
از آغــاز پرداخــت تســهیالت بــه واحدهای 
صادراتی، یعنی خرداد ١٣٩٩ تا آخر شــهریور 
امســال ۴۴۷ فقره ثبت نام بــرای دریافت این 
تسهیالت انجام شده بود، اما ١٩٣ فقره به ارزش 
٣۴۶۲ میلیــارد تومان تســهیالت به واحدهای 
صادراتی پرداخت شــد، یعنی حدود ۴٣ درصد 
 متقاضیــان موفق بــه دریافت این تســهیالت

شدند.
به گزارش ایسنا، در شــش ماهه نخست امسال 
بیش از ۲۲۰٩ میلیارد تومان تسهیالت درقالب 
١١٩ فقره به واحدهای صادراتی پرداخت شــده 
است. البته در این مدت ١۶۵ مورد ثبت نام برای 

دریافت این نوع تســهیالت انجام شــده بود که 
یعنی حدود ۷۲ درصــد متقاضیان در این مدت 
موفق به دریافت تســهیالت شــدند.  بر اساس 
جزئیات اطالعات که در پنج ماهه امسال منتشر 
شده نیز، از بین استان ها، تهران با دریافت ٣۶۶ 
میلیارد تومان، بیشــترین تسهیالت واحدهای 
صادراتی را به خود اختصاص داده است. در مورد 
استان هایی که کمترین تســهیالت را دریافت 
کردند نیز باید گفت که از بین استان ها، ٩ استان 
از جمله ایالم، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و 
بویراحمد و مناطق آزاد هیچ تسهیالتی دریافت 
نکردند.  البتــه اطالعات مربوط به تســهیالت 

به واحدهای صادراتی از آغــاز اعطای آن یعنی 
خرداد ١٣٩٩ تا آخر شــهریور امسال هم منتشر 
شــده که نشــان می دهد در این مدت بیش از 
٣۴۶۲ میلیارد تومان در قالب ١٩٣ فقره پرداخت 
شده است.  طی مدت یاد شــده ۴۴۷ فقره ثبت 
نام برای دریافت این تســهیالت انجام شده بود 
که ۲۶١ مــورد از آن ها برای دریافــت بیش از 
۵٣۴١ میلیارد تومان به بانک ها معرفی شــدند، 
اما ١٩٣ فقــره بــه ارزش ٣۴۶۲ میلیارد تومان 
تســهیالت به واحدهــای صادراتــی پرداخت 
 شــد، یعنی حدود ۴٣ درصــد متقاضیان موفق

 به دریافت این تسهیالت شدند.  

نرخ تورم ترکیه در آستانه عبور از ۲۰ درصد قرار 
گرفت.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری دیلی 
صباح، مرکز آمار ترکیه در گزارشی اعالم کرد که 
نرخ تورم این کشور در ١۲ ماه منتهی به اکتبر به 
١٩.۸٩ درصد رســیده که این رقم در مقایسه با 
مدت مشــابه ماه قبل ۰.۴۴ درصد بیشتر شده 
است. این نرخ، بیشترین نرخ تورم ثبت شده ترکیه 
در سه سال اخیر محسوب می شود.  اقتصاد ترکیه 
از زمان شیوع کرونا تحت فشار زیادی قرار گرفته 
چرا که بخش های کلیدی آن از جمله گردشگری 
دچار مشکل شــده اســت.  در بین بخش های 
مختلف، باالترین نرخ تورم مربوط به بخش مواد 

غذایی و نوشــیدنی با ۲۷.۴١ درصد بوده است و 
پس از این بخش نیز، رستوران و هتلداری با تورم 
۲۵.٣ درصدی و لوازم منزل با ۲٣.١ درصد قرار 
دارند. از ســوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط 
به لباس و پوشــاک با ۵.١١ درصد و ارتباطات با 
۴.۸٩ درصد بوده است. از ماه اکتبر سال ۲۰١۸ 
که نرخ تورم ترکیه با رســیدن به ۲۵ درصد در 
باالترین سطح ١۵ ســال اخیر خود قرار گرفت، 
شیب افزایش قیمت ها عمدتا در مسیر افزایشی 
بوده است.  هسته تورمی که تغییرات قیمتی مواد 
غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات باالی آنها در 
نظر نمی گیرد، با ۰.١ درصد افزایش نســبت به 

ماه قبل خود به ١۶.۸۶ درصد رســید.بر مبنای 
ماهانه نیز نرخ تورم ترکیه در این ماه ۲.٣٩ درصد 
اندازه گیری شده که ١.١۴ درصد بیشتر از تورم 
ثبت شده ماه قبل در این کشور است.متوسط نرخ 
تورم ترکیه در دو سال گذشته ١١.۲٣ درصد بوده 
است که باالترین نرخ ثبت شده مربوط به ٣۵.۲۰ 
درصد در ماه ژانویه و کمترین تورم ثبت شده نیز 
مربوط به تورم ۸.۵۵ درصدی ماه اکتبر بوده است.

مقامات ترکیه دستیابی به تورم تک رقمی ۸.۵ را 
برای ســال جاری هدف گذاری کرده اند و بانک 
مرکزی نیز پیش بینی کرده تورم تا پایان امسال 

به ۸.٣۲ درصد برسد.

مبلغ تراکنش های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور 
در هفتمین ماه سال جاری به بیش از ۵٩۶ هزار میلیارد تومان 
رسید که نسبت به شهریورماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب 
۴.۶۲ و ۷.۷۷ درصد کاهش داشته است.به گزارش ایسنا، بر 
اساس تازه ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، 
مجموع تعداد تراکنش های انجام شده شاپرک در مهرماه سال 
جاری به ٣۲۷١ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش ها 
در مجموع به بیش از ۵٩۶ هزار میلیارد تومان می رســد که 
نسبت به شــهریورماه معادل ۴.۶۲ درصد در تعداد و ۷.۷۷ 
درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است. بر این اساس، رشد 
اسمی ماهانه تراکنش های شاپرک در مهرسال جاری نسبت 

به ماه گذشته معادل منفی ۷.۷۷ درصد بوده است. 

سهم ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت
در مهر ١۴۰۰ ســهم ابزارهای پذیــرش اینترنتی در 
تراکنش های انجام شــده ۷.۰٣ درصــد و ابزار پذیرش 

موبایلــی ٣.٣٣ درصد بــوده و این در حالی اســت که 
کارت خوان هــای فروشــگاهی ۸٩.۶۴ درصــد از کل 
تراکنش های انجام شــده را به خود اختصاص داده اند.از 
تعداد تراکنش های انجام شده ۸۸.۴۵ درصد مربوط به 
خرید کاال و خدمات، ۷.٣۶ درصــد مربوط به پرداخت 
قبض و خرید شــارژ تلفن همراه و معادل ۴.١٩ درصد 
مربوط به مانده گیری بوده است.همچنین، از مجموع کل 
تراکنش های انجام شده در مهرماه معادل ٩۲.۵٣ درصد 
موفق و ۷.۴۷ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش هایی که 
با سوییچ شاپرک انجام شده، ٩٩.٩۷ درصد موفق بوده 
اســت.اما از مجموع تراکنش های ناموفق انجام شده در 
این ماه، ۰.۶۲ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۴٣ 
درصد به دلیل خطای شاپرکی، ١٣.١۷ درصد به دلیل 
خطای صادرکنندگــی، ۸۵.٣٩ درصد به دلیل خطای 
کاربری و ۰.٣٩ درصد به علت خطای کســب وکار بوده 
است.بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش های 

شاپرک به نقدینگی در مهرماه ســال جاری نیز ۶٩.١٣ 
درصد بوده و این در حالی اســت که نسبت اسکناس و 
مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها 

١.۸۵ درصد بوده است.

متوسط مبلغ تراکنش ها در ابزارهای پذیرش 
بنا بر تحلیل آمارهای رســمی در مهر سال جاری، ابزار 
کارت خوان فروشــگاهی با ٣۰۷ تراکنش بــه ازای هر 
کارت خوان در مکان نخســت قرار می گیرد و پذیرش 
اینترنتی بــا ١۴۵ تراکنش به ازای هر ابــزار و پذیرش 
موبایلی با ۷۴ تراکنش به ازای هــر ابزار فعال به ترتیب 
در مکان های بعدی قرار می گیرند. افزون بر این متوسط 
تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل 
۲۶۰ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه 
در ماه گذشته کاهش ١۴.۷۴ واحدی )۵.٣۷ درصدی( را 

تجربه کرده است.

هر بسته نیم کیلویی ماکارونی در یک سال اخیر بیش از ۲۰۰۰ 
تومان گران شده و تا بیش از ۸۰۰۰ تومان فروش رفته است.

به گزارش ایسنا، رشد قیمت ماکارونی در مهرماه امسال در 
مقایسه با همین ماه در ســال گذشته به طور متوسط ۷.۲٩ 
درصد بوده است، این آمار در گزارش رسمی مرکز آمار ایران از 

وضعیت قیمت اقالم خوراکی ثبت شده است.
بر این اساس هر بسته نیم کیلویی ماکارونی در مهرماه سال 
گذشته به طور متوسط ۵۶۰۰ تومان بوده که به بیش از ۷۰۰۰ 

تومان در شهریور ماه امسال رسیده و متوسط قیمت در مهرماه 
۷٣۰۰ تومان بوده است.این در حالی است که فروش هر نیم 
کیلو ماکارونی تا بیش از ۸۰۰۰ تومان هم اعالم شده که فروش 

بیش از آن هم در بازار بعید نیست.
نوسان قیمت ماکارونی طوری بوده که نسبت به شهریورماه 
امسال ۴.۷ و در مقایسه با مهرماه پارسال ۲٩.۷ درصد گران 

شده است.
روند قیمت هر بســته نیم کیلویی ماکارونی از سال گذشته 

نشان می دهد که متوســط قیمت در آبان پارسال ۵۷۰۰ 
تومان، آذر۵۸۰۰، دی ۵٩۰۰،  بهمن ۶۰۰۰،  اسفند ۶١۰۰ 
در سال جاری در فروردین ۶۲۰۰، اردیبهشت ۶٣۰۰، خرداد 
۶۴۰۰،  تیر ۶۵۰۰، مرداد ۶۶۰۰،  شــهریور ۷۰۰۰، مهرماه 
۷٣۶۰ تومان بوده است.افزایش قیمت ماکارونی در حالی رخ 
داده که در اوایل سال جاری مشاور انجمن صنفی کارفرمایان 
کارخانجات ماکارونی از احتمال افزایش بیش از ۷۰ درصدی 

قیمت ماکارونی در سال جاری خبر داده بود.

اوپک پالس به سمت یک رویارویی سیاسی با جو بایدن پیش می رود و باید بین عمل به 
خواسته آمریکا برای عرضه بیشتر نفت یا بی اعتنایی به آن یکی را انتخاب کند.به گزارش 
ایسنا، اگر اوپک پالس به خواسته آمریکا اعتنایی نکند به سمت نبرد با کاخ سفید پیش 
می رود که نگران اســت تورم حاصل از قیمتهای باالی انرژی روند احیای اقتصادی را 
منحرف کند. تسلیم فشار شدن و باز کردن شیرهای نفت، نزدیکترین متحد عربستان 
سعودی در خارج از اوپک پالس را حفظ می کند اما به قیمت آسیب دیدن احیای قیمت 
نفت تمام می شــود که خزانه این صادرکننده بزرگ نفت را پر کرده است.بایدن در یک 
کنفرانس مطبوعاتی در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در گالسکوی اسکاتلند اظهار 
کرده بود: نگاهی به قیمتهای نفت بیاندازید. هزینه های سوخت به دلیل امتناع روسیه یا 
کشورهای اوپک برای تولید بیشتر نفت، باالست.این نبردی است که از بازار نفت فراتر رفته 
و در روابط مشکل دار آمریکا با متحدان قدیمی خود در خاورمیانه تنیده می شود. بایدن 
تاکنون حاضر نشده است با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی صحبت کند و  
کاخ سلطنتی در ریاض را که در دوران دولت ترامپ تقریبا دسترسی راحتی به کاخ سفید 
داشت، عصبانی کرده است.با وجود این مچ اندازی رییس جمهور آمریکا که مورد حمایت 
ژاپن و هند قرار گرفته است، اعضای کلیدی متعدد اوپک و متحدانش نشانه چندانی از 

تسلیم بروز نداده اند. به عنوان مثال عراق و کویت علنا اعالم کرده اند که به برنامه افزایش 
تدریجی تولید ماهانه به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز پایبند می مانند و بازار را تا پایان 
سال در کمبود عرضه نگه می دارند.این نتیجه از سوی ناظران اوپک پیش بینی می شود 
اما فشار دیپلماتیک روز چهارشنبه همچنان ادامه داشت و احتمال توافق دقیقه آخر را 
قوت بخشید.باب مک نالی، رییس شرکت مشــاوره "راپیدان انرژی" و مقام سابق کاخ 
سفید در این باره گفت: اوپک پالس احتماال در نشست روز پنج شنبه خود برنامه تسهیل 
تدریجی محدودیت عرضه به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز را برای ماه آینده تصویب 
خواهد کرد.در هر صورت بازار نفت ممکن است تحت تاثیر رویارویی مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان بزرگ پس از نشست روز پنج شنبه اوپک پالس، چندین هفته پرنوسان 
داشته باشد. این وضعیت در روز چهارشنبه که بهای معامالت نفت در بازار نیویورک ۶.٣ 
درصد سقوط کرد و به ۸۰ دالر و ٩٣ سنت در هر بشکه رسید، به خوبی قابل مشاهده بود.

