
رشد اقتصادی عربستان از ۶ درصد نیز عبور کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، با 
بهبود قیمت نفت و ازسرگیری فعالیت های بازرگانی، 
اکنون رشد اقتصادی دومین صادرکننده بزرگ نفت 
در جهان به میزان چشــمگیری افزایش پیدا کرده 
است؛ به گونه ای که رشد تولید ناخالص داخلی این 
کشور در ســه ماهه سوم ســال به ۶.۸ درصد رسید 
که یکی از  بهترین رشــدهای اقتصادی ثبت شــده 
عربستان در طول ۱۰ سال اخیر محسوب می شود. 
این میزان رشد، ۵.۳ درصد بیشتر از چیزی است که 
در فصل قبل اعالم شده بود.  این رشد اقتصادی که 
دومین رشــد فصلی مثبت این کشور پس از ۲۱ ماه 

بوده اســت و بیش از همه تحت تاثیر کاهش رشــد 
بخش غیرنفتی قرار گرفته که رشد آن ۹.۰ درصد بوده 
است. از سوی دیگر رشــد بخش نفتی به ۶.۴ درصد 
رسیده است. در بین بخش های دیگر نیز رشد بخش 
فعالیت های دولتی ۰.۳ درصد اندازه گیری شــده 
است.پیش بینی می شود اقتصاد عربستان امسال ۲.۱ 
درصد رشد کند اما حتی در صورت تحقق این رشد، 
ســطح تولیدات ناخالص داخلی بزرگ ترین اقتصاد 
منطقه خاورمیانــه کمتر از قبل آغــاز بحران کرونا 
خواهد بود.به گفته صندوق بین المللی پول، اقتصاد 
عربستان سال گذشته ۴.۱ درصد کوچک شده بود.
در هفته های اخیر قیمت نفت رشد خوبی را تجربه 

کرده و انتظار می رود تداوم این روند به رشــد کلی 
اقتصادی عربســتان کمک زیادی کند. در سه ماهه 
دوم امسال شرکت نفتی آرامکو بیش از ۲۵ میلیارد 
دالر سود خالص به دست آورد که این سود نسبت به 
مدت مشابه سال قبل تقریبا چهار برابر افزایش پیدا 
کرده اســت. آرامکو بزرگ ترین شرکت نفتی جهان 
محسوب می شود.  متوسط رشد اقتصادی عربستان 
در بازه زمانی ۱۹۶۹ تــا ۲۰۲۱ معادل ۳.۰۲ درصد 
بوده است که بیشترین رشد ثبت شده مربوط به رشد 
۲۴.۲ درصدی سه ماهه چهارم سال ۱۹۷۳ و کمترین 
رشد ثبت شده نیز مربوط به ســه ماهه چهارم سال 

۱۹۸۲ با منفی ۲۰.۷ درصد بوده است.

رئیس سازمان آتش آتش نشــانی چالوس گفت: به 
علت وزش باد شدید از ساعت ۲ بامداد امروز دوباره 
زبانه های آتش از ضلع غربی برج رامیال شعله گرفت و 
متأسفانه با وجود تالش و بارش باران این برج کامل 
ســوخت.رئیس ســازمان آتش آتش نشانی چالوس 
گفت: به علت وزش باد شــدید از ســاعت ۲ بامداد 
امروز دوباره زبانه های آتش از ضلع غربی ســبحان 
دیاری اظهار کرد: ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۱۹ آبان 
یک مورد آتش  ســوزی در یک برج به سامانه ۱۲۵ 
آتش نشــانی اطالع رسانی شــد و بالفاصله مأموران 
ایستگاه های آتش نشانی به همراه تجهیزات به محل 

حریق در منطقه سردآبرود چالوس اعزام شدند.

