشورهای با تنش 
آبی بسیار باال قرار بگیرد. این وضعیت نمی تواند 
پایدار باشد و باید منتظر کاهش شدید و در نهایت 
پایان منابع آب زیرزمینی بود. این اتفاق مخاطرات 
پیچیده اقتصــادی، سیاســی، اجتماعی و حتی 
طبیعی به بار خواهد آورد که بقای کشور را شدیدا 
تهدید می کنــد.در تازه ترین آمارها آمده اســت 

تعداد شهرهای دچار...

تورم ســاالنه کل خانوارهای کشــور در مهر 
امســال برابر با ۴۵.۴ درصد بــوده که این رقم 
بــرای پایین ترین و باالتریــن دهک درآمدی 
 بــه ترتیــب ۴۷.۹ و ۴۶.۹ درصــد گــزارش

 شده است.مقایسه تورم ساالنه در دو ماه گذشته 
نشان می دهد که این شاخص برای پایین ترین 
دهک درآمدی، ۰.۶ درصــد افزایش یافته اما 
برای باالترین دهک درآمدی، ۲.۵ درصد کاهش 
یافته اســت.همچنین در حالی تورم نقطه ای 
برای کل خانوارهای کشــور در مهر ماه برابر با 
۳۹.۲ درصد بود که این رقم برای پایین ترین و 

باالترین دهک درآمدی...

 ساختار بودجه 
 با رویکرد اجرای عدالت
 اصالح می شود

رئیس جمهوری:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

سازوکارهای جدید وزارت صمت 
در حوزه تنظیم بازار

وزیــر صنعت، معــدن و تجارت از اجرای ســاز و 
کارهای جدید ایــن وزارتخانه در حــوزه تنظیم 
بازار خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
وزارت صمت، سید رضا فاطمی امین تصریح کرد: 
سیاست ها و ســاز و کارهای جدید وزارت صمت 
در حــوزه تنظیم بازار با جدیــت در حال طراحی 
و تدوین اســت.وی با اشــاره به میزان قابل قبول 
پیشــرفت فرایند تکمیل ســامانه جامع تجارت، 
گفت: رصدپذیری جریان کاال، اصالح ساز و کارهای 
نظارتی، برنامه ریزی منســجم برای تأمین مواد 
اولیه، بهبود کارایی سیاســت های قیمت گذاری 
کاال و ارزیابی و رتبه بندی و اعتبارسنجی فعاالن 
زنجیره تأمین و توزیع از جمله اهدافی اســت که 
با اجرای ســازوکارهای جدید تنظیم بــازار این 
وزارتخانه حاصل خواهد شد.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت مهمترین اولویت سازوکارهای جدید را 
پیاده سازی فرایندهای پایش، برنامه ریزی، تأمین، 
توزیع و تنظیم بازار بر اساس امکانات سامانه جامع 
تجارت دانست و از انجام هماهنگی های بین بخشی 
و فرابخشی در راستای اجرای سازوکارهای جدید 
این وزارتخانه خبر داد.گفتنی است، در این نشست 
که با حضور ویدئوکنفرانسی رؤسای سازمان های 
صمت اســتانی همراه بود، ســاز و کارهای جدید 
وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار در ابعاد مختلف 

تشریح شد.

رشد ۲.۳ برابری سپرده بانک ها 
نزد بانک مرکزی

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد میزان 
ســپرده بانک ها نزد بانک مرکزی طی سال های 
۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ رشــد ۲.۳ برابری داشته و از رقم 
۱۵۴ هزار میلیــارد ریال به ۳۵۴ هــزار میلیارد 
ریال رسیده است.بر اساس آخرین داده های بانک 
مرکزی میزان ســپرده قانونی بانک هــا نزد بانک 
مرکزی از ســال ۱۳۹۶ روند رو به رشدی داشته 
اســت. این رقم در ســال ۱۳۹۶ برابر ۱۵۴ هزار 
میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال قبل از آن 
۲۳.۱ درصد رشد داشت.سپرده بانک ها نزد بانک 
مرکزی در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب برابر 
۱۹۴ هزار میلیارد تومان و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان 
شد. بررسی نمودارها نشان می دهد که این شاخص 
در سال ۹۷ بیش از ۲۶ درصد و درسال ۹۸ نیز ۳۳.۷ 
درصد افزایش داشته اســت.بانک ها سال گذشته 
۳۵۴ هزار میلیارد تومان از سپرده های نزد خود را 
به بانک مرکزی واگذار کردند. این رقم ۳۶.۳ درصد 
نسبت به سال ۹۸ رشد داشت.سپرده بانک ها نزد 
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ متوقف نشد و در سه 
ماهه نخست امسال بیش از سال گذشته بود. میزان 
سپرده بانک ها در پایان فصل اول امسال برابر ۳۸۴ 

هزار میلیارد تومان بود.

رئیس قوه قضائیه:
اقتصاد کشور بانک محور است

رئیس قوه قضائیه گفت: بسیاری از قراردادهای 
تولیدکنندگان با بانک ها برای اخذ تسهیالت، 
سختگیرانه است.به گزارش مهر، غالمحسین 
محسنی اژه ای در نشســت با تولیدکنندگان و 
صنعتگران خوزستانی با تأکید بر اینکه بهترین 
کار حمایت از تولیدکنندگان است، اظهار کرد: 
امروز بخشــی از مسائل سیاســی، فرهنگی و 
اجتماعی ما به تولید بســتگی دارد؛ اگر تولید 
و اشتغال نباشــد ناهنجاری های اجتماعی به 
وجود می آید.وی ادامــه داد: اینکه می گوئیم 
بهترین کار تولید و اشتغال است به دلیل آثار 
مثبت آن و عدم توجه به اشتغال و تولید داخلی، 
زیان هایی است که بر ما وارد می شود.محسنی 
اژه ای بابیان اینکه اگر هزینه برای احداث یک 
کارخانه شود اما اشتغالی ایجاد نکند باعث ضرر 
می شود، تصریح کرد: نخست باید فهم مسئله 
را تشــخیص بدهیم چرا مقام معظم رهبری 
در طول ۱۰ ســال اخیر بر تولید و حمایت از 
آن، اقتصاد، جهش تولید و رفــع موانع تولید 
تأکید داشــتند چون از مسائل مهم و ضروری 
کشــور اســت.رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: 
دوم اینکه هر کاری یک سری مشکالتی دارد؛ 
صنعتگران با این مشکالت عقب نشینی نکنند و 
صبرشان لبریز نشود.محسنی اژه ای به مشکالت 
مطرح شده از سوی تولیدکنندگان اشاره کرد و 
گفت: برخی از این مشــکالت تقریباً مشابه با 
استان های دیگر است از جمله بانک ها در حوزه 
اخذ تســهیالت، چگونگی قرارداد و مفاد آن و 
سپس عمل به آن تبدیل به مشکالت کل کشور 
شده است و باید به نحوه بانکداری ما بازنگری 

شود و با بانکداری دنیا مقایسه شود.

خبر

وزیر صمــت وعده کاهش 
۱۵ درصدی قیمت خودرو 
را داده است و کارشناسان 
معتقدند کاهــش قیمت 
نیازمند شروطی از جمله 
حذف قیمت گذاری دستوری و افزایش تیراژ تولید 

است.
به گزارش مهــر، چندی پیش ســید رضا فاطمی 
امین وزیر صمت به اعضای کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس قول داد که تولید خودرو در ســال 
آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دســتگاه برسد 
که در صورت تحقق، بخشی از نیاز بازار پاسخ داده 
می شود و مکانیزم قرعه کشی برای خرید نیز حذف 

خواهد شد.
البته فاطمی امین وعده دیگری هم داده و گفته تا 
پایان سال ۱۴۰۱ قیمت خودرو حداقل ۱۵ درصد 

کاهش خواهد یافت.
اگرچه مردم با نگاهی به شرایط فعلی به این وعده، 
به دیده تردید نگاه می کنند اما کارشناسان معتقدند 
تحقق این وعده ها، پیش نیازهایی دارد و در صورت 
انجام برخی اقدامات می توان به این وعده ها جامه 

عمل پوشاند.

در این رابطه رسول ســلیمانی کارشناس صنعت 
خــودرو در گفت و گو با مهر، اظهــار کرد: در حال 
حاضر با یک وضعیــت تورمی رو به رو هســتیم؛ 
یعنی متوســط نرخ تورم کاالها در ســال حداقل 
۴۰ درصد اســت. نکته مهم این است که نرخ تورم 
در بخش خودرو بیشــتر اســت زیرا اغلب مواد و 

قطعات مورد استفاده در این صنعت چه داخلی ها 
و چه وارداتی هــا، بر اســاس دالر نیمایی، قیمت 
گذاری می شوند.وی افزود: بنابراین با توجه به تورم 
حدود ۴۰ درصدی که در صنعت خودرو داریم، اگر 
بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم و تولید را 
افزایش دهیم و هزینه ها را کم کنیم، شاید بتوان ۱۰ 

درصد قیمت خودرو را کاهش داد که این کم شدن 
قیمت نیز با تورم پوشش داده می شود. در واقع این 
موضوع به منزله کاهش قیمت خودرو نیست بلکه 
به جای تورم ۴۰ درصدی، قیمت خودرو ۳۰ درصد 
تورم خواهد داشت.ســلیمانی گفــت: باید توجه 
داشــت که صرفاً با افزایش بهره وری و تیراژ تولید 
 نمی توان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی 
که قیمت خودرو اصــالح نشــود و دولت قیمت 
گــذاری دســتوری را حــذف نکنــد، نمی توان 
 به کاهــش قیمت امیــدوار بود، حتی اگــر تیراژ 

تولید افزایش یابد.

قیمت گذاری خودرو نباید به سازمان حمایت 
مصرف کنندگان سپرده شود

این کارشــناس صنعــت خــودرو در مــورد حذف 
شــورای رقابــت از فرایند قیمــت گذاری خــودرو، 
 تصریح کرد: برای حــذف قیمت گــذاری باید تدابیر

 دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف 
کننــدگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمــت گذاری در 
اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان است. زیرا این سازمان یک نهاد 
دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی 
قرار دارد اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر 

تحت تأثیر فشارها قرار می گیرد.