مشکالت تولید
اگر اوپک پالس تسلیم خواسته آمریکا شود، معلوم نیست چه میزان نفت بیشتر از ۴۰۰ هزار 
بشکه در روز برای بایدن کافی خواهد کرد. اگر این گروه متعهد شود تولیدش را ۶۰۰  هزار 

بشکه در روز یا حتی ۸۰۰ هزار بشکه در روز برای دسامبر افزایش دهد، معلوم نیست بتواند به 
چنین وعده ای عمل کند.این گروه به دلیل نبود سرمایه گذاری در میادین نفتی کشورهایی 
مانند آنگوال، نیجریه و حتی کویت که روی تولید تاثیر گذاشته است، برای رسیدن به اهداف 
تولید ماهانه به تقال افتاده است. روسیه و امارات متحده عربی ممکن است ظرفیت برای تولید 
فراتر از سهمیه خود و جبران تولید ضعیفتر کشورهای دیگر داشته باشند، اما چنین اقدامی 
مستلزم تغییر توافق فعلی اوپک پالس است.یک دلیل دیگر مقاومت اوپک پالس این ریسک 
است که اگر نفت بیشتری عرضه شود، بازار ممکن است به سرعت وضعیت مازاد پیدا کند. 
عرضه در حال حاضر محدود است اما انتظار می رود در اوایل سال آینده بازار با مازاد عرضه 
روبرو شود.متیو هوالند، تحلیلگر شرکت مشاوره "انرژی اسپکتس" می گوید اوپک پالس 
در سال ۲۰۲۲ سال پرچالشی را پیش بینی می کند. بعضی از اعضای این گروه عقیده دارند 
عرضه بیشــتر نفت ضرورت حذف آن از بازار در مقطع بعدی را ایجاد می کند. مانع باالیی 
برای اوپک پالس برای افزودن بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز به تولید در دسامبر وجود دارد.

ذخایر نفت
اگر اوپک پالس درخواســت بایدن را نادیده بگیرد، آمریکا ابزارهای دیگری در اختیار 

دارد و می تواند قانون ضد انحصارطلبی علیه اوپک پالس را احیا کند که بعید اســت در 
کوتاه مدت روی قیمت نفت تاثیری داشته باشد. اقدامات رادیکالتری مانند ممنوعیت 
صادرات نفت آمریکا وجود دارند اما چنین اقداماتی به صنعت نفت آمریکا آســیب زده 
و باعث مختل شــدن بیشــتر بازارهای جهانی می شــوند.محتملترین اقدام برداشت 
از ذخایر اســتراتژیک نفت خواهد بود. چنین اقدامی اگر همزمان با ســایر کشورهای 
صنعتی عضو آژانس بین المللی انرژی انجام شــود، تاثیر بزرگتــری روی قیمت نفت 
خواهد داشــت. هند و چین مصرف کنندگان بزرگ نفت در آســیا هســتند و ذخایر 
استراتژیکشان در خارج از سیســتم آژانس بین المللی انرژی قرار دارد اما ممکن است 
از آنها خواسته شود به این اقدام ملحق شــوند.از زمان تاسیس آژانس بین المللی انرژی 
در سال ١٩۷۴، سه مورد برداشــت هماهنگ از ذخایر سوخت وجود داشته است. اولی 
در زمان جنگ خلیج فارس در سال ١٩٩١ پس از تهاجم عراق به کویت و مختل شدن 
بخش بزرگی از صادرات نفت خاورمیانه بود. دومین مورد پــس از طوفانهای کاترینا و 
ریتا بود که به تاسیسات نفتی فراســاحلی آمریکا در سال ۲۰۰۵ به شدت آسیب زدند. 
 سومین مورد در ســال ۲۰١١ برای خنثی کردن اختالل عرضه ناشی از جنگ داخلی

 لیبی بود.

تورم ترکیه روز به روز بیشتر از دیروزچند درصد صادرکنندگان، تسهیالت گرفتند؟

نیم کیلو ماکارونی ۸۰۰۰ تومانتراکنش های الکترونیکی کم شد

رویارویی سیاسی اوپک پالس با آمریکا
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بانک ها نرخ سود سپرده را باال بردند

پرداخت ۱۷۰۰ میلیارد
 از محل یارانه ها به 

وزارت بهداشت

 بازار سرمایه 
در معرض خطر جدی

صفحه؟
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سرمقاله

 تبعات ارز چند نرخی
 بر معیشت

بایــد بپذیریــم اقتصــاد 
یک علم اســت و صرفا با 
رویکردهای سیاسی نمی 
توان با اقتصاد دســتوری 
برخورد کرد. عدم توجه به علم اقتصاد، قانون بازار 
و ایجاد رانت های متعدد به اسم حمایت از تولید 
و مصرف کننده، دشت بزرگی به نام سالطین و 
رانت خواران را ایجاد کرده اســت. رفته رفته با 
قدرت گرفتن این سالطین، رویکردهای سیاسی 
نیز در جهت تامین خواسته های این افراد رقم 
می خورد. به عبارتی در چنین بزنگاه هایی که 
تحریم نمونه آن اســت، نفوذ در تمام بخش ها 

صورت می گیرد...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی
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 عرضه خودرو
 در  بورس کلید خورد

چک های ثبت نشده  در 
سامانه  صیاد   را   قبول  نکنید

سرانجام حذف یارانه دهک های باال چه شد؟

تعلل در حذف یارانه ثروتمندان
صفحه2

صفحه3

سفره ها  کوچک تر شد
سبد معیشت به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید

معــاون عملیــات و نظــارت بر بــازار بورس 
کاالی ایــران گفت: خودرو هایی که مشــمول 
قیمت گذاری نیســتند منعی بــرای عرضه در 
بورس کاال ندارنــد و مذاکراتی برای عرضه این 
خودرو ها در بورس کاال انجام شــده اســت. به 
گفته جهرمــی، زمانی که خــودرو وارد بورس 
کاال شــود، قیمت خودرو در بورس بین قیمت 
کارخانــه و بازار خواهــد بود. بــا ایران خودرو 
درباره خودرو هایی که مشــمول قیمت گذاری 
نمی شوند مانند خودرو تارا و هایما، مذاکراتی 
کرده ایم. ٩۰ درصد تولیدات گروه خودروسازی 
بهمن در بورس کاال عرضه خواهد شد.هرچند 

نظرات در رابطه با عرضه خودرو ...

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: هموطنان 
چک های جدید صیادی که ثبتش در سامانه صیاد 
انجام نشده است را نپذیرند، در غیر این صورت بانک 
نمی تواند در زمان نقد کردن چک، وجهی پرداخت 
کند.به گزارش بانک مرکزی، آمنــه نادعلی زاده با 
اشــاره به تصویب قانون اصالح قانون صدور چک 
در سال ١٣٩۷ در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
محتوای این قانون به سیستمی شدن نقل و انتقاالت 
چک اشاره دارد. یعنی زمانی که چک بین شخص 
صادرکننده و گیرنده چک تبادل می شــود، حتماً 
باید ثبت الکترونیکی آن نیز در سامانه صیاد اتفاق 
افتد.وی افزود: این طرح از ابتدای فروردین ماه سال 

١۴۰۰ با توزیع...

 وعده ای که
  عملیاتی نشود
 به مردم نمی دهیم

رئیس جمهوری:
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اقتصاد2
ایران وجهان

جابه جایی بیش از ۳ میلیون تن 
کاال از مبدا خوزستان

خوزســتان معاون حمــل و نقــل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزســتان 
از جابه جایــی بیش از ۳ میلیــون تن کاال از 

خوزستان در مهرماه ۱۴۰۰ خبر داد.
فواد غزیعلی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: 
مهرماه امسال ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کاال 
از مبادی استان خوزستان به سایر نقاط کشور 

جابه جا شده است.
وی افزود: این میزان جابه جایی کاال رشد ۲۴ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را 
نشان می دهد و بیانگر شرایط مطلوبی در این 

زمینه است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای خوزســتان گفــت: در بخش 
ترانشیپ کاال نیز از مرز شــلمچه ۸۲ هزار و 
۸۷۲ تن کاال توسط ۳ هزار و ۷۶۰ کامیون و از 
مرز چذابه نیز ۹۶ هزار تن کاال توسط یک هزار 

و ۹۲۱ کامیون جابه جا شد.
غزیعلی عنوان کرد: عمده کاالی جابه جا شده 
شامل محصوالت کشاورزی، کاالهای صنعتی 

و کاالی اساسی هستند.

اعتبارسنجی، جایگزینی مناسب 
برای وثیقه و ضامن

به گفتــه مرتضی اکبــری، مدیرعامل بانک 
مهر ایران، در راســتای سیاست های وزارت 
اقتصــاد و بانــک مرکــزی، اعتبارســنجی 
جایگزین بســیار مناســبی بــرای وثیقه و 
ضامن اســت تا افراد برای دریافت تسهیالت 
 شرایط آســان تری را پیش روی خود داشته

 باشند.
به گــزارش روابط عمومی بانــک مهر ایران، 
مشتریان شبکه بانکی برای دریافت تسهیالت 
همواره با مســئله تأمین تضامیــن روبه رو 
هستند. در حالی که در بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته، اعتبارسنجی مشتریان مالک 
اصلی پرداخت تســهیالت اســت، در ایران 
محوریت با وثایقی است که مشتری به بانک 
ارائــه می کنــد. همین موضوع باعث شــده 
بســیاری از مشــتریان بانکی برای دریافت 

تسهیالت به مشکل بر بخورند.
خبرآنالین در ایــن رابطه بــا دکتر مرتضی 
اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران گفت وگو 
کرده اســت. وی ضمن تأییــد چالش های 
موجود در این رابطه، تصریــح کرد: اهمیت 
مســئله به اندازه ای است که واکنش مقامات 
ارشــد اقتصادی کشــور را نیز در پی داشته 
است. پیش از این دکتر خاندوزی، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در جلسه با مدیران عامل 
بانک ها بر ضرورت تغییر نظام تسهیالت دهی 
از نظــام وثیقه ســپاری به اعتبارســنجی 
مشــتریان تأکید کرده و گفتند که به وسیله 
نظام اعتبارســنجی بســیاری افراد با اتکا به 
اعتبــار خودشــان می توانند به تســهیالت 
دسترســی پیدا کننــد و این موضــوع جزو 
 پرتکرارترین و فراوان تریــن انتقادات مردم 

بوده است.

تسهیالت اشــتغال روستایی 
بانک توسعه تعاون از 26 هزار 

میلیارد ریال گذشت 
تســهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در 
طرح ملی »اشتغال پایدار روستایی و عشایری 

« از ۲۶ هزار میلیارد ریال گذشت.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون 
،از ابتــدای اجرای طــرح »اشــتغال پایدار 
روســتایی وعشــایری«،بانک توسعه تعاون 
به عنوان بانــک عامل این طــرح اقدامات و 
 فعالیت هــای قابل توجهــی در این موضوع

 انجام داده است.
عملکــرد بانــک توســعه تعاون بر اســاس 
گزارش ســامانه کارا نشــان مــی دهد که 
تا پایان مهر ماه ســال جاری بــه بیش از ۲۶ 
هزار و 5۰۰ طرح در سراسر کشور تسهیالت 
اشــتغالزایی پرداخت شده اســت. که براین 
اســاس میزان تســهیالت پرداختی نیز به 
 ۲۶ هــزار و۲۰۰ میلیارد ریال نزدیک شــده

 است.
ایــن گــزارش مــی افزاید،ایــن میــزان 
تســهیالت توانســته اســت حــدود 5۲ 
 هزار شــغل پایدار در اســتان های کشــور

 ایجاد کند.

خبر

بانک ها

عضــو کمیســیون برنامه  
مجلس گفــت: از اطالعات 
اقتصادی در دسترس درباره 
ســطح رفــاه خانواده ها به 
درستی اســتفاده نمی شود 
و این عامل باعث تعلل در حــذف ثروتمندان و افزودن 
نیازمندان یارانه نقدی شده است.به گزارش مهر حواشی 
و گمانه زنی ها درباره کم و کیــف یارانه های نقدی در 
ایام پیــش رو همچنان ادامــه دارد. هرچند ثبت نام از 
متقاضیان جامانده، ادغام واریزی های قبلی و افزایش 
میزان عددی این حمایت نقدی، بر سر زبان ها بود، اما 
این روزها با اظهارات رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس 
کمیســیون برنامه وبودجه درباره دالر ۴۲۰۰ تومانی، 
خداحافظی با آن جدی تر شده و جایگزینی این حمایت 
پرحاشیه با ریال نیز سروصدای دیگری به پا کرده است.