وی با بیان اینکه محل حادثه یک برج مسکونی بوده 
است، افزود: طبقه آخر این برج دچار حریق شد که از 

طریق کانال رایزر به بقیه طبقات سرایت کرد.
رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری چالوس با بیان 
اینکه این برج دارای تجهیــزات اطفای حریق بود، 
تصریح کــرد: در بعضی از طبقات سیســتم اطفای 
حریق کار می کرد و مورد اســتفاده قرار گرفت ولی 
در دیگر طبقات این ســیتم فعال نبود.این مسؤول 
یادآور شــد: در اولین فرصت مأموران آتش نشــانی 
از شــهرهای همجوار برای کمک رسانی به چالوس 
اعزام شدند ولی تالش ۴۰ نیرو به مدت ۱۰ ساعت و 
تجهیزات باالبر آتش نشانی برای مهار حریق کارساز 

نبوده است.دیاری بیان کرد: آتش نشانان همزمان با 
خاموش کردن آتش درحالی که دود سیاه و غلیظ از 
این ساختمان خارج می شــد، وارد طبقه پارکینگ 
شدند همچنین گروه های دیگر نیز خود را به طبقات 
باالیی رسانده و مشغول لکه گیری بودند که به یک باره 
ســاختمان با وزش باد دچار حریق دوباره شــد.وی 
با اعــالم اینکه به دلیل خطرات جانــی برای نیروها 
دستور تخلیه برج مســکونی داده شد و آتش نشانان 
از ساختمان خارج شدند، یادآور شد: ساختمان های 
اطراف این برج نیز تخلیه شــد و بــه دلیل خطرات 
احتمالی، ســاختمان های همجوار تــا اطالع ثانوی 

خالی از سکنه شدند.

شرکت برق افغانستان اعالم کرد برای تامین بخشی از 
نیاز های این کشور در والیات هرات، فراه و نیمروز، ۱۰۰ 

مگاوات برق از جمهوری اسالمی ایران وارد می کند.
شرکت برشــنا اعالم کرد توافقنامه ای را با ایران امضا 
کرده که بر اســاس آن ۱۰۰ مگاوات بــرق از ایران به 
افغانستان وارد می شــود که این می تواند چالش های 
بی برقــی را در والیت های هــرات، فــراه و نیمروز تا 

اندازه ای حل بســازد.حکمت اهلل نورزی، ســخنگوی 
شــرکت برشــنا گفت: »ما از ایران ۱۰۰ مگاوات برق 
 می خریم که تــا والیت های فــراه، نیمــروز و هرات 

می رسد.«
در همین حال شماری از شهروندان افغانستان با نگرانی 
از کمبود برق در مرکــز و والیات از افزایش ســاعات 
بی برقی شکایت دارند.ساکنان پایتخت این کشور نیز 

می گویند که با آمدن فصل ســرما بایــد حکومت برق 
را به صورت بیست و چهار ســاعته تامین کند.این در 
حالی است که پیش از این نیز مسووالن شرکت برشنا 
گفته بودند که نیازمندی افغانستان به برق ساالنه ۸۵۰ 
مگاوات اســت که از این میان ۶۲۰ مــگاوات آن را از 
کشور های همسایه وارد می کنند و ۲۳۰ مگاوات دیگر 

را از منابع داخلی تامین میشود.

کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریور ماه سال جاری در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته در خور توجه است که بر اساس آن نسبت مجموع 
چک های برگشــتی به مجموع چک های مبادله ای ۶ ماهه نخست سال جاری 
حدود ۹.۴ درصد بوده، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۲ درصد 
بوده است. لذا به نظر می رسد سخت گیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک 

و صدور چک موثر بوده است.
به گزارش ایلنا، چنــدی پیش علی صالــح آبادی، رئیــس کل بانک مرکزی 
قانون جدید چک را قانونی خواند که باعث بازگشــت اعتبار به چک ها شــده 
 اســت و بنا به توضیح وی بــا اجرای آن حجــم چک های برگشــتی کاهش

 یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چــک الکترونیکی، چک موردی و اعتبار 
چک از جمله مواردی است که هنوز عملیاتی نشده است، گفت: تالش می کنیم 
تا پایان سال برخی از آن ها اجرایی شــود، اما اجرای برخی از موارد مانند چک 

الکترونیک، زمان بر است.
وی در این گفت وگو تأکید کرد که در قانون جدید چک ۱۷ تکلیف برعهده بانک 
مرکزی است که از این تعداد ۱۱ مورد اجرایی شــده و تنها ۶ مورد باقی مانده 
است.وی گفته بود که تکالیف باقی مانده قانون چک مانند چک الکترونیک، به 
زیرســاخت هایی نیاز دارد که تامین آن زمان بر و محتاج کار بیشتری است. به 
گفته رئیس کل بانک مرکزی، ۶ مورد باقی مانده از تکالیف جدید قانون چک نیاز 
به کار فنی بیشتر و سنگین تری دارد که در این باره کارگروهی تشکیل شده است 

تا پس از بررسی ها، زمان تکمیل آن را اعالم شود.