وعده های خودرویی وزیر صمت محقق می شود؟

بازار  خودرو  در انتظار حذف  قیمت دستوری

رئیسی: 
ساختــــار بودجـــه با رویکرد  

اجرای عدالت  اصالح می شود
رئیس جمهور گفت: اگر نجات اقتصاد کشــور از 
وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشــته 
باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از هزینه کردن 
توان و آبروی خود در این مســیر دریغ نخواهیم 
کرد.به گزارش ایســنا، رئیس جمهور در دیدار 
مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای 
اسالمی، پس از ســخنان نمایندگان که بیش از 
یک ساعت و نیم به طول انجامید، از رئیس دفتر 
و معاون اجرایی خود خواست مقدمات برگزاری 
جلسات بررسی و ارائه راهکار برای رفع مشکالت 
تهران را فراهم کنند تا تصمیمات در این باره اتخاذ، 
و سفر دولت به شهرستان های استان تهران و شهر 
تهران انجام شود.در این دیدار که استاندار تهران 
نیز حضور داشت، ۲۴ نفر از نمایندگان استان در 
سخنانی به بیان دیدگاه هایشان درباره مسائل و 
مشکالت استان پرداختند و خواستار تالش دولت 
برای رفع این مشکالت شدند.تسریع در تعیین 
حدود و حریم جغرافیایی شهرستان های استان 
تهران، کمک به حل مشــکل فرسودگی ناوگان 
حمل و نقل عمومی، کمک به توسعه مترو و حمل 
و نقل ریلی به ویژه بین شهرستان های استان تهران 
با مرکز استان، اتخاذ تدابیر و اقدام جدی برای حل 
مشکالت محیط زیســتی تهران به ویژه مشکل 
آلودگی هوا، ترافیک، آب و فاضالب، ســاخت و 
ساز، تدبیر جدی برای کنترل و درمان آسیب های 
اجتماعی و اصالح و ارتقای ســاختارهای اداری 
تهران به ویژه در شهرستان های این استان متناسب 
با جمعیت رو به افزایش این مناطق از جمله مسائل 
و مشکالت مطرح شده در این جلسه بود.محسن 
منصوری، استاندار تهران نیز در این جلسه با اشاره 
به اینکه جمعیت تهران به طور متوســط ساالنه 
۲۵۰ هزار نفر افزایش می یابد و جغرافیای تهران، 
ظرفیت ادامه این روند افزایشی را ندارد، گفت: باید 
طرحی جامع نه برای ممنوعیت بلکه برای کنترل 
و هدایت جمعیت و سازماندهی مهاجرت در سطح 
کشور تهیه و اجرا شود.استاندار تهران با بیان اینکه 
در دو سال گذشته تقریباً هیچ بودجه ای در زمینه 
محیط زیست اســتان تهران هزینه نشده است، 
گفت: قوانین خوبی برای مدیریت مسائل زیست 
محیطی و رفع مشــکالت آن وجود دارد که اجرا 
نشــده و تالش خواهیم کرد با اجرای دقیق این 
قوانین، تا حد امکان مشــکالت را برطرف کنیم.

پس از ســخنان نمایندگان، آیت اهلل رئیسی در 
سخنانی برگزاری این جلسه را آغاز یک حرکت 
مشترک برای حل مشکالت استان تهران توصیف 
کرد و گفــت: امروز یک امیــد و انتظار جدی در 
مردم برای حل مشکالت و یک احساس یأس و 
ناامیدی در دشــمن به وجود آمده که احساس 
می کنند دولت با قدرت کارها را به پیش می برد.

رئیس جمهور با استقبال از تشکیل قرارگاه رفع 
آسیب های اجتماعی از سوی استانداری تهران 
و با بیان اینکه اگر الزم باشــد شخصاً در جلسات 
تصمیم گیری نهایی این قرارگاه شرکت خواهم 
کرد، گفت: اگر چه تهران همه کشور نیست، اما 
با توجه به مرکزیت و جمعیت باال، مسائل تهران 
جنبه ملی دارد، و حل مشــکالت و آسیب های 
اجتماعی در این استان می تواند در رفع مشکالت 
مشابه در همه کشور مؤثر باشد.رئیسی به موضوع 
مشکالت محیط زیستی استان تهران اشاره کرد و 
گفت: استاندار تهران براساس قانون باید مسئولیت 
مدیریت رفع آلودگی هوا، ترافیک، فاضالب و دیگر 
مسائل زیست محیطی استان را برعهده بگیرد و 
اگر الزم بود در این قوانین اصالحاتی انجام شود 
یا اختیارات بیشتری در نظر گرفته شود، این کار 
انجام خواهد شــد.رئیس جمهور درباره تکلیف 
دولت در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه 
در اســتان تهران، گفت: قطعاً نباید توقع داشت 
مشکالت انباشته شده از سال های گذشته یک 
شبه برطرف شود، اما دولت ســیزدهم حتماً به 
وظایف خود در این زمینه عمل خواهد کرد.رئیسی 
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 
اصالح ساختار بودجه به شــکل جدی در حال 
پیگیری اســت، گفت: دولت به شدت به افزایش 
هزینه ها حساسیت دارد؛ در روزهای نخست آغاز 
بکار وقتی می خواستیم حقوق مردادماه را پرداخت 
کنیم، اعتباری در دسترس نبود و هم اکنون ماهانه 
به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان سررسید 
هزینه های دولت قبل را می پردازیم.رئیس جمهور 
با تأکید بر اینکه ســمت و ســوی حرکت دولت 
سیزدهم اجرای عدالت است، گفت: ساختار بودجه 
با رویکرد اجرای عدالت در حال اصالح اســت و 
برای مثال افزایش حقوق ها به شکل پلکانی اعمال 
خواهد شد و دولت هیچ وعده ای نخواهد داد که 

قابل تحقق نباشد.
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هزینه وام مســکن در پایان هفتــه اول آبان به 
کمترین سطح خود در این ماه رسیده و نرخ سود 
را به ۲۱.۳۵ درصد تنزل داد. هزینه وام متاهلین 
نیز با ایــن کاهش به ۳۲ میلیــون تومان کاهش 

پیدا کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، هزینه وام مسکن در هفته 
اول آبان روندی نوسانی را پشــت سر گذاشته و 
درنهایت در آخرین روز به کمترین میزان در آبان 
ماه دست پیداکرد. این رخداد موجب شد تا هزینه 
وام مسکن مجردین به کمتر از ۱۹ میلیون تومان 

تقلیل یابد. 
اوراق تسهیالت بانک مســکن برای تهیه وام بین 
خریداران آن توزیع می شود. متقاضیان با خرید 
هرکدام از آنها می توان با اعتبار ۵۰۰ هزار تومان 
بدون انتظار در صف ، از بانک مسکن وام دریافت 

کنند. 
سقف این وام برای مجردین ۱۴۰ میلیون تومان 
و برای متاهلیــن ۲۴۰ میلیون تومــان در نظر 

گرفته شده است. بنابراین سقف الزم برای تهیه 
اوراق خریداری شده مجردین ۲۸۰ مورد و برای 

متاهلین ۴۸۰ مورد خواهد بود.

هزینه وام مسکن در هفته اول آبان
در ۵ ابان ماه قیمت هر کــدام از اوراق به ۶۷ هزار 
و ۷۰۰ تومان رسید . این رقم نسبت به روز قبل ۲ 
درصد کاهش داشته ودر نهایت به کمترین سطح 
خود در ۵ روز ابتدایی آبان ماه رســید.با توجه به 
سقف خرید وام مسکن برای متقاضیان هزینه وام 
مسکن برای مجردین در این روز به ۱۸ میلیون و 
۹۵۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. برای متاهلین 
نیز این رقم نسبت به روز های دیگر اخذ ام مسکن 
در ابان ماه در کمترین حد خــود قرار گرفته و به 

مرز ۳۲ میلیون تومان رسید.روند تعداد معامالت 
در این مدت نشــان می دهد در آخرین روز هفته 
اول آبان ۱۲ هزار و ۵۲۵ فقره معامله در بازار وام 
مســکن به ارزش ۸۴۸ میلیون تومان ثبت شد. 
مقایسه با روز قبل نشان می دهد تعداد معامالت 
نسبت به روز گذشته ۵ درصد کاهش داشته و این 
اتفاق موجب شــده تا هزینه وام نیز متعاقبا تنزل 

پیدا کند.

نرخ سود وام مسکن
در روز ۵ آبــان مــاه کاهش هزینه وام مســکن 
موجب شــد تا نرخ ســود واقعی به حد ۲۱.۳۵ 
درصد برســد. این نرخ از میزان اسمی اعالم شده 
خود اکنــون ۳.۸۵ واحد درصد باالتر اســت. در 

روز نخســت این هفته نرخ ســود برابر با ۲۱.۵۴ 
درصد بوده که به مرور از این میزان کاســته شده 
ودر نهایت به ۲۱.۳۵ درصد رســید. اما بررســی 
روزانه این آمار در این هفته نشان می دهد مسیر 
نرخ ســود به طور کلی سیری نوســانی داشته و 
نمی توان اظهار نظر مشــخصی را بــرای ابتدای 
 هفته بعد داشــت.در ادامه محاســبات نشــان 
می دهد هزینــه نهایی که متقاضیــان برای باز 
پرداخت وام مســکن در طول ۱۲ ســال به بانک 
مسکن بازپرداخت می کنند برای متاهلین ۳۳۲ 
میلیون تومان بــوده و برای مجردیــن معادل با 
۱۷۹ میلیون تومان به ثبت رسیده است.مقایسه 
قیمت اوراق بــا هفته قبل روند نوســانی را بهتر 
نشان می دهد. بررســی های آماری در این موعد 
در روز نخست آبان با رشــد هفتگی قیمت اوراق 
برابر با ۲.۶ درصد  بیشــترین رشــد را داشــته 
 روز پایانی در این موعد بیشــترین افت هفتگی 

را داشته است.

تــورم ســاالنه کل خانوارهــای کشــور در مهر 
امســال برابر بــا ۴۵.۴ درصد بوده کــه این رقم 
بــرای پایین تریــن و باالترین دهــک درآمدی 
 بــه ترتیــب ۴۷.۹ و ۴۶.۹ درصــد گــزارش

 شده است.
به گزارش اقتصادآنالین، مقایسه تورم ساالنه در 
دو ماه گذشته نشان می دهد که این شاخص برای 
پایین ترین دهک درآمــدی، ۰.۶ درصد افزایش 

یافته اما برای باالترین دهک درآمدی، ۲.۵ درصد 
کاهش یافته است.

همچنیــن در حالی تــورم نقطه ای بــرای کل 
خانوارهای کشور در مهر ماه برابر با ۳۹.۲ درصد 
بود که این رقم برای پایین ترین و باالترین دهک 
درآمدی به ترتیــب برابر بــا ۴۶ و ۳۱.۱ درصد 

گزارش شده است.
مقایسه تورم نقطه ای نســبت به شهریور نشان 

می دهد که این شــاخص بــرای باالترین دهک 
درآمــدی ۹.۵ درصد و بــرای پایین ترین دهک 

درآمدی تنها ۲.۵ درصد کاهش یافته است.
 به بیان دیگر، هزینه پایین ترین دهک درآمدی در 
مهر ماه امسال نســبت به ماه مشابه سال گذشته 
۴۶ درصد افزایش یافته که این رقم برای باالترین 

دهک درآمدی برابر با ۳۱.۱ درصد بوده است
همچنین تورم ساالنه خوراکی ها، آشامیدنی ها و 

دخانیات بــرای پایین ترین دهک درآمدی ۶۲.۲ 
درصد و برای باالترین دهک درآمدی ۵۹.۴ درصد 

گزارش شده است.
باید توجه داشــت که بیــش از ۴۳ درصد هزینه 
پایین تریــن دهک درآمــدی مربوط بــه گروه 
خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات اســت که 
این رقم برای باالترین دهک درآمدی حدود ۱۷ 

درصد است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه "سیاســت 
بانک مرکزی در بازار ارز، تداوم عرضه ارز از محل 
صادرات و نظارت بر این امر اســت"، برنامه های 
خود برای مهار تــورم بویژه از طریــق کنترل و 
نظارت بر اضافه برداشــت بانک هــا را اعالم کرد.