در همین رابطه، حسین علی حاجی دلیگانی درباره دالیل 
بی توجهی به حذف یارانه ثروتمندان و افزوده شــدن 
نیازمندان واقعی یارانه نقدی گفت: »دلیل بی عملی در 
حذف یارانه ثروتمندان و ثبت نام از جاماندگان نیازمند، 
عدم دردمندی متولیان و بهانه جویی برخی مسئوالن 
است. قابل تأمل اینکه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 
دستگاه های حمایتی مراجعه می کنند که هم یارانه نقدی 
و هم دریافتی دستگاه حمایتی شان قطع شده است! برای 
پیگیری موضوع هم میان سازمان هدفمندی یارانه ها 
و وزارت رفاه اجتماعی پاسکاری و ناهماهنگی صورت 
می گیرد و پاسخ روشنی دریافت نمی شود.«وی افزود: »از 

اطالعات اقتصادی موجود درباره سطح رفاه خانواده ها به 
درستی استفاده نمی شود و این عامل باعث تعلل در حذف 
ثروتمندان و افزودن نیازمندان یارانه نقدی شده است. 
همین موضوع سبب شده، بسیاری از کسانی که نیاز به 
یارانه نقدی ندارند، همچنان یارانه می گیرند و بخشی از 
نیازمندان از یارانه نقدی محرومند و سازمان هدفمندی 
یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به این 
مسئله پاسخگو نیستند. قطعاً در این باره مجلس وظیفه 
نظارتی خود را دنبال خواهد کرد و پیشنهاد جابه جایی 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها از زیرمجموعه سازمان 

برنامه وبودجه به وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی را 
دنبال خواهیم کرد.«عضو کمیســیون برنامه وبودجه 
مجلس یازدهم درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل 
این سیاســت حمایتی نیز اظهار کــرد: »الزمه اجرای 
این سیاست، مصوبه مجلس شورای اسالمی است. در 
خالل تصمیم گیری درباره ایــن موضوع در مجلس، با 
توجه به اطالعات اقتصادی در دسترس از خانوارها که 
استفاده چندانی از آن برای شناسایی نیازمندان یارانه 
تاکنون نشده، فهرست مشموالن یارانه ناشی از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل می شــود و مبنای پرداخت 

یارانه حمایتی دولت خواهد شد.«همچنین، عضو دیگر 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در گفت وگو 
با رادیو اقتصاد درباره عدم تحقق بازنگری در مشموالن 
یارانه گفت: »حذف یارانه ثروتمندان بار سیاسی دارد و 
عموماً دولت ها نمی خواهند زیر بار آن بروند و چالش های 
این مسئله را بپذیرند. برای ثروتمندانی که یارانه نقدی 
دریافت می کنند، این میزان یارانه قابل توجه نیست در 
عین حال، دهک های باالی درآمدی تمایلی به از دست 
دادن این میزان یارانه هم ندارنــد. باید دولت با تعیین 
مالک و شاخص هایی، تعارف و بی ارادگی را کنار بگذارد و 
موضوع حذف یارانه ثروتمندان را با جدیت اجرایی کند.«

جعفر قادری به دسترسی دولت به داده های اقتصادی 
درباره میزان رفاه خانوارها اشاره کرد و افزود: »اگر اراده و 
جسارتی در دولت وجود داشته باشد، افراد جامانده مجدداً 
امکان ثبت نام یارانه پیدا می کنند و ثروتمندان حذف 
خواهند شد. چون منابع جدیدی برای ثبت نام جاماندگان 
یارانه در قانون بودجه سال جاری منظور نشده، دولت 
باید ثروتمندان را حذف کند تا بتواند بودجه افراد جدید 
را تأمین کند. شاید راحت ترین راه برای دولت در راستای 
اجرای تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ این باشد که نسبت 
به آن تعلل صورت بگیرد تا متولیان امر از تبعات حذف 

یارانه ثروتمندان و ثبت نام جدید در امان بمانند.«
براساس اظهارات نمایندگان مجلس، سامان دهی جامعه 
مشموالن یارانه شدنی است و اتکاء به اطالعات اقتصادی 
موجود از توان مالی خانوارها در این زمینه الزم و ضروری 
است. امری که با پایان دادن به ماجرای حذف ثروتمندان 
و افزودن جاماندگان نیازمند، می تواند اثربخشی حمایت 

مالی دولت از خانوارهای آسیب پذیر را افزایش دهد.

سرانجام حذف یارانه دهک های باال چه شد؟

تعلل در حذف یارانه ثروتمندان

در دیدار با نماینده مردم سمنان در مجلس خبرگان
رئیس جمهور: وعــده ای که 
عملیاتی نشود به مردم نمی دهیم

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در ادامه 
برنامه های خود در استان سمنان با آیت اهلل سید 
محمد شــاهچراغی نماینده مردم این استان در 
مجلس خبرگان رهبری دیدار و گفت وگو کرد.به 
گزارش ایسنا،  رئیس جمهور در این دیدار ضمن 
قدردانی از مجاهدت های آیت اهلل شاهچراغی در 
کنار مردم سمنان گفت: آثار و برکات حضور شما 
در این استان جاودانه است زیرا شما با اخالص کار 
کردید و خداوند کارهای خالصانه را می پذیرد و 
یاری می کند.رئیسی افزود: آیت اهلل شاهچراغی 
محور انسجام و همدلی نیروهای انقالب در استان 
سمنان هستند و هدایت ها و حمایت های ایشان 
از دولت سرمایه ارزشمندی است.رئیسی همچنین 
با اشاره به مشکالت مطرح شده در استان سمنان 
بیان داشت: مشکالت این استان شناسایی شده و 
به تدریج و براساس اولویت حل خواهد شد.رئیس 
جمهور تاکید کرد: ما نمی خواهیم به مردم وعده 
ای بدهیم که عملیاتی نشود بلکه وعده ها به مردم 

باید عملی شود.

پرداخت ۱۷۰۰ میلیارد از محل 
یارانه ها به وزارت بهداشت

ســازمان هدفمندســازی یارانه ها ۱۷ هزار و ۶۴ 
میلیارد ریال از محل منابع این سازمان به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت کرد.

به گزارش سازمان هدفمندســازی یارانه ها، ۱۷ 
هزار و ۶۴ میلیارد ریال در راستای اجرای ردیف 
)۱۸( جدول مصارف موضوع بنــد )الف( جدول 
تبصره )۱۴( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور 
از محل منابع این ســازمان به وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی پرداخت شد.این مبلغ 
براســاس جدول مصارف موضوع بند الف تبصره 
۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ در جهت حمایت از درمان 
ناباروری؛ هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران؛ درمان بیماران خــاص و صعب العالج؛ 
کمک به مجمع خیرین ســالمت؛ بیمارســتان 
محک؛ موسسه محک و بیماری اپیدرموالیزیس 
بلوزاوسلیاک؛ بنیاد بخشش شبکه ملی سرطان؛ 
بنیاد خیرین جامعه پزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی؛ مدیریت 
بیماری کرونــا؛ تهیه اقالم مصرفــی و دارویی به 
منظورمدیریت بیماری کرونا دراســتان اردبیل، 
حمایت از یارانه شیرخشــک و کمک به سازمان 
بیمه سالمت انجام شد.شــایان ذکر است ردیف 
)۱۸( موضوع بند )الف( جــدول مصارف تبصره 
)۱۴( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مربوط 
به وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی، 
بیمه سالمت پزشــک خانواده، یارانه دارو و شیر 
خشک، درمان بیماری های خاص و صعب العالج، 
سیاست های جمعیتی کشور، هیات امنای صرفه 
جویی ارزی در معالجه بیمــاران و خرید و تولید 

واکسن کرونا است.

ارزش واقعی سهام عدالت چقدر 
است؟

بررسی قیمت ها حاکی از آن است که ارزش اولیه 
سهام عدالت تحت تاثیر روند نزولی بازار سرمایه 
باز هم کاهشی شــده و درحالی که ارزش واقعی 
ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هــزار تومانی 
حدود یک ماه قبل بیــش از ۱۳ میلیون تومان 
بود، اکنون به حــدود ۱۱ میلیون تومان کاهش 
یافته است.به گزارش ایســنا، پس از آزادسازی 
ســهام عدالت مشــموالن این ســهام که روش 
مســتقیم را برای مدیریت ســهام خود انتخاب 
www. کرده بودند می توانند با مراجعه به سامانه

samanese.ir ارزش واقعی ســهام و جزییات 
دارایی خود را مشــاهده کنند.البتــه این ارزش 
یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی 
یا کاهشی می شود. برای مثال ارزش واقعی سهام 
عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ 
اسفند ســال گذشــته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار 
تومان قیمت داشــت، در حالی کــه قیمت این 
سهام در ۱۶ تیرماه ســال جاری تا ۱۴ میلیون و 
۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود.سهامی که در 
روزهای نخستین آزاد سازی سهام عدالت یعنی 
اردیبهشت ماه و خردادماه ســال ۱۳۹۹ بیش از 
۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.در این راستا، در 
یازدهم مهرماه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش 
اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و 5۰۰ 
هزار تومان قیمت داشت و طبق آخرین قیمت ها، 
این سهام اکنون کمی بیشتر از ۱۱ میلیون و ۷5۰ 
هزار تومان قیمت دارد که هفت میلیون تومان آن 

قابل فروش است.
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به تعریف سامانه نیمایی براساس اعالم بانک 
مرکزی با هدف تخصیص ارز و واردات با قیمت پایین تر 
گفت: طبق گزارش موجود نرخ گذاری سامانه نیمایی 

تاثیری بر کاهش قیمت ها نداشته است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی روز پنجشنبه 
در شصت و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی افزود: در بازاری که نرخ اسکناس و 
نیمایی وجود داشته باشد، مبنای بازار نرخ باالتر است 
و امکان ندارد از آن قیمت فراتر برویم ضمن آنکه ایجاد 
نرخ دوگانه فسادزا است و دولت هم متقاعد نشده که 

باید به سمت نرخ تعادلی در کشور برویم.
وی اظهار داشت: با عددهای کمتر در نرخ ارز نمی توان 
صادرات را مدیریت کرد و حفظ ارزش پول ملی یعنی 
کمک به قدرت خرید و مردم انتظار دارند بجای افزایش 

حقوق، قدرت خریدشان را نگهدارید.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
گفت: باید به صورت فوری سیاست های ارزی کشور 
اصالح شود و در این مباحث جلسات خوبی با دولت 

داشتیم.
وی عنوان کرد: اکنون از دولت انتظار داریم به سرعت 
امورات اقتصادی را تسریع  کرده تا خال موجود برطرف 
شود.پورابراهیمی افزود: مباحث صادرکنندگان استان 
کرمان اهمیت بســیاری دارد، ما صــادر کننده مواد 

غیرنفتی از جمله پسته و خرما هســتیم و صادرات 
واقعی بخش خصوصی در اســتان کرمــان رقم می 
خورد و در این زمینه بنگاه اقتصادی دولتی نداریم که 
این محصوالت را تولید کند.وی با اشــاره به سیاست 
ارزی دولت با وجود ســه نرخی بودن ارز در شــرایط 
اقتصادی فعلی گفت: جایــی که نــرخ ارز از حالت 
تک نرخی خارج می شــود حتما در آن اقتصاد فساد 
 و رانت اتفاق مــی افتد چه سیاســت دقیق بگذارید

 چه نگذارید.
وی بیان داشــت: باوجود مخالفت مجلس شــورای 
اسالمی اصرار دولت وقت، بر تخصیص ارز چهار هزار و 
۲۰۰ تومانی بود، ۱5 میلیارد دالر منابع ارزی گذاشتیم 

که کاالی ارزان به دست مردم برسد که نرسیده است.