هماهنگی بین دستگاه ها، الزمه اجرای کامل قانون جدید چک
بر اساس قانون اصالح قانون صدور چک مصوب آبان سال ۹۷ حدود ۱۷ تکلیف 

قانونی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شــده که تاکنون و به اذعان علی صالح 
آبادی، رئیس کل این بانک ۱۱ مورد از این تکالیف به طور کامل انجام شــده، 
آنطور که پیگیری های خبرنگار ایلنا نشان می دهد از بین ۶ مورد باقی مانده نیز 
برخی همچنان در حال آماده سازی زیرساخت ها و برخی دیگر برای عملیاتی 
شدن مستلزم تغییراتی در قوانین و مقررات است که با همکاری سایر نهادها و 

دستگاه ها انجام پذیر خواهد شد.
البته ذکر این نکته ضروری است که قانون اصالح قانون صدور چک، دستگاه ها 
و نهادهای متعدد و مختلفی را مســئول فراهم آوردن زیرســاخت های فنی، 
قانونی، مقرراتی و ... کرده است که پیاده سازی کامل این قانون تنها در صورت 
انجام این اقدامات از سوی تمام نهادهای مسئول و مرتبط، تحقق پیدا خواهد 
کرد. نکته مهم اینکه در موارد متعددی، انجام کامل مســئولیت های یک نهاد 
مستلزم انجام اقدامات الزم از سوی سایر نهادهای مرتبط است و بدون پیگیری 
 هماهنگ و کامل میان این نهادها نمی توان از پیاده ســازی کامل قانون صدور

 چک سخن گفت.

11 تکلیف اجرایی شده توسط بانک مرکزی
از میان نهادهای مســئول و مرتبط با اجرای این قانون، بانک مرکزی بیشترین 
مســئولیت ها را بر عهده داشــته و دارد و بر این اســاس نیز اقدامات فراوان و 
پردامنه ای تاکنون از سوی این نهاد انجام گرفته و در حال پیگیری است؛ ثبت 
غیرقابل پرداخت بودن چک در ســامانه یکپارچه بانــک مرکزی، دریافت کد 
رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، پرداخت مبلغ موجود در حساب 
و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کســری مبلــغ، تهیه تصویب آیین نامه 
اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرر در ارتباط با استثنا شــدن بنگاه های تولیدی از 
اعمال محدودیت ها و محرومیت های چک برگشــتی، اعمــال محدودیت ها و 

محرومیت ها برای صادرکنندگان چک های برگشــتی رفع سوءاثر نشده، ثبت 
آنی و فوری رفع ســوء اثر از چک برگشــتی، تهیه دســتورالعمل ضوابط ماده 
۶ قانون اصالح قانون صدور چک از جمله شــرایط دریافت دســته چک، نحوه 
محاســبه ســقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک، برقراری امکان استعالم 
گواهینامه عدم پرداخت برای مرجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت، 
جلوگیری از دریافت دسته چک، صدور دســته چک جدید و استفاده از چک 
موردی برای افراد دارای چک برگشتی رفع ســوء اثر نشده و همچنین تدوین 
ضوابط صدور چک موردی از جمله مســئولیت های بانک مرکزی در رابطه با 
اجرای قانون اصالح صدور چک بــوده که تا به حال به صــورت کامل اجرایی 
شده است.در این رابطه همانطور که آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون 
جدید چک نیز اشــاره کرده اســت محتوای این قانون به سیستمی شدن نقل 
و انتقاالت چک اشــاره دارد. یعنی زمانی که چک بین شــخص صادرکننده و 
 گیرنده چک تبادل می شــود، حتماً  باید ثبت الکترونیکی آن نیز در ســامانه 