به گزارش ایســنا، علــی صالح آبــادی در یک 
گفت وگــوی تلویزیونی دربــاره برنامه های خود 
برای مدیریت بازار ارز، گفــت: مهم تر از نرخ ارز، 
آرامــش و پیش بینی پذیری بازار ارز مهم اســت 
که خوشبختانه در این مدت، نوســانات بازار ارز 
کم بوده اســت. در هفت ماهه ابتدایی امســال، 
در سامانه نیما معادل ۱۶.۵ میلیارد دالر معامله 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل )۸.۸ 
میلیارد دالر( افزایشی حدود ۲ برابر داشته است. 
همچنین، در کل ســال گذشــته معادل ۱۶.۷ 
میلیارد دالر معامله در سامانه نیما صورت گرفته 
است.وی افزود: در سال گذشته معادل ۱۰ میلیارد 
دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی بــرای تخصیص و  تامین 
کاالهای اساســی استفاده شــده که این رقم در 
هفت ماهه امســال معادل ۹.۵ میلیارد دالر بوده 
است. عالوه بر این ۹.۵ میلیارد دالر، ۱.۵ میلیارد 

دالر نیز برای واکسن تخصیص داده شده است. 

درآمدهای ارزی دولت ۳ برابر شده است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وصولی های 
ارزی دولت در هفت ماهه ابتدایی امسال نسبت به 
سال گذشته ۳ برابر شده است، ادامه داد: در سامانه 
نیما عمده ارز بــرای واردات کاالهای اساســی، 
سرمایه ای و واسطه ای بوده است و پیش بینی بنده 
این است که تا پایان سال، معامالت در سامانه نیما 

وضعیت خوبی خواهد داشت. 

حجم معامالت در بازار متشکل ارزی 
صالح آبادی بیان کرد: دسترســی دولت به منابع 
ارزی بیشتر و بهتر شده اســت . حجم معامالت 

در بازار متشــکل ارزی ۵۰ میلیون دالر، در سال 
گذشــته به میزان ۷۰۰ میلیون دالر و در هفت 
ماهه امســال نیز ۱.۱ میلیارد دالر بوده است که 
نشــان از بهبود عمق معامالت در بازار متشکل 
ارزی دارد.وی افزود: در حال حاضر موردی پیش 
نیامده است تا بانک مرکزی برای تنظیم گری بازار 
ارز ورود کند و بازار خود را مدیریت کرده اســت 
اما بانک مرکزی در صورت نیاز، دست به افزایش 
عرضه و تقاضا می زند. سیاســت بانک مرکزی در 
بازار ارز، تداوم عرضه ارز از محل صادرات و نظارت 

بر این امر است.

خواسته رئیس کل بانک مرکزی از مجلس و 
دولت

رئیس کل بانک مرکزی دربــاره برنامه های خود 
برای مهار تورم نیز اظهار کرد: در راســتای مهار 
تورم، خواسته بنده از دولت و مجلس این است که 
بودجه را ناتراز نبندند و اعداد درآمدها و هزینه ها 
واقعی تعیین شــوند. همچین، مالیات بر عایدی 
ســرمایه و مجموع بر درآمــد را تصویب کند تا 
از این محل کســری بودجه خود را تامین کند. 
کی از برنامه های جــدی بانک مرکزی برای مهار 
تورم، کنترل و نظارت بر اضافه برداشــت بانک ها 
از بانک مرکزی اســت که بدیــن منظور، فروش 
اموال مازاد بانک ها را در دســتور کار داریم و در 
بانک مرکزی کارگروهی تشکیل داده می شود تا 
بانک با برنامه خود را برای واگــذاری اموال مازاد 
خود اعالم کنند.صالح آبادی کمک به بانک ها در 
کاهش معوقات، عمق بخشی به بازار بین بانکی، 
انضباط بانک ها و کنترل رشــد ترازنامه آن ها را 
از دیگر برنامه های بانک مرکزی برای مهار تورم 

اعالم کرد و گفت: کنترل رشد ترازنامه بانک ها قرار 
است اعمال شود که طبق آن، بانک عا باید حداقل 
ســه درصد منابع خود را اوراق نگهداری کنند. 
جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن اســت 
که اضافه برداشــت بانک ها از بانک مرکزی صفر 
 است و عمده اضافه برداشت ها متعلق به بانک های

 غیردولتی است.

برنامه ای برای افزایش نرخ اوراق نداریم
وی با تاکید براینکه برنامه ای بــرای افزایش نرخ اوراق 
دولتی نداریم، بیان کرد: از ابتدای ســالجاری معادل 
۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار بین بانکی 
فروخته شده اســت. برنامه بانک مرکزی حفظ تعادل 
بازار سرمایه است و در زمینه تسهیالتی به سیستم های 
کارگزاری برای اوراق داده می شود.صالح آبادی درباره 
اجرای کامل قانون چک نیز توضیــح داد: برای اجرای 
قانون چک معادل ۱۷ وظیفه به بانک مرکزی داده شده 
که ۱۱ مورد آن اجرا شده و شش مورد آن نیز هنوز اجرا 
نشده است که شــامل مواردی چون چک الکترونیک، 
چک موردی، اعتبار چک و ... است که این موارد تا پایان 
سال جاری اجرا خواهند شد.رئیس کل بانک مرکزی 
در ادامه درباره انتظار دولت از نظام بانکی برای هدایت 
نقدینگی به سمت بخش تولید، گفت: همین حاال هم 
بخش مهمی از نقدینگی به سمت تولید هدایت می شود 
و تقریبا ۷۰ درصد تســهیالت نظــام بانکی در بحث 
سرمایه در گردش که عمده آن هم در قسمت صنعت 
و معدن است، پرداخت می شود. بخش مهم این مسأله 
به نظام مالیاتی برمی گردد. در دنیــا نظام مالیاتی دو 
وظیفه برعهده دارد؛ یک وظیفۀ آن در واقع تامین مالی 
برای دولت و وظیفه دیگر هم تخصیص بهینه منابع در 

اقتصاد است. 

نقش مالیات در هدایت تسهیالت به تولید 
وی با بیان اینکه "نظام های مالیاتی، تعیین کننده 
سمت و سوی سرمایه ها هستند"، اظهار کرد: در 
دنیا فعالیت های غیرمولد و سفته بازانه از مالیات 
باالیی برخوردارند و فعالیت هــای مولد  مالیات 
کمتری شامل حال آن ها می شود؛ بنابراین یکی 
از برنامه های بســیار مهم همین قانون مالیات بر 
عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد است که اکنون 
در مجلس طرح شده که در صورت تصویب نقش 
بســیار مهم و موثری بر تخصیص بهینه منابع و 
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد داشت. 
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با میزان ســوق 
پیدا کردن اعتبارات به بخش غیــر مولد و مولد 
توضیح داد: رصد جریان وجــوه در بانک مرکزی 
انجام می شود و به این اطالعات دسترسی وجود 
دارد، منتهــا طبیعتا باید مرتب اصــالح، به روز و 
تکمیل شــود. اکنون همه چیز کامل نیست، ولی 
با پیشرفت خوبی همراه بوده است و تا حد زیادی 
این سامانه ها به روز شــده اند، ولی هنوز جای کار 

دارد.

بانک ها تکالیف خود برای مسکن را حتما 
ایفا می کنند

صالح آبادی درباره پرداخت تسهیالت به بخش مسکن 
نیز گفت: قانون و دولت بانک ها را مکلف به تخصیص ۲۰ 
درصد از منابع خود به بخش مسکن کرده است که بانک 
مرکزی و بانک ها این موضوع را به صورت جدی دنبال 
می کنند. راه های متنوعی برای تامین منابع ســاخت 
مسکن وجود دارد که یکی از آن ها، صندوق های امالک 
و مستغالت و بازپرداخت های مســکن مهر است. وی 
یکی از ملزومات اصالح نظام بانکی را اصالح نگاه نظارتی 
بانک مرکزی بر بانک ها دانست و بیان کرد: پیش از این 
نظارت های بانک مرکزی مبتنی بر ریسک نبوده است و 
امروزه در دنیا با استفاده از تکنولوژی ها، بانک مرکزی به 

صورت سیستمی بر بانک ها نظارت می کند.

بررسی هزینه وام مسکن در آبان ماه

هزینه وام مسکن و نرخ سود کاهشی شد

هزینه فقرا ۴۶و ثروتمندان ۳۱درصد افزایش یافت

رئیس کل بانک مرکزی

درآمدهای ارزی دولت ۳ برابر شده است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۶ آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ۲۳۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس 
طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۹۹ دالر و ۵۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۱۶۸ هزار و ۵۶۲ تومان است.
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شرط ثبات  نرخ ارز
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

وجود عوامل مختلف تاثیرگذار بر بازار ارز را نمی توان انکار کرد. هرچند اظهارات رئیس کل بانک مرکزی بلوف و غیرواقعی به نظر می رسد اما آغاز مذاکرات می تواند تاثیر خوبی بر بازار و انتظارات داشته باشد. معامالت 
سامانه نیما و ارز حاصل از آن که آمار شش ماهه را اعالم می کند، 5 ماه آن مربوط به دولت قبل بوده است. چراکه پول فروش نفت دو ماه تا 45 روز طول می کشد تا به خزانه واریز شود. پس نمی توان از صحبت های 

رئیس بانک مرکزی نکات مثبتی را دریافت کرد. اما در مجموع موضوع مذاکرات و اخباری که در رابطه با آن منتشر می شود بر بازار ارز و نوسانات نرخ دالر تاثیرگذار خواهد بود. 
اظهارات آقای باقری به این معناست ایران در بروکسل تصمیم خواهد گرفت به توافق وین بازگردد. چگونگی و زمان بازگشت ایران به مذاکرات وین در بروکسل مشخص خواهد شد و این توییت به معنای آغاز قطعی 
مذاکرات نیست. چراکه آمریکا معتقد است مذاکرات باید از همان نقطه ای که خاتمه پیدا کرده، شروع شود اما ایران معتقد است باید اصالحات انجام شود و زمان و چگونگی آغاز مذاکرات را نیز ایران تعیین کند. این 
بدین معناست که اظهارات ایران خشک و انعطاف ناپذیر است. برای همین هم بروکسل را برای شروع گمانه زنی ها در مورد مذاکرات وین انتخاب کرده است. ایران با انتخاب بروکسل اعالم کرد که عنان کار باید دست 
ایران بوده و تصمیم گیری هم بر عهده ما باشد. پس پیش بینی این است که در این دوره مذاکرات چیزی حادث نمی شود و جمع بندی مثبتی نخواهیم داشت. باید در این رابطه ایران تصمیم گیری کند تا در دور بعد 