تورم کاالهای اساســی باوجود نرخ ارز 
ترجیحی بیشتر شده است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: متاسفانه با وجود نرخ ارز ترجیحی، تورم  
کاالی اساسی از غیراساسی بیشــتر شده که فاجعه 
است.وی تصریح کرد: جریانات مافیای واردات برای 
تخصیص ارز چهار هــزار و ۲۰۰ تومانی با هم متحد 
شده و اخیرا دولت را می ترسانند و نگران می کنند، به 
هر صورتی که با نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان مرغ 
واردات کنیم با قیمت هر مرغ بیش از ۱۰ هزار تومان 

نمی شود اما اکنون قیمت ها را در بازار ببینید که اینگونه 
نیست.وی با تاکید بر اینکه نرخ ارز ترجیحی معموال 
به هدف گذاری نمی رسد گفت: بازار اسکناس از ۱.۲ 
میلیارد دالر گذر کرده و بازار نیمایی در کشور داریم 
که رویکرد حواله دارد و حتی در این زمینه هم وجود 
۲ نرخ در کشور همان فساد و رانت است.پورابراهیمی 
افزود: سالیان گذشــته روزانه بیش از ۱۰۰ میلیارد 
دالر صادرات غیرنفتی و نفتی کشور داشتیم، لذا کل 
واردات ما هیچ محدودیتی نداشته و در بیشترین حد 
ممکن بیش از ۴5 میلیارد دالر واردات نداشتیم، با این 
حال صادرات ۲ برابر واردات بوده اما تحریم ها شرایط 

دشواری برای ما ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در جریان تحریم های دولت اوباما تحریم 
هایی تعریف و در دولت بعدی سطوح تحریم ها ریزتر 
شد و حتی در این دوره هم تک تک لیست صادرات ما 
را درآورده بودند و از طریق ســفارت آمریکا با تمامی 
شــرکای تجاری ایران صحبت می کردند که از ادامه 
همکاری اقتصادی خودداری کنند لذا درآمد کشور از 
محل صادرات کاهش می یافت.نماینده مردم کرمان و 
راور در خانه ملت افزود: برای اینکه کشوری تراز تجاری 
تعریف کند، اولویت هایی برای واردات خود مشخص 
می کند که عموما دارو و کاالی اساسی است، که باوجود 

تحریم ها شرایط کشور به این سمت رفت.
وی با بیان اینکه فشارهای آمریکایی ها دقیق بود گفت: 

طراحی کردند ظرف ۶ ماه نظام جمهوری اســالمی 
ســقوط می کند اما ایران به واســطه اقتدار، شهدا و 
پشتوانه مردمی باوجود سختی ها مسیر خود را طی می 
کند و خوشبختانه امروز از گردنه تحریم ها گذر کردیم.

ارتقای بهره وری صادرات کشور را افزایش 
می دهد

پورابراهیمی با بیان اینکه با تقویت ارزش پول ملی در 
صورتی که ارز به میانگین ۲۰ هزار تومان برسد، از نرخ 
نیمایی هم پایین تر اســت افزود: تنها راه حل آن هم 
ارتقای بهره وری در تولید است زیرا با افزایش تولیدات 
تاثیر نرخ ارز را بر بهای تمام شده محصوالت کشاورزی 
کاهش می یابد.وی ادامه داد: نباید زمینه تورم در کشور 
فراهم شود، میانگین تولید پسته در استان کرمان ۷۰۰ 
کیلو در هکتار است اما این رقم به صورت متوسط در دنیا 

چهار تن در هکتار اعالم شده است. 
نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت خاطرنشان 
کرد: اگر بهره وری در تولید رخ ندهد حتی با نرخ گذاری 
ارز ترجیحی هم اتفاقی در صادرات نخواهد افتاد زیرا 
در کرمان باغ هایی داریم که در هکتار ۱۴ تن محصول 
تولید کرده اند و در این خصــوص افزایش بهره وری 

موجب بهبود وضع صادرات می شود.
وی ابراز داشت: در شرایطی که کشور به ارز نیاز دارد، 

اجرای پیمان سپار ارزی اقدامی صحیح است.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: هموطنان 
چک های جدید صیادی که ثبتش در سامانه صیاد انجام 
نشده است را نپذیرند، در غیر این صورت بانک نمی تواند 

در زمان نقد کردن چک، وجهی پرداخت کند.
به گزارش بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده با اشاره به 
تصویب قانون اصالح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ 
در مجلس شورای اسالمی گفت: محتوای این قانون 
به سیستمی شــدن نقل و انتقاالت چک اشاره دارد. 
یعنی زمانی که چک بین شخص صادرکننده و گیرنده 
چک تبادل می شود، حتماً باید ثبت الکترونیکی آن 
نیز در ســامانه صیاد اتفاق افتد.وی افزود: این طرح از 
ابتدای فروردین ماه ســال ۱۴۰۰ با توزیع چک های 
جدید بنفش رنگ صیادی آغاز شــد. از ویژگی های 
این چک ها می توان به رنگ ایــن چک ها و تمایز آنها 
از چک های قدیمی اشاره کرد، همچنین بر روی این 
چک ها نیز عبارتی تحت عنوان »کارسازی این چک 
 منوط به ثبت صدور و تأیید آن در سامانه صیاد است«

 درج شده است.

ثبت صدور و تأییــد چک های جدید در 
سامانه صیاد ضروری است

ســخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص تبادل 
چک های جدید نیز یادآور شــد: صادرکننده زمانی که 
چک جدید صیادی بنفش رنگ را صادر می کند ابتدا باید 
مشخصات چک شامل تاریخ، مبلغ و نام گیرنده چک را بر 
روی فیزیک چک درج کند و همان اطالعاتی که بر روی 
فیزیک چک درج شده است را باید الزاماً در سامانه صیاد نیز 
وارد کند.وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که برای 
ثبت چک، صادرکننده می تواند به درگاه های نوین بانک 
خود شامل اینترنت بانک و موبایل بانک و یا برنامک های 
موبایلی مراجعه کند که فهرست 5 برنامک موبایلی پرداخت 
فعال در این زمینه بر روی وب سایت شرکت شاپرک نیز 
موجود است و در دسترس عموم قرار دارد.نادعلی زاده با 

بیان اینکه مراحل فوق تنها به معنای ثبت اولیه چک در 
فرایند ثبت صدور چک است، تصریح کرد: با ثبت چک در 
سامانه صیاد فرایند ثبت صدور چک پایان نیافته است، بلکه 
گیرنده چک نیز باید از طریق همراه بانک، اینترنت بانک یا 
برنامک های موبایلی پرداخت به سامانه صیاد مراجعه کند و 
با به عمل آوردن استعالم های الزم از ثبت چک به نفع خود 
در سامانه صیاد اطمینان حاصل کرده و با تطبیق اطالعات 
مندرج در متن چک با اطالعات ثبت شده در سامانه صیاد 

مراتب تأیید یا عدم تأیید خود را در سامانه اعالم کند.

قانون جدید چک راهکاری برای مقابله با 
جعل، کالهبرداری و پولشویی است

سخنگوی اجرای قانون جدید چک، وجود سامانه صیاد در 
کنار فیزیک چک را امری مفید و مثمرثمر خواند و گفت: 

ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد و نگهداری سیستمی 
زنجیره انتقاالت چک در این سامانه می تواند راهکار مناسب 
برای مقابله با جعل یا کالهبرداری باشــد. از سوی دیگر 
چنانچه فیزیک چک مفقود شود، با توجه به ثبت سیستمی 
اطالعات چک توسط صادرکننده، پیگیری روند قضائی 
آن ساده تر از گذشته خواهد بود. در این خصوص می توان 
به حادثه حریق ساختمان پالسکوی تهران اشاره کرد که 
در آن حادثه برخی اسناد تجاری و از جمله چک ها طعمه 
حریق یا مفقود شدند. در گذشــته با توجه به عدم وجود 
چنین سیستمی پیگیری امور مربوط به چک های مفقود 
شده دشوار بود، لیکن با وجود این سامانه قاعدتاً مشکالتی 
از این دســت کاهش می یابد. ضمن این که این سامانه 
شفافیت اطالعاتی را در کشــور ایجاد می کند، که در امر 
مبارزه با پولشویی اقدامی مؤثر قلمداد می شود.نادعلی زاده 
با بیان اینکه هر تغییر در ابتــدا با چالش های خاص خود 
همراه است، تصریح کرد: در گذشته روند کارسازی، تبادل 
و ظهرنویسی چک به صورت دستی بود، اما در حال حاضر 

ثبت چک در سامانه صیاد نیز افزوده شده است. 

هر چند مسئوالن اعالم می کنند که نرخ سپرده 
بانکی تغییری نکرده است، اما بانکها، میزان نرخ 
سود ســپرده را افزایش داده اند.رسول جاویدی 
درباره وضعیت این روزهای بازار ســرمایه افزود: 
این روزها یکی از مشــکالت اصلی بازار سرمایه، 
کمبود نقدینگی در بازار اســت بطوریکه کمبود 
نقدینگی باعث شده سمت تقاضا نسبت به سمت 
عرضه کاهش یابد.وی ادامــه داد: اکنون یکی از 
مشکالت اصلی کشور، تورم و افزایش نقدینگی 
اســت، اما در مقابل در بازار ســرمایه با کمبود 
نقدینگی روبرو هســتیم.این کارشــناس بازار 
سرمایه گفت: بازار بدهی روز به روز درحال بزرگ 
شدن است و وقتی این بازار با نرخ های باال معامله 

می شود پس برای سرمایه گذاران جذابیت دارد و 
پول ها به جای بازار سرمایه به سمت این بازار روانه 
می شود.وی ادامه داد: شرکت های بزرگ و بانک ها 
اقدام به خرید اوراق می کنند و اگر خط اعتباری 
برای شرکت ها در نظر گرفته نشود، برای تامین 
نقدینگی مورد نیاز اقدام به فروش اوراق می کنند.

جاویدی گفت: هر چند مسئوالن اعالم می کنند 
که نرخ ســپرده بانکی تغییری نکرده، اما با یک 
گزارش میدانی از بانک ها متوجه خواهیم شد که 

بانکها، میزان نرخ سود سپرده را افزایش داده اند.
وی با بیان اینکــه افزایش نرخ ســپرده بانکی، 
کاهش نقدینگــی در بازار و بزرگ شــدن بازار 
بدهی از جمله مشکالتی اســت که بازار سرمایه 
با آن روبرو شده گفت: با توجه به وضعیت کنونی 
نرخ ارز در ســامانه نیمایی و قیمت های جهانی 
در گروه پتروشیمی و فلزات، بسیاری از سهم ها 
ارزندگی ذاتی باالیی دارند، اما با توجه به مشکالت 
نقدینگی، اســتقبالی از ســهام این شــرکت ها 

نمی شــود.جاویدی تاکید کرد: بحث دیگری در 
بازار وجود دارد این است که در نرخ های خوراک 
پتروشــیمی ها تغییراتی ایجاد شــده و در گروه 
پاالیشی انتظار فراتر از گزارش های ارائه شده از 

سوی شرکت ها بوده است.
وی ادامه داد: ترسی در بازار ایجاد شده مبنی بر 
اینکه دولت با توجه به کسری بودجه، نرخ برخی 
محصوالت، چون مواد اولیه گروه پتروشــیمی، 
را دســتوری می کند و این موضوع باعث کاهش 
درامد و حاشیه سود شرکت ها می شود.وی ادامه 
داد: اینگونه ابهامات در بازر، ســبب شده، شاهد 
 قدرت نمایی فروشــنده ها در بازار طی ماه های 

اخیر باشیم.

پورابراهیمی؛

به جای افزایش حقوق، قدرت خرید مردم حفظ شود 

هشدار بانک مرکزی به پذیرندگان چک 

چک های ثبت نشده  در سامانه  صیاد   را   قبول  نکنید

بانک ها نرخ سود سپرده را باال بردند

بازار سرمایه در معرض خطر جدی

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه ۱۳ آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس 
طال در بازارهای جهانی ۱۷۷۵ دالر و ۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۱۶۷ هزار و ۱۷۷ تومان است.
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تبعات ارز چند نرخی بر معیشت
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

باید بپذیریم اقتصاد یک علم است و صرفا با رویکردهای سیاسی نمی توان با اقتصاد دستوری برخورد کرد. عدم توجه به علم اقتصاد، قانون بازار و ایجاد رانت های متعدد به اسم حمایت از تولید و مصرف کننده، دشت بزرگی به نام سالطین و 
رانت خواران را ایجاد کرده است. رفته رفته با قدرت گرفتن این سالطین، رویکردهای سیاسی نیز در جهت تامین خواسته های این افراد رقم می خورد. 