صیاد اتفاق افتد.
ســخنگوی اجرای قانون جدید چک، وجود ســامانه صیــاد در کنار فیزیک 
چــک را امــری مفیــد و مثمرثمر دانســت و گفــت: ثبت اطالعــات چک 
در ســامانه صیــاد و نگهــداری سیســتمی زنجیــره انتقــاالت چــک در 
 این ســامانه می تواند راهکار مناســب بــرای مقابله با جعل یــا کالهبرداری

 باشد. 
از ســوی دیگر چنانچه فیزیک چک مفقود شــود، باتوجه به ثبت سیستمی 
اطالعات چک توســط صادرکننده، پیگیری روند قضایی 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 گذشته با توجه به عدم وجود چنین سیستمی پیگیری امور 

مربوط به چک های مفقود شــده دشــوار بود، لیکن با وجود این سامانه قاعدتاً 
مشــکالتی از این دســت کاهش می یابد. ضمن این که این ســامانه شفافیت 
 اطالعاتی را در کشــور ایجاد می کند، کــه در امر مبارزه با پولشــویی اقدامی 

موثر قلمداد می شود.

کاهش نسبت چک های برگشتی با اجرای قانون جدید چک، عواید 
قانون جدید چک

معــاون اداره نظام هــای پرداخت بانک مرکــزی درباره آمار چک برگشــتی 
عنوان کرد: کاهــش آمار چــک برگشــتی از فروردین تا پایان شــهریور ماه 
ســال جاری در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشــته در خور توجه است 
که بر اســاس آن نســبت مجموع چک های برگشــتی به مجموع چک های 
مبادله ای ۶ ماهه نخســت ســال جاری حــدود ۹.۴ درصد بــوده، در حالی 
که این نســبت در ســال ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۲ درصد بوده اســت. لــذا به نظر 
 می رســد ســخت گیری قانــون در زمینه تخصیص دســته چــک و صدور 

چک موثر بوده است.

آمادگی افکارعمومی راهکار اصلی پیاده سازی قانون جدید چک
نادعلی زاده با بیان اینکه هر تغییر در ابتدا با چالش های خاص خود همراه است، 
تصریح کرد: در گذشــته روند کارســازی، تبادل و ظهرنویسی چک به صورت 
دســتی بود،  اما در حال حاضر ثبت چک در سامانه صیاد نیز افزوده شده است. 
در این باره قطعاً در ابتدا مقاومت هایی وجود دارد و آن هم به این دلیل است که 
فرایند صدور چک نسبت به گذشته متفاوت تر شده است، اما به مرور و هنگامی 
که مردم با عواید سیستمی شدن ثبت اطالعات آشنا شوند، اقبالشان به این امر 

بیشتر می شود.

برج رامیال چالوس کامل در آتش سوختثبت باالترین رشد اقتصادی ۱۰ سال اخیر عربستان

افغانستان ۱۰۰ مگاوات برق از ایران می خرد

چه تکالیفی از قانون جدید چک اجرایی شده است
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وزیر اقتصاد عنوان کرد:

آلمان: 

 استفاده از دو راهکار 
 بازار سرمایه برای
 تامین مالی تولید

عبور ارزش دارایی  های 
بانکی از ۹ هزار میلیارد

هدف از مذاکرات وین 
احیای سریعتر برجام است

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

 ناکارآمدی
 قيمت گذاری خودرو

مصــرف کننــده و تولید 
کننــده در بــازار خودرو 
از  جــدا  سرنوشــتی 
هــم ندارنــد. تضعیــف 

تولیدکننده، نداشتن...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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بازنگری در 
 قیمت گذاری 
کاالهای اساسی

ریسک   باالی 
خرید   سکه

احتمال  پرداخت    یارانه 110هزار تومانی به دهک های پایين   قوت  گرفت

رونمایی ازمشموالن یارانه جدید
صفحه3

صفحه3

بازار  خودرو  در شوک  افزایش  قیمت
اصالح    قیمت  خودرو   به   نفع خودروسازان   است

معــاون ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان گفــت: پیــش از این برخی 
کاالها مانند برنج وارداتی و شــکر و... بر اساس 
سیاست های دولت از قیمت گذاری تثبیتی خارج 
شده بودند که بر اساس تصمیمات جدید ستاد 
تنظیم بازار و امکان نظارت بهینه، مقرر شده در 
این خصوص بازنگری شود. به گزارش ایسنا، سید 
داوود موســوی در یک برنامه تلویزیونی، درباره 
قیمت گذاری تثبیتی کاالهای اساسی گفت: بر 
اســاس ماده ۲۱ قانون الحاق دولت مکلف است 
قیمت گذاری را محدود به برخی کاالهای اساسی 

حساس...