در وین با مکانیزم های مد نظر ایران مذاکرات آغاز شود. پس نظر مثبتی وجود ندارد اما انتظارت بازار همچنان وجود دارد. 
با این تفاسیر قیمت دالر باالتر از این محدوده نخواهد رفت. اما با توجه به اینکه کیفیت مذاکرات مهم نیست و شروع مذاکرات مهم است همچنان اخبار مذاکرات در بازار تعیین کننده خواهد بود. به رغم اعالم رئیس 

جمهور که قرار نیست اقتصاد دالریزه و وابسته به ارز باشد، تمامی مسائل اقتصادی به دالر و ارز وابسته است و تاثیر آن بر اقتصاد ایران محرز است. 
در مجموع به نظر می رسد تا پایان آبان ماه و اواسط آذرماه همین روال را برای نرخ ارز داشته باشیم. از اواسط آذرماه ممکن است افقی روشن دیده شد. زمان تقدیم بودجه 1401 به مجلس با وجود پیش بینی رفع تحریم 

ها، ممکن است افق هایی باز شود. یعنی زمانی که بودجه تقدیم مجلس خواهد شد با تصور شروع مذاکرات و لغو برخی و یا تمام تحریم های برجامی، بازار ارز شاهد تحوالت چشمگیر خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزي تهران گراني 
چند روز اخیر گوجه فرنگي را ناشــي از سوء استفاده 
برخي از تولیدکنندگان رب از بزرگ نمایي گراني این 

محصول دانست.
اسداله کارگر گلشن آبادي، رئیس اتحادیه فروشندگان 
میوه و سبزي تهران در این خصوص اظهار داشت: برخي 
از تولیدکنندگان رب گوجــه فرنگي براي توجیه گران 
کردن محصول خود شروع به بزرگ نمایي در گران شدن 
گوجه فرنگي مي کنند در حالیکه از قدیم االیام با پایان 
فصل گرما و تمام شــدن گوجه فرنگي مناطقي مانند 
قزوین،کرج، تهران، ورامین و حاشیه شهر و ورود به پاییز 
و به عمل آمدن گوجه فرنگي در جنوب کشور بین 10 تا 
15 روز زمان مي برد که منتظر فرارسیدن گوجه فرنگي 
جنوب کشور باید باشیم، درست در همین زمان، سود 
جویان شروع به شــانتاژ کرده و مردم را به خرید گوجه 
سوق مي دهند.کارگر در ادامه تاکید کرد: سودجویان از 
هر جهت به نفع خود و به زیان مصرف کننده و کشاورز 
تالش دارند. از سویي مردم براي خرید گوجه فرنگي با 
قیمت باال هجوم مي آورند و در زمان کوتاهي به یکباره با 
رسیدن گوجه فرنگي جنوب قیمت هاي سقوط کرده و به 
زیر قیمت هاي واقعي مي رسد به طوري که براي کشاورز 
صرف ندارد حتي محصول را از زمین برداشــت کند؛ 
بنابراین زمین مي خورد اما کسي نیست از تولیدکننده 
رب بپرسد یک کیلو رب با قیمت بین ۳5 تا 40 تومان 
چه توجیهي دارد.وي افــزود: برخي تولیدکنندگان در 

حالیکه گوجه فرنگي را با قیمت پایین در سردخانه هاي 
خود انبار کرده اند اما رب را با قیمتي بسیا باال به مردم مي 
فروشند. هیچ کسي هم نظارت ندارد در حالیکه داستان 
گوجه فرنگي هر سال تکرار مي شــود و وزارت جهاد و 
کشاورزي مي تواند با برنامه ریزي مشخص هر سال به 
این نابساماني پایان دهد؛ اما دلسوز وجود ندارد و همیشه 
کشاورز و مصرف کننده به نفع ســود جویان زیان مي 
کنند.کارگر در ادامه تصریح کرد: در کسب وکار و تولید 
باید توازن و باالنس وجود داشته باشد. این باالنس را باید 
کارشناسان هر تخصصي انجام دهند. وزارت کشاورزي 
باید با کشاورز و بازار تعامل تنگاتنگ داشته باشد و وظیفه 
این هماهنگي بین تولید و توزیع را انجام دهد. چرا باید 
هر ســال تجربه هاي تکراري باشیم. اگر متخصصان و 

کارشناسان در این موارد نقش و اظهار نظر کنند؟
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزي تهران با 
بیان اینکه در این میان صادرکنندگان نیز با مشکالت 
زیادي روبه رو مي شــوند افزود: قرار داد بسته مي شود 
و صادرکننده در ادامه با وجود مشکالتي که براي صادر 
کننده پیش مي آورند به بن بست مي خورد و راه پس و 
پیش را بر صادرکننده مي بندند در حالیکه اگر هر کسي 
در بخش هاي دولتي که مجوزها در دست ایشان قرار 
دارد در جاي خود تصمیم بگیرد و متخصص همان امر 
باشد هرگز با مشکالت تکراري رور به رو نخواهیم شد. 
حداقل از کارشناسان صنفي در همان مورد بخصوص 

استفاده گردد.

رئیس اتحادیه خشک شویي و لباسشویي تهران گفت: 
باتوجه  به وجود کرونا دیگــر از مجالس و مهماني  هاي 
خانوادگي خبري نیست، بالطبع مردم لباس  هاي خاص 
و مجلسي اســتفاده نمي  کنند و بیشتر از همان لباس  
هاي عادي خود اســتفاده مي  کنند و بنابراین میزان 

مراجعه کنندگان به خشک شویي  ها کاهش مي  یابد.
ابوالفضل رجــب زاده،رئیس اتحادیه خشکشــویي و 
لباسشــویي تهران در خصوص تأثیــر کرونا بر صنف 
خشکشویي و لباسشویي گفت: پاندمي کرونا تأثیرات 
منفي زیادي براي مشاغل مختلف داشته است، در همان 
شیوع کرونا که بحث انتقال ویروس از طریق لباس مطرح 
بود مشتریان ما به شدت کاهش یافت و به یکسوم رسید.

رئیس اتحادیه خشکشویي و لباسشویي تهران گفت: 
میزان درآمد ما ارتباط مستقیمي با وضعیت معیشتي 
مردم دارد. وقتي مردم از نظر اقتصادي وضعیت خوبي 
ندارند طبعاً مراجعه اي به خشکشویي ها ندارند.رجب 
زاده تصریح کرد: باتوجهبه وجود کرونا دیگر از مجالس 
و مهماني هاي خانوادگي خبري نیست، بالطبع مردم 
لباس هاي خاص و مجلسي استفاده نمي کنند و بیشتر 
از همان لباس هاي عادي خود استفاده مي کنند و میزان 

مراجعه کنندگان به خشکشویي ها کاهش مي یابد.
وي افزود: کرونا باعث شد بسیاري ازفعاالن این صنف که 
اجازه نشین هم بودند، محل کسب خود را تعطیل کردند. 

بیش از هزار نفر عضو اتحادیه خشکشویي داشتیم که بعد 
از شیوع کرونا، این تعداد رو به کاهش است و مدام افراد 
براي ابطال پروانه به اتحادیه مراجعه مي کنند و این تعداد 

به زیر هزار نفر رسیده و حدود ۹00 نفر است.
رجب زاده تصریح کرد: از طرف دیگر قیمت لوازم کاري 
ما نیز بسیار گران شده است به عنوان مثال قیمت پودر 
ماشین لباسشــویي کیلویي ۲5 هزار تومان است. در 
حالیکه قباًل حدود ۳ هزار بود. یا قیمت چوب لباسي و 
نایلوني که در خشکشویي ها استفاده مي شود بسیار باال 
رفته است. به همین خاطر استمرار فعالیت در صنف دیگر 

توجیه اقتصادي ندارد.
رئیس اتحادیه خشکشویي و لباسشویي تهران ادامه داد: 
مشــکالت کرونا یک طرف قضیه است و مشکالتي که 
سازمان ها براي مشاغل ایجاد مي کنند طرف دیگر؛ به 
عنوان مثال از سازمان آب به ما گفتند چون مصرف تان از 
حد مجاز بیشتر است باید پول بیشتري بابت انشعابي که 
دارید، پرداخت کنید. این صنفاز روز اول کارش مشخص 
بوده که با آب بیشتري ســروکار دارد. اگر بنا باشد من 
آب مصرف نکنم در هر خانه اي یک ماشین لباسشویي 
کار کند، مقدار آب مصرفي خیلي بیشتر مي شود. یا در 
مصرف برق هم همین وضعیت را داریم. اینها هزینه هاي 
پنهان اســت، تحریم و گراني کاال نیز تأثیرگذار بوده و 

مشکالت ما را در کنار کرونا مضاعف کرده است.

رئیس اتحادیه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات 
رنگین تهران گفت: مسئولیت رسیدگي و بررسي تمامي 
کاالهایي که تولید و در سطح کشور به فروش مي رسد بر 
عهده دستگاه هاي نظارتي است. متاسفانه بسیارند کاالهایي 
که در شبکه هاي غیرقانوني تولید و بدون مهر استاندارد 
عرضه مي شود. استفاده از این تولیدات، تبعات سنگیني 
بر دوش سالمت افراد در کشــور مي گذارد که درمان آن 
بسیار بیشتر از پیشگیري هزینه دارد.عبداله اقبالي، رئیس 
اتحادیه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگین 
تهران عالمت استاندارد را نشانه اعتماد و اطمینان به کاال 
و محصول تولید شده دانســته و تاکید کرد: درج عالمت 
استاندارد نشان از بررســي همه جوانب توسط سازمان و 
اداره مربوطه براي تولید کاال و محصول است و این عالمت 
موجب مي گردد افراد با طیب خاطر و اعتماد کامل کاال را 
خریداري و مصرف کنند. در صورت عدم درج این عالمت 
افراد نباید کاال را مصرف کنند؛ اما چه بســیار کاالهایي 
که بدون عالمت به فروش مي رسد و بي توجه به اهمیت 
عالمت مورد اســتفاده قرار مي گیرد .وي تاکید کرد: مهر 
استاندارد واقعي، نشان ضمانت کاال براي استفاده کننده 
است، یعني آنچه از کاال انتظار دارند در چارچوب قانوني 
انجام و کاال تولید شده است. این مهم خیال مصرف کننده 

را راحت مي کند. این مهــم در تولید محصوالت غذایي و 
انواع کاالهاي مرتبط با سالمتي و جان انسان نمود بیشتري 
دارد؛ لذا وقتي مسئولیت بخوبي انجام شود مي توان از کاالها 
هماني را انتظار داشت که توقع مي رود.اقبالي در ادامه با 
اشاره به تولید استاندارد فلزات رنگین تصریح کرد: در تولید 
استاندارد فلزات رنگین که از مواد اولیه دیگر کاالست، قطعاً 
تمامي کاالها و فلزات وارداتي در این خصوص از ویژگي هاي 
استاندارد الزم برخوردار هستند و استاندارد جهاني دارند؛ 
ضمن این که زمان ورود به کشور توسط سازمان مربوطه در 
گمرکات تایید مي شود. وي تصریح کرد: براي این صنف 
بسیار مهم است که حتماً کاالهاي وارداتي استاندارد الزم 
را داشته باشد؛ البته در بسیاري از موارد دقیق تر از ما عمل 
مي کنند. در تولیدات داخلي خصوصاً لوله هاي برنجي و 
مسي باید استاندارد هاي الزم رعایت شود تا میزان مقاومت 
و کیفیت این کاالها مورد تایید استاندارد قرار گیرد.رئیس 
اتحادیه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگین 
تهران توجه به اهمیت عالمت استاندارد از سوي آحاد جامعه 
را بر عهده مسئوالن دانسته و گفت: لزوم و ضرورت اهمیت 
دادن به عالمت استاندارد در کشــور باید از سوي ادارات و 
سازمان هاي مسئول با برنامه سازي و تبلیغات در رسانه 

هاي مختلف انجام گیرد و بسیار ضروري است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگي تهران گفت: 
ما در ایران تولید ورق اســتیل نداریم و وارداتي است. به 
دلیل گران شدن این ورق ها و هزینه حمل و نقل بعضي از 
شرکت هاي اجاق گاز تا 10 درصد افزایش قیمت دادند.