به عبارتی در چنین بزنگاه هایی که تحریم نمونه آن است، نفوذ در تمام بخش ها صورت می گیرد و وضعیت نابسامان و غیرعلمی فعلی در جهت تامین خواسته های رانت خواران ادامه پیدا می کند. ارز 4200 تومانی و سهمیه بندی به بهانه 
معیشت مردم، محل تاراج بیت المال شد. طبیعی است هیچ دزد و رانت خواری ورود به این عرصه را رسما اعالم نمی کند و تحت پوشش دفاع از حقوق مردم، معیشت مردم و حمایت از تولید، فضای مناسب رانت خواری را برای خود را ایجاد 

می کند. 
در سالهای گذشته ارز دولتی به بهانه کمک به معیشت مردم، 600 هزار میلیارد تومان از منابع مردم را به تاراج برد. با نفوذ و افزودن بر دارایی های خود این رانت خواران توانستند با ترساندن مسئوالن تصمیم گیر به جهت ایجاد تورم شدید، 
عرضه ارز 4200 تومانی را ادامه دار کنند. این در حالی است که به گزارش دیوان محاسبات فقط در سال 97 ، از 31 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی تخصیص یافته جهت واردات، حدود 16 میلیارد دالر بابت کاالهای اساسی بود که 4/2 میلیارد 
دالر آن منجر به واردات کاالهای اساسی نشد. آن بخش هم که وارد کشور شد بر مبنای ارز آزاد و شاید کمی کمتر از آن در اختیار مردم قرار گرفت. به صورتی که که تورم کاالهای اساسی که با اختصاص ارز دولتی می بایست صفر می شد، 

به باالتر از تورم عمومی کشور رسید. 
بنابراین نه تنها در مدیریت تحریم ها و معیشت مردم تدبیر و اقتدار الزم دیده نشد، بلکه فضای مناسب به نام معیشت مردم و به کام رانت خواران ایجاد شد. جالب است با هزاران میلیارد تومانی که نصیب این رانت خواران شده است، حتی بر 

فضای کارشناسی و افکار عمومی نیز با هزینه پول های مفت تاثیرگذار شد. 
به گونه ای که گاها برخی از مردمان مستاصل و درمانده از کمرشکن شدن قیمتها، حتی به حفظ وضعیت موجود راضی هستند. بی تردید راحت ترین راح حل و کم هزینه ترین آن، برگشت به اصول علم اقتصاد است. هیچ اقتصادی داشتن 

ارز چند نرخی و سهمیه بندی را برنمی تابد و آن را عین اقتصاد رانتی و غیرعادالنه می داند. 
در کشور ما نیز که شعار عدالت طلبی گوش فلک را کر کرده است، نه تنها در عمل به عدالت نزدیک نشده بلکه فاصله فقیر و غنی چندین برابر سالهای گذشته و به 32 برابر افزایش پیدا کرده است. این اقتصاد محل سوء استفاده فرصت طلبان 
و برخی سیاسی کاران شده است. البته راه حل های خروج از این وضعیت کامال مشخص، عیان و قابل دسترس است. اما به جهت عدم تامین منافع عده ای خاص، سیاست های رانت زا به نام مردم ادامه دارد. منابع حاصل از رانت که از سفره 
مردم بیرون کشیده شده با حضور در بازارهای داللی بر تورم موجود نیز دامن می زند. افراد سودجو دارایی مردم را با تاراج برده اند و هم خرمن ها را آتش می زنند. تا این افراد در بخش های مختلف نفوذ دارند چرخ بر همین پاشنه خواهد 

چرخید و یک اراده قوی اجماع ساز و عزم ملی برای خروج از این رویکرد الزم است.

رئیس اتحادیه حمام سنتي، ماســاژ و سوناي تهران 
در خصوص معضل بزرگ سرقفلي در این صنف بیان 
داشت: سقوط ارزش سرقفلي صاحبان سرقفلي حمام 
هاي سنتي را به نابودي کشــاند. ضرورت دارد بهاي 
ســرقفلي به مانند ملک محاسبه و ســرمایه صاحب 
سرقفلي به وي بازگردانده شــود. صاحب یک حمام 
با مبلغ ســال 1349 مي توانســته به جاي سرقفلي، 
امالک زیادي را خریداري کند.سیدمهدي سجادي، 
رئیس اتحادیه حمام سنتي، ماساژ و سوناي تهران در 
تشــریح کاهش غیرقابل تصور ارزش سرقفلي گفت: 
سر قفلي یک دســتگاه حمام در سال 1349 به مبلغ 
92 هزار و 600 تومان خریداري شــده است اکنون 
در ســال 1400 مالک این ملک که ســازمان اوقاف 
است درخواست تخلیه داده با پیشنهاد بهایي بسیار 
پایین و بي ارزش که بنا به حساب و کتاب سرانگشتي 
امروز قیمت یک متر از این ملک هم نیســت. ارزش 
واقعي به تفســیر زمان 1349 مبلغي به اندازه بهاي 

همین متراژ در همان منطقه اســت؛ اما به این دلیل 
که سرقفلي خریداري شده، مالک مي تواند با اجراي 
قانون درخواست خود را براي تخلیه ارائه دهد و حق 
سرقفلي دار به نا حق پایمال مي شود. وي در ادامه بیان 
داشت: سقوط ارزش سرقفلي از یک سو و اخذ حکم 
ناعادالنه دیوان عدالت اداري از سوي شهرداري تهران 
مبني بر غیرتجاري نمودن حمام ها و تبدیل مجوز از 
تجاري به خدماتي از سوي دیگر این صنف قدیمي و 
خدوم را نابود کرده اســت و تالش هاي این اتحادیه 
نیز به جاي نرسیده است.سجادي در خصوص انگیزه 
تغییر و تحول فیزیکي و بازسازي حمام ها بیان داشت: 
سقوط ارزش سرقفلي، عدم تفاهم في مابین مالک و 
مستاجر، پروسه ضرورت موافقت مالک براي بازسازي 
حمام ها و عدم توجیه اقتصادي و مخارج زیاد به دلیل 
متراژ زیاد این فضا براي گرمابه دار انگیزه اي باقي نمي 
گذارد تا بخواهد حمام را بازسازي و تبدیل به فضاي 

جدید با متریال عالي نماید.

سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعالم 
اینکه نوسازی و تأمین مسکن در بافت های فرسوده 
شهری هدف دولت اســت، گفت: دولت فرصت 
خوبی برای نوســازی و تغییر در سکونت گاه های 

غیر رسمی ایجاد کرده است.
»حســن احمدی نــوری« در جریــان بازدید از 
پروژه های بازآفرینی بر اهمیت مشارکت اجتماعی 
مردم در تحقق اهداف بازآفرینی اشاره کرد و افزود: 
اراده دولت ساماندهی بافت های فرسوده، ناکارآمد 
و سکونتگاه های غیررسمی است و این اراده زمانی 
محقق می شود که با مشــارکت اجتماعی مردم 
پیوند داده شود. احمدی نوری با بیان این که دولت 
با اجرای طرح های بازآفرینی شهری، فرصت خوبی 

جهت نوسازی بافت های فرســوده فراهم کرده، 
اظهار کرد: در واقع یکی از سیاست های بسیار مهم 
شرکت، نوسازی و تأمین مســکن در بافت های 

فرسوده شهری است.
وی گفت: کار نوسازی در این محدوده ها از طریق 
تعریف بســته های تشــویقی، اعطای تسهیالت 
یارانــه ای و نیــز امکاناتی که بــا هماهنگی های 
انجام شده از سوی شهرداری ها در اختیار مالکان 
بافت های فرســوده قرار می گیرد در حال انجام 
است. سرپرست شرکت بازآفرینی شهری خاطر 
نشان کرد: شــرایط به گونه ای فراهم شده که هم 
خود مالکان و هم بخش خصوصی در صورت تمایل 

می توانند کار نوسازی را انجام دهند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: بنابر آخرین آمار 
مجموع خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل 4۵ درصد 
و تولید 3۸ درصد کاهش داشته است. عطااله هاشمی رئیس 
بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشــاره به اینکه مراکز خرید 
تضمینی گندم تا پایان آبان باز است، اظهار کرد: بنابر آخرین 
آمار حــدود 4 میلیون و 600 هزار تن گندم از کشــاورزان 
خریداری شده که به رغم باز بودن مراکز خرید، بعید است که 
به میزان خرید افزوده شود. به گفته او، خرید تضمینی گندم 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل 4۵ درصد و تولید حدود 
3۸ درصد کاهش یافته است.هاشمی ادامه داد: با توجه به 
اقدامات صورت گرفته در راستای کشت قراردادی و کمک 
ها در ارتباط با تامین نهاده، نقدینگی و سایر سیاست های 
حمایتی که مجریان دولتی موظف به اجرای آن هســتند، 
رغبت کشاورزان به کشت افزایش یافته است. رئیس بنیاد 

ملی گندمکاران درباره آخرین وضعیت ســطح زیرکشت 
گندم بیان کرد: بنابــر آمار باالی 60 تا 6۵ درصد ســطح 
زیرکشت گندم در استان های غرب، شمال غرب و مرکزی 
صورت گرفته است؛ به طوری که 2 میلیون و 400 هزار هکتار 
گندم آبی و دیم در کشور کشت شده است. او با اشاره به آغاز 
کشت گندم در استان های گرمسیر از 1۵ آبان گفت: کشت 
گندم تا اواخر آذر ادامه دارد که امیدواریم 6 میلیون هکتار 
سطح زیرکشت محقق شود.این مقام مسئول با بیان اینکه 
خودکفایی گندم به شرایط بارندگی بستگی دارد، گفت: با 
مساعد بودن شرایط بارش بار دیگر به خودکفایی می رسیم. 
هاشمی از آغاز بارش های موثر از اواسط آذر خبر داد و گفت: 
بارش ها سطح زیر کشت مناســبی در استان های جنوبی، 
گرمسیری و مرکزی را پوشــش می دهند، ضمن آنکه در 

ارتباط با سبزینگی استان های شمال غرب موثر است. 

استاندار تهران گفت: اگر صنفي اعالم کند که از نظر محل 
یا زمان ارائه خدمت به زمان فعالیت بیشتري احتیاج دارد 

مي توانیم بررسي کرده و نتیجه را اعالم کنیم.
محسن منصوري، اســتاندار تهران در حاشیه بازدید از 
کارخانه ها و واحدهاي صنعتي مالرد اظهار کرد: مالرد 
از شهرستان هاي مستعد استان تهران است. ما در غرب 
استان تهران از نظر سرانه هایي مثل اموزشي باداشتي و 
امنیتي دچار مشکل هستیم. در این حال که ظرفیت ویژه 
اي از صنعت و اقتصاد در این جا وجود دارد مشکالتي هم 
وجود دارد. در بازدید امروز مشکالت واحدهاي تولیدي 
مورد به مورد شنیده شد و براي برخي از آن ها در نشست 

همین امروز تصمیماتي گرفتیم.
وي ادامه داد: برخي از این مشــکالت صنعت دغدغه 
عمومي صنایع اســتان تهران است از جمله مشکالت 
شعاع 120 کیلومتري که نفس واحدهاي استان تهران 
را گرفته است. مشــکالتي که در حوزه تغییر کاربري 

اراضي کشاورزي وجود دارد. موضوع محدودیت شعاع 
120 کیلومتر قانون است. در یک دورهاي 6 بند با امضاي 
رئیس سازمان محیط زیست و وزیر صمت براي اصالح 
این قانون پیشنهاد دادند. یک بند از این بین در کارگروه 
مقررات زدایي تصویب شد که فقط بخشي از کار بوده 
است تا بتوانند افزایش ظرفیت داشته باشند بدون تغییر 
در عرصه و نوع تولید، اما مسئله فراتر از این موضوع است.

اســتاندار تهران گفت: در حوزه بهداشت و درمان هم 
بیمارستان خوبي با زیربناي 14 هزار متر مربع ساخته 
شده و از نظر ساختماني تکمیل شده است. 70 درصد 
تجهیزات آن تامین شده و مابقي آن هم در اسرع وقت 
تامین شــود. تعطیلي واحدهاي صنفي در 12 شــب 
قائدهاي بوده که از مدت ها قبل وجود داشته است، اما 
اگر صنفي اعالم کند که از نظر محل یا زمان ارائه خدمت 
به زمان فعالیت بیشتري احتیاج دارد مي توانیم بررسي 

کرده و نتیجه را اعالم کنیم.

سرانجام پس از درخواست فعاالن و مقامات کارگری از 
وزیر کار برای تشکیل جلسه شورای عالی کار، دعوتنامه 
ها برای حضور در این نشست ارسال شد و به این ترتیب 
نخستین جلسه شورای عالی کار دولت سیزدهم با دو 
دستور کار مهم برای کارگران روز شنبه برگزار می شود.