در معامالت پشــت خطی قیمت سکه چهارشنبه 
هفته گذشته ۱۲ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان اعالم 
شد که که نسبت به سه شنبه شب ۱۸۰هزار تومان 
باال تر بود . قیمت سکه در انتهای معامالت نقدی  روز 
چهارشــنبه بر روی ۱۲ میلیون  و ۲۷۵ هزار تومان 
قرار گرفت اما در معامالت پشت خطی قیمت سکه 
دیشب ۱۲ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان اعالم شد  که 
نسبت به سه شنبه شب ۱۸۰هزار تومان باال تر بود . 
همچنین این قیمت نسبت به بازار روز چهارشنبه ۱۶۵  
هزار تومان گران تر بود.  با این حساب  می توان گفت 
که معامله گران ســکه فردایی در بازار امروز ۲۰ آبان 
۱۴۰۰ قیمت سکه را صعودی پیش بینی کرده اند.  
روز چهارشنبه قیمت اونس جهانی، به پرواز درآمد. با 

رسیدن گزارش تورم آمریکا ..

قانون جدید
 حمایت از خانواده 
را   اجرا   می کنیم

رئيس جمهوری :

صفحه2

2



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر اقتصاد عنوان کرد:
استفاده از دو راهکار بازار سرمایه 

برای تامین مالی بخش تولید
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از این پس، 
انحرافات احتمالی بانک ها از بودجه های مصوب، 
دقیق تر و با ریزبینی بیشــتری مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت، گفت: مدیران عامــل بانک ها باید 
بیشتر بر رعایت انضباط مالی و عدم انحراف از بودجه 
مصوب نظارت داشته باشند.  به گزارش روز پنجشنبه 
ایرنا از وزارت  امور اقتصادی و دارایی، »سید احسان 
خاندوزی« در نخستین جلسه شورای هماهنگی 
بانک های دولتی، از مدیران عامل بانک های حاضر 
در جلسه خواست تا پیشنهادات خود در مورد نحوه 
اجرایی کردن مجموعه تکالیف مورد انتظار دولت و 
مجلس شورای اسالمی را به معاونت امور بانک، بیمه 

و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ارائه دهند. 
وی گفت: البته انتظارات دولت و مجلس نیز از نظام 
بانکی باید منطبق بر واقعیات و توان بانک ها باشد و 
نباید آنها را به صورت یک قلک بی انتها تصور کنند؛ 
گر چه، بخشی از انتظارات هم کامالً بجاست و باید 
با اتخاذ سیاست ها و روش های مناسب و محاسبات 
دقیِق سازگار با کسب و کار بانکی، آنها را برآورده 
ساخت.  وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با 
اشــاره به فرصت حدوداً یک ماهه تا زمان تقدیم 
الیحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسالمی 
از شــورای هماهنگی بانک ها خواســت برنامه 
عملیاتی خود را برای تحقق اهداف ۱۳ گانه مورد 
اشاره در احکام انتصاب مدیران عامل بانک های 
دولتی، هر چه سریعتر ارائه دهند. خاندوزی افزود: 
اگر ما بخواهیم میزان پیشرفت عملکرد یک بانک 
در مورد یکی از اهداف مورد اشاره را بسنجیم، باید 
از ابتدا مسیر رصد آن شکل بگیرد. اعضای شورا 
باید به بررســی این موضوع بپردازند، که چطور 
می توان ابزارهای جدید را در زمینه تأمین مالی 

تولید بکار گرفت.  