اکبر پازوکي، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي 
تهران گفت: لوازم خانگي به دو بخش قبل از سال ۹۶ و 
بعد از سال ۹۶ تقسیم میشــود؛ بعد از سال ۹۶ از جهت 
کیفیت و هم در تنوع و تعداد کاال، رشد داشتیم،آماري 
که از انجمن ها و سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن 

و تجارت در دسترسي مردم قرار مي گیرد نشان دهنده 
این است که ما افزایش تولید داشتیم.وي ادامه داد: مولفه 
قیمتگ ذاري ســازمان حمایت است. شرکت هایي که 
افزایش قیمت دارند باید مجوز از سازمان حمایت داشته 
باشند. پازوکي تاکید کرد: همیشه این صحبت بوده که 
طي سالهاي ۹۷ تا 1400 چرا لیست قیمت شرکت ها 
نباید در داخل ســامانه 1۲4، که سازمان حمایت آن را 
مصوب کرده، سه ستونه نیست؟ درب کارخانه و عمده 

فروشي، خرده فروشي و یا مصرف کننده. 

وزیر نیــرو در تــازه ترین 
اظهارات خود اعــالم کرد  
هشت شهر بزرگ کشور در 
تنش آبی شدید قرار دارند. 
به گفته علی اکبر محرابیان، 
در حال حاضر فقط 1۸ میلیارد متــر مکعب آب، در 
سدهای کشور ذخیره شده است. از سوی دیگر اختالف 
شدید بین میزان انباشــت آب در ذخایر زیرزمینی با 
برداشت آن باعث شــده ایران در دسته کشورهای با 
تنش آبی بسیار باال قرار بگیرد. این وضعیت نمی تواند 
پایدار باشد و باید منتظر کاهش شدید و در نهایت پایان 
منابع آب زیرزمینی بود. این اتفاق مخاطرات پیچیده 
اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و حتی طبیعی به بار 

خواهد آورد که بقای کشور را شدیدا تهدید می کند.
در تازه ترین آمارها آمده است تعداد شهرهای دچار 
تنش آب شرب در ایران دوباره رکورد می زند. براساس 
محاســبات مرکز پژوهش های مجلس، دست کم ۲۸ 
شهر ایران در ســال 1400با بحران تنش آب شرب 
مواجه شــده اند. این، باالترین میزان در ۳ سال اخیر 
است که نشان می دهد ایران دوباره به عصر خشکسالی 

و تنش  آبی وارد شده است.
این در حالی است که آژانس هواشناسی سازمان ملل 
متحد نیز نسبت به بحران جهانی آب هشدار می دهد 
و می گوید جهان فاقد آمادگی است. گزارش سازمان 
ملل هشــدار می دهد که خطرات مربوط به آب مانند 
خشکسالی و سیل در سال های آینده به دلیل تغییرات 
آب و هوایی افزایش می یابد، همانطور که تعداد افرادی 
که به دلیــل کمبود و افزایش جمعیــت با تنش آبی 

زندگی می کنند، افزایش می یابد. 
از سال ۲01۸ مشخص شــد که حدود ۶/۳ میلیارد 
نفر ســاالنه حداقل یک ماه به آب دسترسی ندارند. 
بر اســاس این گزارش، این تعداد تا سال ۲050 از 5 
میلیارد نفر فراتر می رود. مشخص شده که 10۷ کشور 

برای دســتیابی به هدف مدیریت پایــدار منابع آبی 
خود تا سال ۲0۳0 از مســیر خارج شده اند و سازمان 
هواشناسی جهانی تخمین می زند که ساالنه ۳00000 
نفر در اثر سیل و ۷00000 نفر در اثر خشکسالی کشته 

خواهند شد.
در همین رابطــه احد وظیفــه، رئیــس مرکز ملی 
خشکســالی و مدیریت بحران ســازمان هواشناسی 
می گوید: ۲0 استان کشور حتی یک قطره هم بارندگی 
نداشتند و چاره ای جز آبرســانی تانکری در برخی از 
مناطق کشور نیست. برای ســال آبی جاری از ابتدا با 
کم بارشی مواجه هستیم. االن که مهرماه سپری شده 
بین 50-40 درصد بارش ها کمتر از نرمال است و این 
متوسط کشوری اســت، خیلی از استان ها هم بارش 

نداشته اند. 
به گفته وظیفه، بیش از ۲0 اســتان قطــره ای باران 

ندیده اند، مثل کردســتان، کرمانشــاه، ایــالم و... . 
این اســتان ها همواره در این زمان از ســال بارندگی 
داشــتند و امســال هیچ بارشــی نبود یــا بارندگی 
به شــدت زیــر نرمــال بــود. در دو اســتان گیالن 
و گلســتان بارندگی در حد نرم و باالی نرم اســت و 
 بقیه استان ها یا زیر نرمال هســتند یا اصال بارندگی 

نداشته اند.
یک کارشناس و متخصص حوزه آب و محیط زیست 
در رابطه با کمبود آب در گفت و گو با "کسب و کار" 
گفت: بحران آب معضلی بسیار جدی است که اگر به 
صورت جدی به آن توجه و مورد رسیدگی و پیگیری 
قرار نگیرد، آسیب های جســمی و روانی زیادی را بر 

جامعه تحمیل خواهد کرد. 
روح اهلل باقری اضافه کــرد: دالیل بســیاری بر بروز 
بحران کم آبی و بی آبی در کشور دخالت دارند. نبود 

و کمبود بارش در ایران در سالهای اخیر موجب بروز 
خشکسالی های گســترده در جای جای ایران شده 
است. خشکسالی کشاورزی و تولید و صنعت را تهدید 
کرده و محصوالت کشاورزی بسیاری به دلیل نبود آب 

از کشت و برداشت جا ماندند. 
این کارشــناس حوزه محیط زیســت اظهار داشت: 
تصمیمات اشــتباه و مدیریت نادرســت از یک سو و 
مشکالت موجود در طبیعت از ســوی دیگر موجب 
شده تا به بحران آب در کشــور روز به روز نزدیک تر 
شویم. همه در ایجاد شرایط به وجود آمده مقصریم؛ از 
مدیریت کالن و اجرایی با تصمیم سازی غیرواقع گرایانه 
و تصمیم گیری های اشتباه تا مردمی که چیزی به نام 
الگوی مصرف را به رســمیت نمی شناسند. از جامعه 
دانشگاهی تا اهالی رســانه همه در این وضع سهیم 

هستیم.

كدام شهرها نیازمند آب رسانی سیار و تانکری می شوند؟

  ۸ شهر  در تنش آبی شدید!
خطر تنش آب شرب برای 28 شهر

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

قیمــت دالر در معامالت 
روز چهارشنبه پنجم آبان 
ماه تا ۲۷ هزار و ۸00 تومان 
هم باال رفــت. انتظار برای 
افزایش قیمت دالر البته با 
یک اظهار نظر در قالب توییت معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه ایران، خنثی شد. پیش بینی این بود که 
اگر خبر جدیدی از مذاکرات هسته ای نرسد، دالر 
وارد کانال قیمتی جدید شود. توییت معاون وزیر 
امور خارجه روند بازار را تغییر داد و قیمت دالر روز 

ششم آبان ماه به حدود ۲۷ هزار و ۶50 تومان رسید.
علی باقری، معــاون سیاســی وزارت امور خارجه 
ایران در تازه ترین توئیت خود خبر جدیدی از آغاز 
مذاکرات هســته ای اعالم کرد. وی بعد از مالقات 
با "انریکه مورا" در بروکســل در حساب توییتری 
خود نوشت: »توافق کردیم  پیش  از پایان ماه نوامبر 
مذاکرات را شــروع کنیم و تاریخ دقیق هفته بعد 
اعالم خواهد شــد.« این خبر روز ششــم آبان ماه 
اعالم شــده و آخرین روز نوامبر، دهم آبان است.

این در حالی است که رئیس بانک مرکزی در تازه 
ترین اظهارات خود گفت: 1۶ و نیم میلیارد دالر در 
سامانه نیما ارز معامله شده است. ارزش معامالت 

در سامانه نیما در سال گذشته حدودا دو برابر شده 
است. سال گذشته 10 میلیارد دالر حجم معامالت 
ارز کاال های اساسی بوده است و امسال تا کنون ۹ 
و ۷ میلیارد دالر اختصاص یافته اســت. یک و نیم 
میلیارد دالر برای واکســن اختصاص یافته است. 
وصولی های ارزی دولت در هفت ماهه امسال نسبت 
به دوره مشابه سال گذشته سه برابر شده است.صالح 
آبادی افزود: در سامانه نیما عمده ارزی که استفاده 
شــده برای واردات مواد اولیه واسطه ای و سرمایه 
بوده است که نشان می دهد وضعیت خوبی در هفت 
ماهه گذشته داشته ایم. پیش بینی من برای ماه های 

آینده، آرامش بازار ارز است.

کامران سلطانی زاده، رییس سابق کانون صرافان نیز 
معتقد است اتفاقاتی نظیر تنش ایران و آذربایجان، 
نامشخص بودن آینده برجام، جو روانی تهدید حمله 
به ایران از سوی رژیم صهیو نیستی و پاسخ متقابل 
ایران و همچنین شــایعه افزایش قیمت و کمبود 
بنزین از جمله عوامل تاثیر گذار بر رشد قیمت دالر 
بود. به گفته وی، درحالی کــه دالر هفته پیش در 
محدوده ۲۷۲00تومان نوسان داشت، تحت تاثیر 
این عوامل تا دیروز به ســطح ۲۷۸50 تومان هم 
پیشروی کرد. اما با این وجود امیدواریم در روز های 
آینده شاهد بازگشــت آرامش به بازار ارز و کاهش 

قیمت دالر به محدوده هفته قبل باشیم.