هادی ابوی - دبیــرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران با ابراز خرسندی از تعیین زمان برگزاری نشست 
به تشریح جزییات محورهای جلسه پرداخت و به ایسنا 
گفت: این جلسه با چند دستور کار همراه خواهد بود؛ 
اول پیشــنهاد تبدیل بن و کمک هزینه اقالم مصرفی 
خانوارهای کارگری از نقدی به غیرنقدی به دستور مقام 
عالی وزارت است که در جلســه بررسی خواهد شد.به 
گفته وی این پیشنهاد بسیار خوب است و باعث باال رفتن 
قدرت خرید کارگران می شود.ابوی افزود: موضوع دوم 
در خصوص راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران و 

محور سوم، مناسبات کارگری و کارفرمایی است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: تبدیل 
بن نقدی به غیر نقدی از تورم پیشــگیری و به مسأله 

معیشت و قدرت خرید کارگران که همواره یکی از دغدغه 
های مهم به شمار می رود، کمک می کند.وی گفت: بن 
خواربار کارگران در حال حاضر مبلغ 400 هزار تومان 
اســت و اگر دولت در تامین کاالهای خاص به کارگران 

کمک کند،  بسیار اثرگذار است.
این مقام کارگری درباره توزیع اقالم اساســی توســط 
اتحادیه امکان، گفت: اتحادیه امکان در ســالهای اخیر  
که بن توزیع می کرد با اشکاالتی همراه بود، البته کمک 
دولت آن زمان کم شده بود ولی زمانی که اجازه واردات 
کاال داشت، برنج خارجی و پنیر دانمارکی و... وارد می کرد 
که به تدریج تحت تاثیر برخی سیاست ها ناچار به توزیع 

برخی اقالم نامرغوب شد.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار گفت: پیشنهاد 
ما این است که برای مصرف خانوارها اقالم خاص مثل 
گوشــت و برنج و روغن تهیه کنیم چون کارگر مجبور 
است برای خرید آنها هزینه کند لذا امیدواریم در چند 
قلم خاص ورود و از ظرفیتهــا و کمکهای دولت در این 

خصوص استفاده کنیم.

معاون عملیــات و نظارت 
بــر بــازار بــورس کاالی 
ایران گفــت: خودرو هایی 
که مشمول قیمت گذاری 
نیستند منعی برای عرضه 
در بورس کاال ندارنــد و مذاکراتی برای عرضه این 
خودرو ها در بورس کاال انجام شــده است. به گفته 
جهرمی، زمانی که خودرو وارد بورس کاال شــود، 
قیمت خودرو در بورس بین قیمت کارخانه و بازار 
خواهد بود. با ایران خــودرو درباره خودرو هایی که 
مشمول قیمت گذاری نمی شوند مانند خودرو تارا و 
هایما، مذاکراتی کرده ایم. 90 درصد تولیدات گروه 
خودروسازی بهمن در بورس کاال عرضه خواهد شد.

هرچند نظرات در رابطه با عرضه خودرو در بورس 
کاال متفاوت است اما بسیاری از فعاالن این بازار بر 
این باورند که در صورت ورود خودرو به بورس کاال، 
شاهد قیمت گذاری های منصفانه خواهیم بود، که 

در این صورت عرضه و تقاضا مدیریت می شود.
پس از مطرح شــدن عرضه خودرو در بورس کاال 
کارشناسان بازار خودرو همواره اظهارنظرهایی در 
رابطه با مزایا و معایب این طــرح مطرح کرده اند. 
امکان بسته شدن درب پشتی کارخانه ها )عرضه 
خودرو در بورس کاال باعث دریافت پالک برای این 
خودرو ها و در نتیجه، انگیزه دریافت کنندگان این 
خودرو ها برای سنگ اندازی در مسیر افزایش تولید 
از بین خواهد رفت(، فراهم شــدن امکان افزایش 
تولید خوردو و هم چنین کاهش قیمت آن )افزایش 
تولید خودرو عالوه بر کاهــش قیمت، باعث ایجاد 
شــغل و افزایش درآمد های مالیاتی دولت خواهد 
داشت(، فراهم شدن امکان توسعه ناوگان حمل و 
نقل عمومی )جایگزینی اتوبوس ها، عالوه بر این که 
باعث کاهش آلودگی و کاهش مصرف سوخت می 
شود، درآمد ارزی دولت را از محل صادرات سوخت 
صرفه  جویی شده افزایش می  دهد( از جمله مزایای 

این طرح عنوان شده است.

این در حالی اســت که یکی از اصلی  ترین دالیل 
مشــکالت فعلی بازار خودور، تعیین قیمت  های 
دســتوری از ســوی دولت برای خودورسازان می 
باشد و باعث نا به ســامانی در آن شده و هم چنین 
از کنترل نیز خارج شده است. همین مشکالت نیز 
دلیل این است دو گروه خودرو سازی، ایران خودرو 
و هم چنین ســایپا، باعث ضرر و زیان هستند. می 
توان گفت عرضه خودرو در دو قیمت کارخانه و بازار 
آزاد، باعث دو نرخی شدن محصوالت شده که این 
موضوع، ایجاد رانت در بازار خودرو یا دیگر بازارهای 

کاالیی را موجب شده است. 
یک کارشناس بازار خودرو در رابطه با تاثیرات ورود 
خودرو به بورس در بازار به "کسب و کار" گفت: در 

صورتی که این طرح به درســتی اجرا شود موجب 
کاهش قیمت ماشــین های وارداتی باالی 2۵00 
سی ســی و باالی 40 هزار دالر که عمــر باالی 7 
ســاله دارند می گذارد. از طرفی کمترین تاثیر را بر 

ماشین های ارزان ایرانی می گذارد.
فربد زاوه اضافــه کرد: بــورس کاال کمکی به حل 
مشــکالت بازار خودرو نمی کند. واقعیت این است 
اصرار به عرضه خودرو در بورس بیش ازآنکه ناشی 
از تعقل باشــد، ناشــی از لجاجت اســت. در واقع 
مسئوالن نمی خواهند، ســاز و کار بازار را بپذیرند 
و از طرفی مدام در حال ترویج این انگاره هســتند 
که که بازاری ها افراد سوداگری هستند می خواهند 
مردم را آزار دهند یا برای دولت ایجاد مساله کنند. 

در نتیجه به راه حل هایی متوسل می شوند که ماهیتاً 
توفیری با کارکرد بازار ندارد، اما در شکل و شمایل 

متفاوت است.
وی بــا بیان اینکــه عرضه خــودرو در بورس کاال 
منطقی نیســت، ادامه داد: زمانــی کاال به بورس 
کاال عرضه می شــود که دارای چند تولیدکننده و 
مصرف کنندگان متعدد باشــد که سازوکار کشف 
قیمت به درســتی انجــام گیرد و مشــتری حق 
انتخاب داشته باشد. حال آنکه خودرو پراید را یک 
خودروســاز تولید می کند و بر اساس میزان عرضه 
و سیاست های پولی، قیمتی در بازار پیدا می کند. 
بنابراین ورود این کاال به بورس از نظر کارشناسی 

بی ثمر به نظر می رسد.

چه خودروهایی در بورس عرضه می شود؟

عرضه خودرو در بورس  کلید خورد
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

شــکاف همیشــه بیــن 
دســتمزد و هزینه هــای 
زندگی مــردم بخصوص 
کارگــران وجود داشــته 
و دارد. امــا چند ســالی 
اســت که این موضوع فشــار زیادی را بر خانوارها 

وارد کــرده اســت. بر اســاس اظهــارات کمیته 
دســتمزد کانون عالی شــوراهای اســالمی کار، 
سبد معیشــت خانوار با در نظر گرفتن یک وعده 
 غذای گرم در روز، در مهرماه به 11 میلیون و 479 

هزار تومان رسیده است. 
بر همین اساس، دستمزد چهار میلیون تومان تنها 
کفاف غذای یک خانوار متوسط 3.3 نفره را می دهد. 
درواقع حداقل دستمزد کمتر از 40 درصد هزینه 

سبد معیشت را پوشــش می دهد و با این حساب، 
برای تنها 10.6 روز از ماه کافی است. 

این محاســبات نشــان می دهد کــه کارگران و 
بازنشســتگاِن حداقل بگیر حدود 20 روز از هر ماه 

را خرجی ندارند.
در همین رابطه بسیاری از فعاالن اقتصادی هشدار 
داده اند که سبد معیشت مردم، روز به روز خالی تر 
می شود و همه باید تالش کنند تا شرایط را به سمت 

بهبود و تعادل سوق دهند. به گفته آنها، هیچ توجیه 
و دلیل منطقی اقتصادی برای افزایش چند برابری 
قیمت خوراکی ها در مدت اخیر وجود ندارد. گرانی 
و تورم در کنار افزایش هزینه های معیشتی مردم 
در حالی رقم خورده است که زمزمه ها از حذف ارز 
نیمایی حکایت دارد. به باور بســیاری از منتقدام 
این طرح، حذف ارز دولتی می تواند یکی از دالیل 

افزایش قیمت ها باشد.

سبد معیشت به 11 میلیون و 500 هزار تومان رسید

سفره ها  کوچک تر شد
كارگران و بازنشستگان 20 روز از ماه خرجی ندارند

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

پیشنهاد تبدیل بن خواربار کارگران از نقدی به غیر نقدی

برنامه های دولت برای نوسازی بافت های فرسوده

سطح زیر کشت گندم به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار رسید

بررسي فعالیت اصناف بعد از ۱۲ شب در صورت نیاز

بهاي سرقفلي حمام هاي سنتي باید به مانند ملک محاسبه شود

نابودي صنف گرمابه داران با سقوط ارزش سرقفلي 
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ضريب نفوذ اينترنت در كشور از 106 درصد عبور كرد
آخرین شاخص های آماری نشان می دهد، اکنون ۹۰ میلیون و ۳۵۴ هزار و چهار اشتراک 
اینترنت سیار در کشور فعال است که ضریب نفوذ اینترنت را به ۱۰۶.۳۴ درصد رسانده 
است.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشــور در هر فصل با ارائه گزارشی 
شاخص های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطالعات را منتشر می کند. این سازمان در 
تازه ترین گزارش خود نیز مانند گذشته به وضعیت نفوذ اینترنت و تلفن همراه در کشور 
پرداخته و آخرین تغییرات در توسعه ارتباطی در کشور را اعالم کرده است. در آخرین 
فصلنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، وضعیت حوزه فناوری در سه 

ماهه دوم سال تشریح شده است.

ضریب نفوذ تلفن ثابت ۳۴ درصد
بنابر گزارش سازمان تنظیم مقررات، اکنون تعداد اشتراک های تلفن ثابت تا پایان سه 
ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به ۳۸ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۳۴۳ خط رسیده که از این تعداد ۲۹ 
میلیون و ۲۵۰ هزار و ۱۸۱ خط دایر و فعال است. اکنون ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور 

از ۳۴ درصد عبور کرده است.

۵۱ هزار روستا دارای ارتباط
گزارش سازمان تنظیم مقررات اعالم کرده که تعداد روستاهای دارای ارتباط ۵۱ هزار 
و ۴۰۰ روستا است که از این میان ۴۷ هزار و ۲۷۲ روستا دارای تلفن خانگی، ۹۲ هزار و 

۲۷۶ دارای تلفن همگانی و یک هزار و ۹۹۶ روستا دارای تلفن همگانی جاده ای هستند.

۱۳۳ میلیون سیم کارت فعال در کشور
در این گزارش وضعیت توسعه تلفن همراه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. جمع کل 
خطوط واگذار شده همراه اول به ۱۰۳ میلیون و ۷۰۸ هزار و ۶۳ خط رسیده که از این 
تعداد ۷۱ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۵۰۷ خط فعال هستند.در رتبه دوم این فهرست ایرانسل 
قرار دارد. ۹۵ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۲۰۳ خط توسط اپراتور ایرانسل واگذار شده که از این 
بین ۵۶ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۱۶ خط فعال است.اپراتور رایتل با اختالف زیادی نسبت 
به دو اپراتور نخست، در رتبه سوم قرار دارد. تعداد خطوط واگذار شده آن هشت میلیون 
و ۶۸۹ هزار و ۶۵۸ است که از این تعداد پنج میلیون و ۱۴۹ هزار و ۱۴۵ خط فعال است.

اکنون تعداد خطوط فعال تلفن همراه در کشور از ۱۳۳ میلیون خط گذشته و ضریب نفوذ 
را به بیش از ۱۵۶ درصد رسانده است.

ضریب نفوذ ۱۲.۵۵ درصدی اینترنت پهن باند
وضعیت توسعه ارتباطات پهن باند ثابت نشان می دهد اکنون ۱۰ میلیون 
و ۶۶۱ هزار و ۲۴۸ اشــتراک پهن باند ثابت در قالب فناوری های مختلف 
)xDSL، FTTX، WiFi، TD-LTE( در کشور فعال است که ضریب 

نفوذ را به ۱۲.۵۵ درصد رسانده است.
میزان اشتراک پهن باند ثابت بیانگر این است که مانند گذشته در این بخش 
نتوانسته ایم توسعه مناسبی را داشته باشیم و کاربران را به استفاده از آن 

جذب کنیم.

ضریب نفوذ ۱۰۶.۳۴ درصدی اینترنت پهن سیار
در بخش توسعه ارتباطات پهن باند سیار اما وضعیت خوب است. اکنون ۹۰ میلیون و 
۳۵۴ هزار و چهار اشتراک اینترنت سیار در کشور فعال است که ضریب نفوذ اینترنت را 

به ۱۰۶.۳۴ درصد رسانده است.

ترافیک مرسوالت پستی به ۱۱۲ میلیون رسید
برپایه این گزارش، شاخص های آماری که در بخش مرسوالت پستی توسط رگوالتوری 
منتشر شده نشان می دهد در ۶ ماه نخست امسال ۱۱۱ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۷۳۲ مرسوله 
دریافت و توزیع شده و اکنون ۲ هزار و ۵۳۹ واحد پستی در داخل کشور فعال و در حال 

ارائه خدمات به مشتریان است.