انحرافات احتمالی بانک ها از بودجه های 
مصوب با ریزبینی بیشتری بررسی می شود

خاندوزی در ادامه، استفاده از سهام برای توثیق 
تســهیالت خرد و نیز اعتبار سنجی متقاضیان 
تسهیالت بر اساس سبد سهام وی در بازار سرمایه 
را به عنوان دو راهکار مناسب برای حمایت و تأمین 
مالی تولید عنوان کرد و با اعالم اینکه از این پس، 
انحرافات احتمالی بانک ها از بودجه های مصوب، 
دقیق تر و با ریز بینی بیشتری مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت، گفت: مدیران عامل بانک ها باید 
بیشــتر بر رعایت انضباط مالی و عدم انحراف از 
بودجه مصوب نظارت داشته باشند.  وزیر اقتصاد 
در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت ریسک و دارایی 
ها در ترازنامه بانک ها گفت: در حال حاضر توقع 
نداریم راه نپیموده ای که باید در چند دهه گذشته 
طی می شد را به سرعت و با فشار آوردن به ترازنامه 
بانک ها طی کنیم؛ اما هم در مورد بانک ها و هم در 
خصوص صندوق های فعال، باید آرام و به تدریج 
این جهت گیری و حرکت را مد نظر داشته باشیم. 

عبور ارزش دارایی  های بانکی از 
۹ هزار میلیارد

دارایی سیستم بانکی در شهریور امسال، به ۹ هزار و 
۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل، ۴۶.۳ درصد رشد داشت. به گزارش 
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان 
شــهریورماه، خالصه وضعیت میزان دارایی و بدهی 
سیستم بانکی در این دوره را نیز منتشر کرد. براساس 
جدول آماری منتشــر شــده میزان دارایی و بدهی 
سیستم بانکی در شــهریورماه به ۹ هزار و ۱۷۴ هزار 
میلیارد تومان رسید. میزان دارایی خارجی بانک ها 
نیز در این دوره ۲هزار و ۴۶ هزار میلیارد تومان و میزان 

بدهی بخش دولتی ۶۵۵ هزار میلیارد تومان بود.
بدهی بخــش غیردولتی به سیســتم بانکی در 
شهریورماه نیز برابر با ۲هزار و ۹۰۳ هزار میلیارد 
تومان گزارش شده اســت. دارایی های سیستم 
بانکی در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۴۶.۳ درصد و در مقایسه با اسفندماه 
۹۹ نیز ۲۰.۹ درصد رشد داشت. بدهی سیستم 
بانکی شامل نقدینگی، وام ها و سپرده های بخش 
دولتی، حساب سرمایه و بخش های دیگر است. 
بدهی سیستم بانکی در بخش نقدینگی برابر با ۴ 
هزار و ۶۷ هزار میلیارد تومان است که ۸۱۶ میلیارد 
تومان آن پول و ۳هزار و ۲۵۱ میلیارد تومان شبه 
پول است. وام ها و سپرده های بخش دولتی بخش 
دیگری از بدهی سیستم بانک به حساب می آید 
که براســاس جداول آماری بانک مرکزی میزان 
در شهریورماه برابر ۲۳۹ هزار میلیارد تومان است. 
میزان وام ها و سپرده های بخش دولتی نزد سیستم 
بانکی در شهریور امسال در مقایسه با شهریور سال 

گذشته ۵۲ درصد رشد داشته است.

خبر

معــاون ســازمان حمایت 
و  مصرف کننــدگان 
تولیدکنندگان گفت: پیش 
از این برخــی کاالها مانند 
برنج وارداتی و شــکر و... بر 
اساس سیاســت های دولت از قیمت گذاری تثبیتی 
خارج شده بودند که بر اساس تصمیمات جدید ستاد 
تنظیم بازار و امکان نظارت بهینه، مقرر شده در این 
خصوص بازنگری شود. به گزارش ایسنا، سید داوود 
موسوی در یک برنامه تلویزیونی، درباره قیمت گذاری 
تثبیتی کاالهای اساســی گفت: بر اساس ماده ۲۱ 
قانون الحاق دولــت مکلف اســت قیمت گذاری را 
محدود به برخی کاالهای اساسی حساس و ضروری 
کند. پیش از این برخی کاالها ماننــد برنج وارداتی 
و شــکر و... بر اساس سیاســت های دولت، از جمله 
بحث رقابــت و تغییر نرخ ارز و دیگر شــرایط حاکم 
بر کشــور از قیمت گذاری تثبیتی خارج شده بودند 
که بر اســاس تصمیمات جلسه ســتاد تنظیم بازار 
 و امکان نظارت بهینه مقرر شــده  در این خصوص 