واكنش قیمت دالر به اخبار مذاكرات برجامی چیست؟

نوسان  در  بازار  ارز
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

جهاد كشاورزي داستان تکراري گراني رب و گوجه فرنگي را خاتمه دهد

سوء استفاده در بزرگ نمايي گراني گوجه فرنگي

شركت ها براي افزايش قیمت بايد مجوز داشته باشند

اجاق گاز ۱۰ درصد گران شد

برگزار نشدن مجالس و مهماني  ها بازار خشکشويي  ها را كساد كرد

تعطيلي بيش از ۱۰ درصد خشکشويي هاي پايتخت

هزينه سنگین تولیدات غیرقانوني و بدون استاندارد بر دوش جامعه

استاندارد بودن کاالها تبليغ شود
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مايكروسافت از اپل سبقت گرفت
افزایش ارزش سهام مایکروسافت در روز چهارشنبه، این شرکت را به کنار زدن اپل به 
عنوان ارزشمندترین شــرکت جهان نزدیک کرد.آمار رفینیتیو نشان داد ارزش سهام 
مایکروسافت تحت تاثیر رشد سه ماهه قوی کسب و کار رایانش ابری آزور ۴.۲ درصد 
صعود کرد و به رکورد ۳۲۳.۱۷ دالر رسید و ارزش سرمایه بازار این شرکت نرم افزاری را به 
۲.۴۲۶ تریلیون دالر رساند که اندکی پایینتر از ارزش بازار ۲.۴۶۱ تریلیون دالری اپل بود.

ارزش سهام اپل در آستانه انتشار گزارش مالی این شرکت ۰.۳ درصد نزول کرد. سرمایه 
گذاران به توانایی این شرکت برای تامین تقاضا برای آیفون متمرکز شده اند زیرا بحران 

زنجیره تامین جهانی تامین قطعات را محدود کرده است.
ارزش سهام مایکروسافت امسال ۴۵ درصد صعود کرده و تقاضا برای خدمات مبتنی بر ابر، 
عامل تاثیرگذار در رشد فروش این شرکت بوده است. ارزش سهام اپل در سال میالدی 
جاری ۱۲ درصد رشد کرده است.ارزش سرمایه بازار اپل در سال ۲۰۱۰ از مایکروسافت 
پیش افتاد و آیفون اپل را به برجسته ترین شرکت فناوری مصرف کننده جهان تبدیل 
کرد. این دو شرکت در سالهای اخیر به نوبت عنوان ارزشمندترین شرکت وال استریت را 

اختیار کرده اند و اپل این عنوان را از اواسط سال ۲۰۲۰ حفظ کرده است.
مایکروسافت در گزارشی که روز سه شنبه منتشر کرد، پیش بینی کرد رونق کسب و 
کار رایانش ابری کمک خواهد کرد سال مالی جاری را با عملکرد قوی به پایان برساند اما 
هشدار داد مشکالت زنجیره تامین واحدهای مهمی مانند تولید لپ تاپهای سرفیس و 

کنسولهای بازی ایکس باکس را تحت تاثیر قرار می دهد.
بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران انتظار دارند درآمد سه ماهه سپتامبر اپل ۳۱ درصد 
رشد کرده و به ۸۴.۸ میلیارد دالر رسیده باشد و این شرکت درآمد خالص یک دالر و ۲۴ 

سنت را به ازای هر سهم گزارش کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:
گمنامی كاربران فضای مجازی يك چالش جدی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: فضای مجازی باید دارای قوانین و مقررات خاص 
خود باشد. هم اکنون گمنامی کاربران چالش جدی است؛ مسائل فضای مجازی در ایران 
هنوز حل نشده است. عیسی زارع پور در جمع کمیسیون سیاسی و اجتماعی دبیرخانه 
مجلس خبرگان رهبری در این شهر، با بیان اینکه فضای مجازی مانند یک شمشیر دولبه 
است، افزود: در حوزه فرهنگ سازی آسیب ها، چالش ها و فرصت های موجود در این 

فضاها جدی گرفته نشده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: در هیج کجــای دنیا فضای مجازی را به حال 
خود رها نمی کنند و حتی آنهایی که این فضاها را بوجود آورده  درصدد فرهنگ سازی و 
جلوگیری از آسیب های آن برآمده اند.زارع پور اظهار داشت: طراحان گوگل امروزه با توجه 
به آسیب های موجود در این فضا اجازه هر گونه استفاده ای به نوجوانان خود نمی دهند و 

سازوکارهایی برای جستجوی ایمن و اخالق مدار در آن پی ریزی کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: از نظر ما فضای مجازی یک حوزه فرصت ساز است و مزیت های آن 
بیشتر از آسیب ها است و این فضا امروزه با تمام ابعاد زندگی مردم گره  خورده و به ویژه 

بعد از شیوع کرونا حضور این فضا در زندگی مردم بیشتر شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ابراز داشــت: در دوره جدید پلتفرم ها زندگی بشر را 
مدیریت می کنند و حکمرانی به دست آنها افتاده است و امروز مرز کشورها جایی است 
که این پلتفرم ها وجود داشته و کاربر می گیرند.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه 
سفر به قم با آیات علوی گرگانی،نوری همدانی و مکارم شیرازی از مراجع تقلید و اعرافی 
مدیر حوزه های علمیه و سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س( دیدار و 

گفت و گو می کند.

بيت كوين كانال 60 هزار دالر را از دست داد
قیمت انواع ارز های شــاخص دیجیتالی در روند معامــالت در بازار های تجارت 
دیجیتال بین المللی تغییراتی را تجربه کرد.قیمت بیت کوین وارد روند نزولی شد و 

مرز ۶۰ هزار دالر را از دست داد.
تغییرات قیمتی بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته منفی بود. دیروز قیمت بیت کوین 
در ساعت ۱۲ و ۳۴ دقیقه عصر به وقت ایران روی ۵۹ هزار و ۲۴۳ دالر قرار داشت و 
مرز ۶۰ هزار دالر را از دست داده بود. بیشترین و کمترین قیمت بیت کوین در ۲۴ 
ساعت گذشته ۸.۴ درصد اختالف داشتند و سرمایه بازار این ارز دیجیتال به ۱.۱۲ 

تریلیون دالر افت کرده بود.
همراه با قیمت بیت کوین قیمت اتریوم نیز پایین آمد و روی ۴ هزار و ۲۲ دالر قرار 
گرفت. سرمایه بازار اتریوم به ۴۷۸ میلیارد دالر رسیده بود و بیشترین و کمترین 

قیمت این ارز دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۸.۶ درصد اختالف داشتند.
دامنه نوسان قیمت بیت کوین و اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته نسبتا بزرگ بود، این 
در حالی است که تحلیل گران می گفتند، رفتار نوسانی قیمت بیت کوین و اتریوم در 
حال تعدیل شدن است.افت قیمت بیت کوین موجب ایجاد برخی نگرانی ها در بازار 
ارز های دیجیتال شده است. دفعه قبلی که قیمت بیت کوین رکورد همه دوران خود 

را به ثبت رسانده بود، به صورت ناگهانی سقوط کرد.

داروی ايرانی»آناكينرا« در پروتكل درمانی كرونا 
قرار گرفت

داروی ساخته شده ایرانی توسط یک شــرکت دانش بنیان تحت عنوان »آناکینرا« در 
پروتکل درمانی کرونای کودکان قرار گرفت.امیرحسین کاراگاه مدیر شرکت دانش بنیان 
در حوزه دارویی در مراسم رونمایی از داروی آناکینرا گفت: این دارو اولین داروی بیوتم 
است که کلیه مراحل تحقیق، توسعه و تایید و تولید آن در کشور انجام شده است.وی با 
اشاره به ارزش کیفیت دارو گفت: برای این امر چهار شاهد داشتیم؛ آزمون های کنترل 
کیفی مقایسه ای با برند اصلی را در این پروسه انجام دادیم که برای این منظور با مؤسسات 
خارجی در این زمینه ارتباط داشــتیم و بعد از سه ماه مطالعه و تحقیق به شبیه سازی 

محصول رسیدیم.
کاراگاه ادامه داد: آزمون کنترل کیفی در مقایسه با برند اصلی در آزمایشگاه مرجع سازمان 
غذا و دارو انجام شد که نتایج نشان داد مغایرتی با نمونه خارجی ندارد.مدیر شرکت دانش 
بنیان در حوزه دارویی با اشاره به شــاخص دوم مطالعه این دارو گفت: در بخش پیش 
مطالعات بالینی که طی دوسال انجام شد، طی این مدت از سوی وزارت بهداشت پروتکل 
جدید انجام این مطالعات ابالغ شد؛ از این رو این دارو بر اساس پروتکل جدید وزارتخانه 

انجام و مورد تایید قرار گرفت.
کاراگاه با بیان اینکه بیش از ۶۰ هزار ســرنگ این دارو تولید شده گفت: این دارو تولید 
نمی شود مگر اینکه کیفیت آن به اثبات رسیده باشد.وی با بیان اینکه بیش از ۶ تست 
حیوانی در مطالعات داروی آناکینرا انجام شده است، افزود: مطالعات پیش بالینی روی ۱۳ 
هزار دوز به ۷۲ کودک زیر ۱۶ سال انجام گرفت.به گفته کاراگاه، در مطالعات این داروی 
تزریقی، اثربخشی و ایمنی نیز به اثبات رسید.وی با تاکید بر اینکه مطالعات این دارو را در 
بیماران کرونایی بستری در بخش ICU بیمارستان امام حسین انجام دادیم، گفت: در این 
مطالعه گروه دریافت کننده داروی آناکینرا و گروه دیگری که دریافت نکردند مورد مقایسه 

قرار گرفت؛ این افراد با اکسیژن خون پایین و شرایط حاد بودند.
مدیر شرکت دانش بنیان افزود: مطالعات نشان داد ۶۵ درصد مدت زمان بستری افراد 
دریافت کننده این دارو کاهش و اکسیژن خون آنها )بعد از ۴۸ ساعت( افزایش پیدا کرد، 
این در حالی بود که پنجاه درصد بیمارانی که این دارو را دریافت نکردند جان خود را از 
دست دادند.وی گفت: در گروهی که این داروی تزریقی تولید شده را دریافت کردند فوتی 
نداشتیم.مدیر شرکت دانش بنیان در حوزه دارویی تاکید کرد: خروجی این مطالعه روی 
داروی آناکینرا منجر شد، کمیته علمی کرونا چنین داروی ایرانی را در پروتکل کشوری 

کودکان و نوزادان مبتال به کووید وارد کند.