كاهش شكايات حوزه ارتباطات در سال جديد
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری، با اشاره به روند کاهش تعداد 
شکایت ثبت شــده در سامانه ۱۹۵ در هفت ماهه اول ســال جاری نسبت به سال 
گذشته، اعالم کرد: تمامی فرآیندهای پاسخگویی به شکایات و کیفیت پاسخگویی 
اپراتورها به مشترکان در این ســامانه حتی در شکایات بسته شده، توسط سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رصد و پایش می شود. اپراتورها ملزم شده اند 
که در چارچوب تعهدات خود به مشترکان پاسخ دهند. بسیاری از شکایت ها توسط 
کارشناسان مراکز تماس اپراتورها پاسخ داده می شود و به همین دلیل ثبت شکایت 
جدید در سامانه ۱۹۵ کاهش یافته است.یکی از مواردی که باید همواره مورد توجه 
شرکت های ارایه دهنده خدمات باشــد، چگونگی برخورد با مشتریان و آگاهی از 
نحوه ارایه خدماتشان به آنهاست. برخی از شــرکت ها و سرویس دهندگان، برای 
این موضوع از روش هایی مانند پرتال، وب سایت و تماس های پشتیبانی استفاده 
می کنند و البته همواره کیفیت خدمات ارایه شده از مهم ترین دغدغه های کاربران 
است. سامانه ۱۹۵ با هدف پاسخگویی به شــکایات، افزایش سطح رضایتمندی 
مشترکان و رفع مشکالت آنان در حوزه ICT راه اندازی شده است. برای دسترسی 
راحت تر کاربران، روش های مختلفی برای ثبت و پیگیری شکایات در نظر گرفته  
 /cra.ir.۱۹۵//:https شده که براساس آن کاربران می توانند با مراجعه به سایت
یا تماس با تلفن گویای ۱۹۵شکایت خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات را 
ثبت کنند. پشتیبانی و ارایه خدمات، کیفیت سرویس، مشکالت مالی و تعرفه، عدم 
آنتن دهی، پیامک متنی، خدمات مالکیت و سیم کارت، تشعشعات، ترابردپذیری، 
خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و بســته های ترکیبی، همــواره از مصداق های 
پرتکرار شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ است.در این راستا پیمان قره داغی با اشاره 
به اینکه یکی از شکایات پرتکرار ثبت شــده در سامانه ۱۹۵، مربوط به پاسخگویی 
نامناسب مراکز تماس و خدمات پشتیبانی نامطلوب می شد، گفت: یکی از اقدامات 
اساســی رگوالتوری در این زمینه، نظارت بر عملکرد مراکز تماس اپراتورها است. 
رگوالتوری با بازدید مستمر از واحد پشتیبانی مراکز تماس اپراتورها و استفاده از 
روش های هوشمندانه اپراتورها در مراکز پشتیبانی توانست شکایات ثبت شده در 
این حوزه را نیز کاهش دهد.وی تشــکیل و برگزاری جلسات کارگروه تخصصی با 
حضور اپراتورها و مناطق ۹ گانه رگوالتوری را یکی دیگر از دالیل کاهش شکایات 
ثبت شــده در این حوزه ها دانست و عنوان کرد: این جلســات به صورت دوره ای و 
مقایسه ای برای بررسی موضوعات و فرآیند پاسخگویی به شکایات برگزار می شود 
و اگر شکایت از موضوعی افزایش داشته باشد، بالفاصله به صورت موردی بررسی و 

برای رفع مشکل اقدام می شود.

اپراتورها باید پاسخگوی عملکرد نامطلوب باشند
مدیرکل حفاظــت از حقوق مصرف کننــده رگوالتوری بیان کرد: عــالوه بر این، 
رگوالتوری به صورت مستمر از سامانه ۱۹۵ گزارش هایی را تهیه و وضعیت هر اپراتور 
را به صورت جداگانه به آنها اعالم می کند، در صورت مشــاهده عملکرد نامطلوب، 
اپراتور باید پاسخگوی این وضعیت باشد.  تمام این اقدامات باعث شد آمار شکایات 
ثبت شده در سامانه ۱۹۵ از ابتدای سال جاری تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰، در مجموع به 
۱۰۰ هزار و ۳۲۲ شکایت برسد.قره داغی افزود: این در حالی است که تعداد شکایات 
در همین بازه زمانی در سال گذشته ۱۱۱ هزار و ۶۶۸ مورد بوده، که نشان دهنده 

کاهش بیش از ۱۰ درصدی میزان ثبت شکایات در سال جاری است. 

اخبار

کالب هاوس ۱۳ زبان جدید اضافه کرد
شبکه اجتماعی صوتی کالب هاوس ۱۳ زبان جدید به اپلیکیشن خود اضافه کرد و آن را برای افرادی که می خواهند این پلتفرم به زبان مادریشان موجود باشد، قابل دسترس تر کرد. آپدیت 

کالب هاوس به بومی سازی این اپلیکیشن برای میلیونها نفری که به زبان انگلیسی آشنایی ندارند یا ترجیح می دهند گزینه یک زبان بومی را داشته باشند، کمک می کند.این ۱۳ زبان شامل 
زبانهای فرانسوی، آلمانی، هندی، اندونزیایی، ایتالیایی، ژاپنی، کنادا، کره ای، ماالیی، پرتغالی برزیلی، اسپانیایی، تامیل و تلوگو هستند. جالب است که چینی، عربی، بنگالی و روسی که در میان 

۱۰ زبان پرتکلم جهان هستند، در میان این زبانها دیده نمی شوند. این زبانها نخست در نسخه اندرویدی کالب هاوس عرضه خواهند شد. 

کارگران زیــادی می خواهند 
اخبــار مربــوط بــه وضعیِت 
کارگاه آن ها پوشش داده شود. 
برخی از این کارگران در اولین 
تماسشان با ما حتی نام خود را 
هم نمی گویند. آن ها در طول مدتی که با ما در تماس هستند 
بارها یادآوری می کنند که »اگر کارفرما بفهمد ما خبر را به 

شما رسانده ایم حتما اخراجمان می کند…«
به گزارش ایلنا، کارگران زیادی می خواهند اخبار مربوط 
به وضعیِت کارگاه آن ها پوشــش داده شود. برخی از آن ها 
هویتشان کامال مشخص است؛ آن هایی که رو در رو مقابل 
کارفرمایان می ایستند و حقشان را می خواهند. اما تعدادی 
از این کارگران در اولین تماسشان با ما، حتی نام خود را هم 
نمی گویند. آن ها در طول مدتی که با ما در تماس هستند 
بارها یادآوری می کنند که »اگر کارفرما بفهمد ما خبر را به 
شما رسانده ایم حتما اخراج مان می کند…«. کارگرانی که 
نه دیگر تاب تحمل فشار سنگینی که در کار بر آن ها وارد 
می شود را دارند و نه می توانند کار را ترک کنند. شاید برخی 
از این گروه کاری به معنای واقعی کلمه در وضعیت استیصال 

مطلق قرار گرفته است. 

کارگری که از ترس، سیم کارت خود را دور انداخت! 
چندی پیش کارگری با ما تماس گرفــت و از اعتراض در 
کارخانه شان خبر داد. ایلنا هم خبر را منتشر کرد و منتظر 
ماندیم تا روزهای بعد اخبار تکمیلی را هم به گوش ما برساند، 
اما دیگر خبری از او نشد تا اینکه یک پیامک از طرف همان 
کارگر به ما رسید: »سالم. کارگران را ترساندند و بین شان 
تفرقه انداختند. خدا می داند چطور آن ها را تهدید کردند 
که وقتی از بخش اداری برگشــتند تمام مطالباتشــان را 
فراموش کردند. حاال باز بــه همان روال قبل کار می کنیم. 
دو روز اعتراض مان به باد رفت و هیچ نتیجه ای نداشت…« 
او ترسیده بود؛ »کارفرما به دنبال کسی است که خبر را به 

شما رسانده است. مجبور شدم سیم کارتم را دور بیندازم و 
مموری را هم بردارم…«اینکه یک کارگر صرفا برای رساندِن 
دغدغه ی کارگران یک کارخانه و خبر اعتراضشان اینچنین 
بترسد تا جایی که سیم کارت خود را دور بیندازد و حافظه ی 
گوشی خود را هم پاک کند، نشان از موقعیِت وخیم برخی 
کارگران در مناســبات کار دارد. وضعیتی کــه آن ها را در 
جایگاهی قرار داده است که جرئت کوچکترین اعتراضی 
ندارند. بســیاری از این کارگران چیز زیادی نمی خواهند؛ 
حقوق پایه، رد کردن منظم لیســت بیمه، ساعات کاری 
مطابق قانون، پرداخت اضافــه کار و تمام حداقل هایی که 
در قانون کار آمده اســت. اما آن ها از همین حداقل ها هم 

محروم هستند. 

قانون چه می گوید؟ در واقعیت چی اتفاقی می افتد؟ 
مطابق ماده ۱۵۷ قانــون کار »هر گونــه اختالف فردی 
بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشــی از اجرای قانون 
و ســایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های 
کارگاهی یا پیمانهای دســته جمعی کار باشد، در مرحله 
اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز 
و یا نمایندگان آن ها در شورای اســالمی کار و در صورتی 
که شورای اسالمی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن 
صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و 
فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیاتهای 
تشــخیص و حل اختالف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و 
فصل خواهد شد.«بنابراین طبق قانون، کارگران می توانند 
مشکل خود را در ابتدا از طریق شورای اسالمی کار، انجمن 
صنفی و نماینده قانونی کارگران و کارفرمایان حل کنند 
و چنانچه نتوانستند از این مسیر به مطالبات خود برسند، 
می توانند به اداره کار مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست، 
علیه کارفرما طرح دعوی کنند. اما آیا این اتفاق می افتد؟ آیا 
کارگران می توانند از طریق راه حلی که در قانون دیده شده به 
حقوق خود برسند؟ آیا تشکل های کارگری رسمی می توانند 
از کارگران حمایت کنند؟ هیئتهای تشخیص و حل اختالف 
تا چه حد می توانند حقوق کارگران را به آن ها بازگردانند؟ 

با قاطعیت می توان گفت که نمی توان به مسیری که قانون 
در مقابل کارگران برای رســیدن به مطالباتشان گذاشته 
امیدوار بود. چراکه ضمانت اجرایی قانون کار سالهاست که 
به واسطه ی دادنامه ی ۱۷۹ و رشد قراردادهای موقت زیر 

سوال رفته است. 

تشــکل های کارگری موجود قدرت دفاع از 
کارگران را ندارند

قراردادهای موقت رمقی برای تشــکل های کارگری باقی 
نگذاشته و آن ها از آزادی و استقالل الزم برخوردار نیستند 
چراکه اعضای این تشــکل ها خود از کارگــران قراردادی 
هستند که به محض آنکه در مقابل کارفرمایان قرار بگیرند 
به راحتی از کار اخراج می شوند. از اینرو تشکل های کارگری 
بیش از آنکه متعلق به کارگران باشند به کارفرمایان تعلق 
دارند و در جهت منویات آن ها عمــل می کنند. بنابراین 
تشکل های کارگری را نمی توان مســیری برای رسیدن 
کارگران به مطالباتشان دانست. علی اصالنی )عضو هیئت 
مدیره کانون های شوراهای اســالمی کار سراسر کشور( 
در خصوص ضعف شوراهای اســالمی کار می گوید: قبال 
بسیاری از کارگران ما رســمی بودند و این باعث شده بود 
نماینده کارگر جســارت دفاع از حقوق کارگران را داشته 
باشد چراکه می دانســت مصونیت دارد. در واقع زمانی که 

کارگر رسمی است، کارفرما به راحتی نمی تواند او را اخراج 
کند اما وقتی کارگر، قرارداد موقت اســت و همین کارگِر 
قرارداد موقت عضو شــورای اسالمی کار می شود، به دلیل 
ترس از اخراج نمی تواند بــه وظیفه ی خود عمل کند. این 
 کارگر برای ایســتادن مقابل کارفرما نگران است چراکه

 سه ما بعد که قراردادش تمام شد کارفرما می تواند عذر او 
را بخواهد و امثال من به عنــوان نماینده عالی کانون ها در 
هیئت های تشخیص و حل اختالف هیچ کاری نمی توانیم 
برای این کارگر انجام دهیم. با این اوصاف ترس کارگران از 

اخراج بجاست. 