اخبار

روسیه کپسول باری به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاد
یک موشک روسی سایوز کپسول رباتیکی را به ایستگاه فضایی بین المللی برد تا محموله ای از ذخایر به فضانوردان حاضر در آنجا برساند. موشک سایوز ۲.۱a همراه کپسول پروگرس ۷۹ 

ازمقر فضایی بایکنور واقع در قزاقستان به فضا پرتاب شد تا پس از سفری ۲ روزه به مقصد خود در مدار زمین برسد. این کپسول باری و بی سرنشین احتماالً روز جمعه به ایستگاه فضایی 
بین المللی می رسد.کپسول پروگرس ۷۹ حامل ۲۵۵۰ کیلوگرم بار برای ۷ خدمه مأموریت »اکسپدیشن ۶۶« است. این بار شامل ۱۵۲۰ کیلوگرم کاالی خشک، ۵۵۰ کیلوگرم سوخت 

موشک، ۴۲۰ کیلوگرم آب، ۴۸ کیلوگرم هوا و ۱۳ کیلوگرم نیتروژن است.

وام گرفتــن از بانــک در 
ایران، ظاهرا کاری »سهل و 
ممتنع« است: برخی خیلی 
راحت از بانک وام می گیرند 
)و پس نمی دهند( و برخی 
هم برای گرفتن وام های ۱۰ میلیون تومانی، آن قدر 
دشواری پیش رو دارند که ترجیح می دهند عطای 
این کار را به لقایش ببخشــند. اما آیا روال کار در 
همه جای جهان همین است؟ ظاهراً نه، چرا که در 
برخی کشورها، بانک به شما التماس می کند که وام 
بگیرید!ساز و کار اعطای وام و تسهیالت در بانک ها 
مشخص است و این موضوع، یکی از ارکان اقتصاد 
مدرن در جهان اســت: بانک پول را از مردم عادی 
می گیرد، آن را در قالب تسهیالت بانکی به کسانی 
که متقاضی دریافت وام هستند پرداخت می کند و 
در این میان، سودی هم به ســپرده گذاران )مردم 
عادی( که پول شان را در بانک به ودیعه گذاشته اند، 
پرداخت می کند. خوِد بانک هم کارمزدی به جیب 
می زند که در واقع، ســود »نظام بانکداری« در آن 
نهفته است.به گزارش فرارو؛ اما ظاهراً همین کارکرد 
ساده، که می تواند اقتصاد ها را توسعه بدهد، در ایران 
به شکلی وارونه کار می کند و موجب بروز مشکالت 
متعدد اقتصادی شده است. اما چرا چنین است و آیا 

راه حلی برای این موضوع وجود دارد؟

»ترازنامه های« ناتراز
نکته اصلی مشکل کژکارکردی بانک ها در ایران، در 
 Balance( ترازنامه بانکی« نهفته است. ترازنامه«
sheet( در واقع نشان دهنده میزان »بدهی ها« در 
مقابل »مطالبات« است. مثاًل، اگر شما ترازنامه مالی 
میان خودتان و دوســت تان را بنویسید، در نهایت 
معلوم خواهد شد که چه کسی به دیگری بدهکار 

است و اینکه میزان این بدهی چقدر است.
ترازنامــه بانکی هم همیــن کارکــرد را دارد و در 
ساده ترین حالت، متشکل از دو ستون »دارایی ها« 
در مقابل »بدهی ها« است. ســتون »دارایی ها«، 
نشان می دهد که یک بانک در واقع چقدر پول دارد 

)چقدر پول در این بانک جمع شده است(.
با این همه، باید توجه داشته باشیم که تمام وام هایی 
که مردم از بانک گرفته اند هم در واقع در ســتون 
»دارایی های« بانک نوشته می شود، چرا که بانک در 

واقع به مردم پول قرض داده و فرض بر این است که 
هر ماه اقساط این وام ها را دریافت می کند.

در مقابل، در ســتون »بدهی ها«، بانک باید سود 
حاصل از ســپرده گذاری مردم را بنویسد. شما در 
مقابل سپرده گذاری در بانک، انتظار دارید روزانه 
یا ماهانه ســودی دریافت کنید و به همین دلیل، 
بانک در واقع به شــما بدهکار است و بدهی اش را 

هم ماهانه در قالب سود به شما پرداخت می کند.
اما عالوه بر این، بانک به سهامداران خود هم بدهکار 
است. این سهامداران، سهام بانک را از بازار سرمایه 
خریداری کرده انــد و البته ممکن اســت در بدِو 
تاسیس بانک، در تامین بخشی از سرمایه اولیه مورد 

نیاز برای آغاز به کاِر آن هم مشارکت کرده باشند.

آیا بانک از وام دادن سود می کند؟
به طور کلی، نرخ ســود با توجه به »نرخ بهره« در 
 Interest( »اقتصاد تعیین می شــود. »نرخ بهره
rate( یکــی از اصلی تریــن مفاهیــم در اقتصاد 
بانکداری مدرن است، اما دست کم با همین بیان، 
چندان در فضای عمومِی ایران جا نیفتاده و دلیل 
این موضوع هم، کژکارکرِد نهــاد »بانک مرکزی« 
در ایران اســت.منظور از »نرخ بهره« به بیان ساده 
این است: من امروز پولی به شــما قرض می دهم، 
اما از آنجا که اوال از آســایش خودم کاسته ام تا به 
شما آســایش بدهم و ثانیا ممکن است ارزش پول 
من در گذر زمان کاهش پیدا کند، شما باید عالوه 
بر بازگرداندن اصل پول، »بهره« این پول را هم به 
من بدهید. این همان »نرخ بهره« است.در ایران که 
نرخ تورم در نیم قرن گذشــته کمابیش دو رقمی 
بوده، »نرخ بهره »هم باید دو رقمی باشــد تا قرض 
دهنده )بانک( انگیزه کافی برای قرض دادن )اعطای 
وام( داشته باشــد. اما نرخ تورم گاهی در ایران آن 
قدر اوج می گیــرد که عمال بانک ضــرر می کند و 
وام گیرنده، در هــر حالت نفــع می برد.به همین 
دلیل، بانک های ایرانی در اعطای وام سخت گیری 
می کنند و روش هایی را به کار می برند که سودشان 
تضمین شود: باید پول را چند ماه قبل از اخذ وام در 
حساب بلوکه کنید؛ چند نفر ضامن با حقوق دولتی 

بیاورید؛ سند ملک گرو بگذارید و....

لطفاً از ما »وام« بگیرید!
اما اوضاع در بسیاری از کشــور های جهان، دقیقاً بر 
عکِس این است، در حالی که شاید باور این موضوع 
برای شــهروندان ایرانی دشوار باشــد. در واقع، در 

بسیاری از کشور های جهان، بانک ها به شما التماس 
می کنند که از آن ها وام بگیرید، چرا که کارشان در 
واقع همین اســت!در ایران که نرخ تورم بسیار باال 
است، »وام گیرنده« برنده است، چرا که ارزش پولی 
که در آینده به بانک پس می دهــد، کمتر از ارزش 
پولی است که امروز قرض کرده است. از آن سو، در 
کشور هایی که نرخ تورم در آن ها بسیار پایین است 
)مثال ژاپن، آلمان و فرانســه( کسی انگیزه ندارد که 
پولش را در بانک به ودیعه بگذارد تا مثال ســاالنه ۳ 
درصد ســود بگیرد.این در حالی است که در برخی 
کشورها، نرخ سود ســپرده گذاری بانکی در عمل 
حتی منفی است، به این معنی که بانک نه فقط در 
مقابل سپرده شما به شما سود نمی دهد، که از شما 
بابت انجام عملیات بانکی کارمزد هم می گیرد.به این 
ترتیب، انگیزه ســپرده گذاری پول در بانک کاهش 
پیدا می کند و وقتی سپرده ای وجود نداشته باشد، 
بانک نمی تواند وام زیادی هــم به متقاضیان بدهد. 
از آن ســو، بانک ترجیح می دهد مشتریان جدید را 
ترغیب به اخذ وام کند تا دست کم به صورت ساالنه 
از آن ها بابت واِم پرداخت شــده سود بگیرد. به این 
ترتیب، بانک کارمندانی دارد که دوره می گردند و به 
صاحبان کسب و کار پیشنهاد دریافت وام می دهند، 

دقیقا برعکس ایران.

بهشت های »وام« در دنیا
اما بانک های کشــور های مختلف چــه میزان وام 
می دهنــد و بابت ایــن وام چقدر ســود دریافت 
می کنند؟ قاعده کلی این است که هر چه نرخ تورم 
در یک کشور باالتر باشد، نرخ سود )یا با تقریب، نرخ 

بهره( وام هم باالتر است. بر این اساس، کشور هایی 
مانند ونزوئــال، آرژانتین، ایران و ترکیه، ســرآمد 
کشور هایی هستند که باالترین نرخ سود وام بانکی 

و باالترین نرخ سود سپرده گذاری بانکی را دارند.
داده های سال ۲۰۲۰ میالدی موسسه »تریدینگ 
اکونومیکس« نشــان می دهند که ماداگاسکار با 
نرخ بهره وام در حــد ۴۹ درصد، باالترین نرخ بهره 
را دریافت می کند. ایران هم با نرخ بهره ۲۲ درصد، 
یکی از باالترین نرخ های بهره وام در جهان را داشته 
است. با این همه، حتی با در نظر گرفتن نرخ تورم 
رســمی در ایران در این بازه زمانی )بین ۳۰ تا ۴۵ 
درصد( اخذ وام از بانک عمال به ســود وام گیرنده 
تمام شده است.اخذ وام در ترکیه، اما حتی بیش از 
ایران به نفع وام گیرنده بوده است. بر اساس این داده 
ها، نرخ بهره وام در ترکیه در سال ۲۰۲۰ میالدی 
معادل ۱۸.۵ درصد بوده و این در حالی است که نرخ 
تورم گزارش شده در این کشور، معادل حدود ۱۲ 
درصد بوده است.با این همه، در برخی کشور های 
توسعه یافته اروپایی و آسیایی نرخ بهره وام بانکی 
بسیار پایین است. به عنوان نمونه، این نرخ در کره 
جنوبی حدود ۲.۸ درصد، در ســوئیس حدود ۲.۶ 
درصد و در بریتانیا حدود ۰.۵ درصد اســت.به این 
ترتیب، وام گرفتن در این کشور ها در واقع مجانی 
تمام می شود. با این همه، باید این واقعیت را هم در 
نظر گرفت که نرخ سود سپرده های بانکی هم در این 
کشور ها به همین اندازه پایین است. به این ترتیب، 
درخواســت کننده وام باید توجیه مناسبی برای 
دریافت وام داشته باشد تا بتواند بانک را قانع کند 

که به او وام بدهد.

بانك های كدام كشور ها برای وام دادن به مشتری التماس می كنند؟

»بهشت ها« و »جهنم های« اخذ وام بانکی
News kasbokar@gmail.com

ســازمان پدافند غیرعامل کشــور درباره حمله 
سایبری دیروز به شــرکت توزیع سوخت کشور 
اطالعیه ای صادر کرد.»اگر مدیران کشور اهمیت 
مســئله پدافند غیرعامل را درک نکنند و پدافند 
غیرعامل به طور شایسته توسعه پیدا نکند، کشور 
در معرض تهدیدهای بعضاً غیر قابل جبران قرار 

خواهد گرفت.
اساسا ایمنی، امنیت و دفاع در فضای سایبری امری 
نسبی است و به میزان سایبری شدن زیرساخت ها 
و دارایی ها ، امکان اختالل در کارکرد خدمات به 
دلیل حوادث سایبری افزایش می یابد. امروزه بروز 
حوادث سایبری در کشورهای توسعه یافته با دالیل 
مختلف تبدیل به یک واقعیت اجتناب ناپذیر و یک 

چالش جهانی شده است.
در این شرایط ســازمان پدافند غیرعامل کشور از 

ســوی مرکز ملی فضای مجازی مکلف به اجرای 
رزمایش ها در زیرساخت ها در جهت تست پایداری 
ارائه خدمات شده است.بر همین مبنا این سازمان 
در هماهنگی با مرکز ملی، در سال جاری تاکنون 
بیش از ۷۰ رزمایش ســایبری در زیرساخت های 
حیاتی کشــور انجام داده اســت که نتایج آن به 
مرکز ملی و مســئوالن زیرســاخت ها جهت رفع 

آسیب پذیری ها ابالغ شده است.
در حوزه زیرســاخت انرژی نیز تاکنــون پدافند 
غیرعامل دو رزمایــش در حــوزه وزارت نفت و 
شرکت های تابعه از جمله شرکت ملی پاالیش و 

پخش فرآورده های نفتی انجام داده و نتایج از جمله 
آسیب پذیری های عمده را جهت برطرف سازی به 
مسئولین ابالغ کرده اســت و در راستای صیانت 
از حقــوق عامه و تــاب آوری ملــی موضوع رفع 

آسیب پذیری ها را مکرر پیگیری کرده است.
از ابتدای بروز حادثه در ســامانه هوشمند توزیع 
ســوخت نیز تیم های عملیاتی قــرارگاه پدافند 
ســایبری در تعامل با ســایر بخش هــای امنیت 
سایبری کشــور به بررســی دالیل بروز اختالل 
ســایبری و کمک به بازگشــت کارکرد خدمات 
جایگاه های توزیع ســوخت اقــدام کردند که در 

نتیجه خدمات سامانه هوشمند به تدریج درحال 
بازگشت به حالت اولیه است. همچنین تیم ویژه 
تحقیقات پدافند سایبری با در نظر گرفتن تمامی 
احتماالت، درحال تکمیل شواهد فارنزیک منشاء 
اختالل سایبری می باشد که با توجه به حساسیت 
و تخصصی بودن موضوع نتایج آن پس از تکمیل 

اطالع رسانی می شود.
ســازمان پدافنــد غیرعامل کشــور ضمن تذکر 
مجدد به همه دســتگاه ها و زیرساخت هایی که 
در آنها رزمایش ســایبری برگزار شده است اعالم 
می دارد در صــورت بروز هر نــوع حادثه از محل 
آسیب پذیری های اعالم و ابالغ شده این سازمان، 
موضوع اختالل در خدمات رسانی به مردم و خدشه 
به اعتبار سایبری کشور را از طریق مراجع قانونی 

پیگیری خواهد کرد.

هوش مصنوعی با شناســایی حمالت سایبری، 
حفره های امنیتی، خطرات هک شــدن و نواقص 
دیوارهای امنیتی اکوسیســتم دیجیتال را برای 
دولت ها، بانک هــا، بازرگانان و کاربــران امن تر 
می کند.فرقی نمی کند که یک کارمند از دورکاری 
ایام کرونا لذت ببرد یا عالقه مند به حضور در محل 
کار خود و انجام وظایفش به شــکل رسمی باشد، 
درهرحال مجرمان ســایبری از افزایش ناگهانی 
میزان دورکاری برای رسیدن به اهداف خود نهایت 

استفاده را می کنند.
برای یک مجرم سایبری افزایش بازه زمانی حضور 
افراد در اینترنت یک فرصت طالیی است. اِی جی 
باهاال رئیس بخش راه حل های سایبری و اطالعاتی 
شرکت مستر کارت می گوید در عرض چند هفته 
ما شــاهد نوعی از فرایند دیجیتالی شدن بودیم 
که به شــکل منطقی این فرایند باید در طی چند 
ســال اتفاق بی افتد و این ســرعت تغییر شرایط 
عوارض ناخواسته برای ما داشته است. این شرکت 
شــاهد افزایش ۴۷ درصدی گزارش های ناظران 
کاله برداری بودیم و درعین حال میزان کاله برداری 
جهانی نیز در طی این چند ماه گذشته به باالترین 

شاخص ۲۰ سال اخیر رسیده است.
در شــرایط کنونی معضل جرائم ســایبری صرفاً 
معطوف به افزایــش کمی و آمــار تصاعدی این 
دســته از جرائم نیســت، بلکه ازنظــر کیفی و 
اشــکال وقوع جرم نیز شــاهد جرائمی به مراتب 
پیچیده تر هستیم. به گفته آقای باهاال نسل جدید 
جرائم سایبری به شــدت مبتنی بر تاکتیک های 
پنهان کاری اســت و در یک رشــد بی ســابقه از 
هر ســه جمله ســایبری در یک حمله از هوش 

مصنوعی برای تقلید رفتارهای انســانی استفاده 
 می شــود که حاکی از به صدا درآمدن یک زنگ

 خطر است.
نیل کاســتیگان مدیر بخش بیومتریک رفتاری 
شــرکت BehavioSec می گویــد دوران 
اســتراتژی قدیمی دیوارهای بلند و خندق های 
عمیق گذشته اســت و در حمالت مدرن پس از 
عبور از موانع اولیــه با فریبکاری از شــیوه هایی 
مانند مهندسی اجتماعی، دسترســی از راه دور 
و اسب تروآ اســتفاده می شــود. بااین وجود تنها 
 مجرمان ســایبری از هوش مصنوعی به نفع خود

 استفاده نمی کنند.
به عنوان مثال، شرکت مســتر کارت سال هاست 
که با جای گذاری و توســعه ابزارهــای مبتنی بر 
هوش مصنوعــی در سیســتم عامل خود حجم 
عظیمی از داده ها و خدمات را به شــکل آســان 
و ایمــن مدیریــت می کند.هــوش مصنوعی با 
شناسایی حمالت ســایبری، حفره های امنیتی، 
خطرات هک شــدن و نواقص دیوارهای امنیتی 
اکوسیســتم دیجیتال را برای دولت ها، بانک ها، 
بازرگانان و کاربران امن تر می کند. مســتر کارت 
در طول یک ســال اخیر با بهره مندی از این ابزار 
از وقــوع کاله برداری های ســایبری درمجموع 
 بــه مبلــغ ۲۰ میلیــارد دالر جلوگیــری کرده

 است.
هــوش مصنوعــی امــکان صحــت ســنجی 

معامــالت فیزیکــی و اینترنتــی را در کســری 
از ثانیه فراهــم می کند. مســتر کارت با طراحی 
 Mastercard’s Decision« الگوریتــم
Intelligence« بــه شــکل خــودکار نحــوه 
استفاده معمول صاحب حســاب از کارت بانکی 
خود را می آموزد و رفتارهای عــادی و غیرعادی 
در برداشــت وجه را تشــخیص می دهد. نظارت 
بر معامــالت در زمــان واقعــی آن هــا را ازنظر 
احتمال وقــوع کاله بــرداری رتبه بندی می کند. 
باهاال می گویــد در برخی مــوارد تجزیه وتحلیل 
اطالعــات عملکرد صاحــب حســاب احتمال 
کاله بــرداری را ۵۳ درصد کاهــش می دهد. این 
امکان به ویژه برای خرده فروشــان آنالین که در 
 هنگام معامله شناخت محدودی از مشتری دارند 

بسیار مهم است.
هوش مصنوعی با پشتیبانی از فناوری بیومتریک 
به تغییر تجربــه مصرف کننده کمــک می کند. 
فنــاوری پیشــگام مســتر کارت بــا اســتفاده 
از یادگیری ماشــینی می تواند یــک پروفایل از 
الگوهای رفتاری کاربر را از ســرعت تایپ کردن 
تا حرکت ماوس ایجاد کند. این فناوری با ردیابی 
تعامل پیوسته یک حســاب با یک ابزار مشخص 
به راحتی می تواند دروغ هایی را تشــخیص دهد 
که نشان می دهد مهاجم کســی نیست که ادعا 
 می کند یا حتی اصاًل یک شــخص حقیقی نیست 

و یک ربات است.

ربات هــا از مهم ترین تهدیدات امنیت ســایبری 
هســتند که به لطف فناوری بیومتریک رفتاری 
می توان به راحتی آن ها را شناسایی و خنثی کرد. 
الگوریتم های یادگیری بیومتریک رفتاری هرچقدر 
که داده هــای بیشــتری را تجزیه وتحلیل کنند 
می توانند در شناسایی الگوهای مشکوک پیچیده 
بهره وری مؤثرتری داشــته باشند و شرکت هایی 
مانند مســتر کارت را یک گام جلوتر از مجرمان 

سایبری قرار دهند.
باهاال با اشــاره به توانایی های منحصربه فرد این 
فناوری بیان می کنــد که به تازگــی یک حمله 
پیچیده صرفاً بــا تجزیه وتحلیل حالت قرارگیری 
گوشــی موبایل خنثی شــد. در این مورد اخیر، 
ســرعت تایپ اطالعات برای شخصی که از تلفن 
خــود درحالی که روی میــز قرار دارد اســتفاده 
می کند غیرممکن تشخیص داده شد و بالفاصله 
هوش مصنوعــی مســتر کارت را مطلع می کند 
که یک ربــات در حال انجــام معامله اســت. با 
ترکیــب معیارها و اطالعــات مختلفــی که در 
اختیار ایــن فناوری قرار دارد ایــن فرصت ایجاد 
می شــود که رفتارهــای غیرمعمول به ســرعت 
 تشــخیص داده شــده و قبل از وقوع جرم و ایجاد 

خسارت متوقف شوند.
اِی جی باهاال معتقد است هوش مصنوعی همانند 
تمام فناوری های ساخت دست بشر می تواند برای 
مقاصد خوب یا بد اســتفاده شــود. با استفاده از 
فّناوری های مفید می تــوان اطمینان حاصل کرد 
که به عنوان یک جامعه در مســیر پیشرفت گام 
برمی داریم و افراد معدودی که سعی بر سو استفاده 

دارند نمی توانند مانع ما شوند.

واكنش پدافند غيرعامل به حمله سايبری اخير: 

آسیب پذیری شرکت توزیع سوخت اطالع داده شده بود

مجرمان سايبری باهوش تر می شوند

مبارزه با جرائم سایبری به کمک هوش مصنوعی