ترس از اخراج، مانع از طرح دعوی علیه کارفرما 
می شود

از طرفی ترس از اخراج در صورت مراجعه به اداره کار و طرح 
دعوی علیه کارفرما، جرأِت شــکایت را از کارگران گرفته 
است. از اینرو در عمل بسیاری از کارگران از این گزینه نیز 
برای رسیدن به مطالبات خود استفاده نمی کنند. معموال 
کارگرانی به اداره کار مراجعه می کنند که از اخراج مطمئن 
هستند و ترس از دست دادن شغل ندارند. مازیار گیالنی نژاد 
)فعال کارگری( در پاسخ به این سوال که چرا کارگران تا این 
حد نگران هســتند، به ایلنا می گوید: اولین دلیل، ترس از 

بیکار شدن است. 

ترس از اخراج، زبان كارگران را بند می آورد

کارگران چگونه به حقوق قانونی خود برسند؟
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وزیر ارتباطات بــا بیان اینکه کیفیت پیام رســا ن های 
داخلی در ۳ سال اخیر رشــد قابل قبول داشته است، 
گفت: نخستین گام برای رســیدن به نقطه مطلوب در 
پیام رســان ها، مبارزه با ویروس »خود ناباوری« است. 
عیسی زارع پور در دیدار با مدیران پیام رسان های داخلی 
گفت: پیام رســان ها با تمام فراز و نشیب های سال های 
گذشته، خود را به نقطه مطلوبی رسانده و توانایی های 

خود را باور کرده اند.
وی با بیان اینکه در مسیر رشد پیام رسان ها چالش های 
جدی وجود داشــته که یکی از مهم تریــن آن چالش 
»خود ناباوری« است، گفت: تا وقتی که ویروس »خود 
ناباوری« وجود داشته باشــد در هیچ حوزه و زمینه ای 
امکان پیشرفت و موفقیت وجود ندارد. وزیر ارتباطات و 

فناوری اطالعات افزود: برای رسیدن به نقطه مطلوب در 
پیام رسان های داخلی نخست باید کیفیت سرویس های 
داخلی ارتقا یابد و قابلیت رقابت با پیام رسانه ای خارجی 
را داشته باشد. وی افزود پیام رســانه ای داخلی باید از 
مزیت های بومی اســتفاده کرده و سبد خدمات خود را 
محدود به پیام رسانی نکنند. تردید نکنید که اگر خدمات 
با کیفیتی ارائه شود مردم هم از پیام رسان های داخلی 

استقبال می کنند.
زارع پور با تأکیــد بر اینکه باید برای بازســازی اعتماد 

عمومی به پیام رسان های داخلی تالش کرد، گفت: در 
سال های گذشته برخی ضعف ها و نواقص، باعث ایجاد 
ذهنیت نادرست نســبت به پیام رسان های داخلی شد 
که حتی با رفع نواقص و ضعف های گذشته و رسیدن به 
استانداردهای مطلوب هنوز هم ذهنیت گذشته اصالح 
نشده اســت و اصالح این ذهنیت تنها با اطالع رسانی و 
تبلیغات مناسب در عین ارائه خدمات مطلوب به مردم 

میسر می شود.
وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات دربــاره رضایت 

پیام رســان ها از حمایت هــای وزارت ارتباطــات 
در طــول ســال های فعالیت آنهــا، گفــت: خودمان 
 را آمــاده کــرده بودیــم تــا شــنوای گالیه هــای 
مدیران پیام رسان ها باشــیم. اما با اظهار رضایت شما 
از حمایت های وزارت ارتباطات در ســال های گذشته 
خشــنود شــدیم و امیدواریم این حمایت و همراهی 
با همکاری ســایر دستگاه های مســئول بیش از پیش 
ادامه یابد و چالش هــای پیش روی پیام رســان ها به 
حداقل برسد. پیش از سخنان وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، مدیران پیام رســان های داخلی گزارشی از 
اقدامات، برنامه ها و چالش های پیش روی خود ارائه و از 
حمایت های وزارت ارتباطات در طول سال های گذشته 

قدردانی کردند.

بر اســاس آمار جهانی، ارزش مالی تجارت الکترونیکی 
در جهان در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ با رشدی 
حدود ۱۷ درصد به ۴.۱۳ تریلیون دالر رســیده است. 
بررسی ها نشــان می دهد بر اساس آمار جهانی، ارزش 
مالی تجــارت الکترونیکی در جهان در ســال ۲۰۲۰ 
نسبت به سال ۲۰۱۹ با رشدی حدود ۱۷ درصد به ۴.۱۳ 
تریلیون دالر رسیده و چین همچون سال های گذشته 
سریعترین رشد را در حوزه تجارت الکترونیکی نسبت به 

سایر کشورهای جهان داشته است.بر اساس آمار اعالمی 
از سوی سازمان همکاری و توســعه اقتصادی در سال 
۲۰۲۰، شــیوع ویروس کرونا موجب توســعه تجارت 
الکترونیکی در حوزه های جدید شده از جمله صنایع، 

محصوالت از جمله کاالهای سوپرمارکتی و مشتریان 
شده اســت. همچنین در طی این دوران تراکنش های 
تجارت الکترونیکی در بسیاری از کشورها از سمت خرید 
کاالهای لوکس به ســمت خرید نیازمندی های روزانه 

که شامل طیف بیشتری از افراد است، سوق داده شده 
است.همچنین بر اساس گزارش همین سازمان تعداد 
خریداران اینترنتی در جهان در ســال ۲۰۱۹ به بیش 
از یک و نیم میلیارد رسید که با رشد ۷ درصدی نسبت 
به سال قبل از آن همراه بوده است.امروزه نقش تجارت 
الکترونیکی به عنوان یکــی از مولفه های اصلی اقتصاد 
دیجیتال در توسعه اقتصادی کشورها و تاثیرگذاری آن 

در اقتصاد جهان غیرقابل چشم پوشی است.

یک شــرکت دانش بنیان موفق به تولیــد قطره آهن 
خوراکی با بهره مندی از فناوری لیپوزم شده است. سید 
محسن صادق زاده، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان 
گفت: فناوری لیپوزم به ما این امکان را می دهد تا ذرات 
آهن را درون یک الیه فسفولیپیدی قرار دهیم و با این 
کار یک ســاختار معدنی، که جذب سختی و ُکندی در 
بدن دارد، به یک ذره آلی تبدیل می شود که جذب بسیار 
سریع خواهد داشت و سازگاری بیشتری برای بدن انسان 

دارد.صادق زاده گفت: معمــوالً قطره های آهن دندان 
را ســیاه می کند از این رو ما به دنبال محصولی بودیم 
که بتواند این مشــکل را حل کند. در قالب پروژه های 
مطالعات دانشگاهی این مسئله مطرح شد و تحقیقات 
دامنــه داری روی آن صورت گرفتــه و در نهایت موفق 
شدیم تا از لیپوزم برای کپســوله کردن آهن استفاده 

کنیم.به گفته وی، این فناوری به گونه ای توسعه یافت که 
امکان تجاری سازی فراهم شده و در حال حاضر قرارداد 
برای تولید انبــوه این محصول با یکی از شــرکت های 
دارویی منعقد شده است و به زودی این محصول به تولید 
انبوه می رسد. البته تولید آزمایشی آن با موفقیت انجام 
شده و گواهی نانومقیاس این فناوری نیز دریافت شده 

است.این دانش آموخته پسادکتری رشته شیمی دارویی 
دانشگاه تهران افزود: این محصول برای سه گروه سنی 
توسعه یافته است، به صورت قطره خوراکی برای کودکان 
زیر دو سال، به صورت شربت برای کودکان و نوجوانان 
و برای بزرگســاالن نیز این محصول بــه صورت پودر 
عرضه می شــود.به گفته مدیرعامل شرکت، استفاده از 
مکمل های آهن در برخی افراد موجب نفخ می شود که 

این قطره آهن نانویی چنین مشکلی را ایجاد نمی کند.

واردات تلفن همراه در ۱۲ ماه گذشته به میزان ۱۸ 
میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است که از این 
تعداد، ۱۷ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه وارد شبکه 
ارتباطی کشور شــده اند. طبق آمار اعالم شده از 
ســوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه، واردات 
تلفن همراه در ۱۲ ماه گذشته به میزان ۱۸ میلیون 
و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است که از این تعداد، 
۱۷ میلیون و ۶۴۰ هزار دســتگاه توســط مصرف 
کنندگان وارد شبکه ارتباطی کشــور شده اند.بر 

اساس این گزارش، شهریور ماه امسال یک میلیون و 
۷۱۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده اما میزان 
مصرف موبایل یک میلیون و ۸۴۰ هزار دستگاه بوده 
است. این آمار نشــان می دهد بازگشایی مدارس و 
آموزش آنالین باعث شده، تقاضا برای خرید تلفن 
همراه بیش از میزان واردات باشد. شایان ذکر است 
واردات تلفن همراه، مهرماه امسال به یک میلیون 
و ۷۳۰ هزار رســید که از این تعــداد، یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار دســتگاه وارد شــبکه ارتباطی کشور 

شدند. این آمار نشان می دهد بازگشایی مدارس و 
آموزش آنالین باعث شده، تقاضا برای خرید تلفن 
همراه بیش از میزان واردات باشد.همچنین سهم 
بازار برندهای مختلف به ترتیب سامســونگ ۴۸ 
درصد، شیائومی ۲۹ درصد، نوکیا ۱۲ درصد، اپل 
۴ درصد و هوآوی ۲ درصد ســهم واردات برندها را 
به خود اختصاص داده اند. طبق بررسی ها، گلکسی 
A۱۲ سامسونگ بیشترین میزان فروش را داشته 
است و،گلکسی A۲۱S   سامسونگ، نوکیا ۱۰۵، 

سامسونگ A۵، شــیائومی پوکو M۳ و شیائومی 
پوکو PRO M۳ بیشــترین اقبال را داشــته اند. 
گفتنی است بر اساس اعالم گمرک،  در چهار ماهه 
منتهی به تیرماه ســال جاری، حدود ۵ میلیون و 
یکصدو پنجاه و شش هزار دســتگاه گوشی تلفن 
همراه به ارزش یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دالر به 
رویه تجاری وارد کشور شده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل، رشد ۲۸ درصدی از نظر تعدادی و 

۱۰۲ درصدی از نظر ارزشی را نشان می دهد.

قیمت انواع ارز های شــاخص دیجیتالی در روند 
معامالت در بازار های تجارت دیجیتال بین المللی 
تغییراتی را تجربه کرد. بیت کوین این روز ها مسیر 
پردست انداز و پرچالشــی را طی می کند. اتریوم 
هم طی هفته گذشــته به باالترین سطح تاریخی 
خود یعنی ۴ هزار و ۴۶۰ دالر رســید، در روز های 
بعد اصالح شده و بیش از ۲۰۰ دالر از ارزش خود 
را از دســت داد و قیمت آن تا محدوده ۴۱۶۰ هم 
سقوط کرد. قیمت اتریوم اکنون به ۴ هزار و ۵۴۷ 
دالر رسیده است. بررسی های درون شبکه ای نشان 

می دهد عرضه رمزارزهای بازار نظیر اتریوم توسط 
دارندگان بزرگ کمتر شده و به تعداد افرادی که 
رمزارزها را با نیت نگهــداری بلندمدت خریداری 
می کنند، افزوده شده اســت.بانک مرکزی اروپا 
نیز ســرانجام با یک تغییر موضع محسوس اعالم 
کرده کمیته ای برای بررســی امکان رونمایی از 

یورو دیجیتال و الزامات آن برای حفظ ثبات مالی 
در بازارها تشکیل داده است که نتیجه تحقیقات 
اولیه آن ها تا اوایل سال آینده منتشر می شود.بیت 
کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا 
شکلی از دارایی دیجیتال اســت که با ارزش بازار 
حــدود ۱.۱۸ تریلیون دالر، در رتبــه ۱ بازار قرار 

داشته و ســهم ۴۰.۹۴ درصدی از کل بازار را در 
اختیار دارد. اتریــوم با نماد اختصاری ETH یک 
ارز دیجیتال یا شــکلی از دارایی دیجیتال است 
که با ارزش بازار حدود ۵۳۸.۹۶ میلیارد دالر، در 
رتبه ۲ بازار قرار داشته و سهم ۱۸.۷۷ درصدی از 
کل بازار را در اختیــار دارد.بایننس کوین با نماد 
اختصاری BNB یک ارز دیجیتال یا شــکلی از 
دارایی دیجیتال اســت که با ارزش بــازار حدود 
۹۳.۲۶ میلیارد دالر، در رتبه ۳ بازار قرار داشته و 

سهم ۳.۲۴ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

وزير ارتباطات:

رشد کیفی پیام رسان های بومی در ۳ سال اخیر

چين در صدر

ارزش ۴.۱۳ تریلیون دالر تجارت الکترونیکی در دنیا

قطره آهن نانویی تولید شد

واردات ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه در یک سال اخیر

سهم حدود 50 درصدی بيت كوين از كل بازار ارز های ديجيتالی

نوسان اتریوم در کانال ۴ هزار و ۵۰۰ دالری