بازنگری شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت گذاری عالوه بر محصوالت 
نهایی، برخی نهاده هــای تولید از قبیــل جو ذرت 
و کنجاله را نیز شــامل می شــود، تصریح کرد: این 
قیمت گذاری و اطالع رسانی، عالوه بر کاال، در مورد 
نهاده های تولید که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شوند 

نیز اعمال می شود.

موســوی با اشــاره به تفاوت قیمت گذاری کاالهای 
کشــاورزی با کاالهای صنعتی، گفــت: در صورت 
دریافت پیشــنهاد و آنالیــز از ســوی وزارت جهاد 
کشاورزی، سازمان حمایت این آمادگی را دارد که در 
مدت زمان مشخص شده، نظر کارشناسی خود را در 
خصوص قیمت های مورد نظر اعالم کند. روز گذشته 
قیمت مصوب و تعیین شده کلیه کاالهای کشاورزی 
و اساســی به جز چند قلم باقیمانده به وزارت جهاد 
کشاورزی منعکس شده است و قیمت این اقالم عموما 
از طریق سامانه ۱۲۴ ســازمان حمایت برای عموم 

اطالع رسانی می شود. همچنین با توجه به مصوبات 
ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت 
به اطالع رسانی اقالم کشــاورزی اقدام کند. به گفته 
این مقام مسئول در حال حاضر سامانه ۱۲۴ سازمان 
حمایت، قیمت کاالهای اساســی را اطالع رســانی 

می کند، اما سامانه نیاز به بازنگری دارد.
موسوی همچنین با اشــاره به ضوابط قیمت گذاری 
برای انــواع کاالهای تولیــدی و وارداتی، گفت: این 
ضابطه ها صرفاً توســط ســازمان حمایت مشخص 
نشــده اند بلکه با حضور نمایندگان وزارتخانه های 

اقتصــادی، ســازمان برنامــه و بودجــه، بانــک 
 مرکزی و بخش خصوصــی و ... تنظیــم و مصوب 

شده است.

حداکثر قیمت برنج اعالم می شود
وی با اشــاره به تاثیر موارد مختلف و در نظر گرفتن 
هزینه های تولید در تعییــن قیمت ها، تصریح کرد: 
برای مثال در مورد کاالهایی مانند گوشت قرمز و مرغ، 
ارقام و هزینه های اعالم شــده از سوی وزارت جهاد 
کشاورزی و تشکل های تولیدی ذیربط، در نظر گرفته 
شده و قیمت نهایی بر اساس ضریب مصرف اقالم و 
خوراک دام و قیمت تمام شده خرید نهاده برای تولید 
کننده، تعیین می شود. همچنین در صورت ضرورت 
به قیمت گذاری کاالهایی مانند برنج وارداتی یا برنج 
تولید داخل که دارای تنوع کاال و کیفیت هســتند، 
تعیین قیمت باید به صورت حداکثر قیمت قابل انتظار 
صورت گیرد تا سایر برندهای تجاری زیر سقف قیمت، 

رقابت و تعیین قیمت کنند.
وی درباره موضــوع جایگزین شــدن قیمت درب 
کارخانه به جای قیمت مصرف کننده بر روی کاالها 
نیز گفت: با توجه به مشــکالتی که با ارائه تخفیفات 
غیرمتعارف و باالتر از ۲۵ درصد ایجاد شده، پیشنهاد 
شد قیمت درب کارخانه به جای قیمت مصرف کننده 
درج شــود که در حال حاضر در ســتاد تنظیم بازار 
مطرح شده است. بحث تعیین قیمت مصوب مصرف 
کننده نیز مربوط به اقالم و کاالهای اساسی کشاورزی 
و مجزا از بحث درج قیمت درب کارخانه است که در 

دستور کار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دارد.

اطالع رسانی اقالم کشاورزی به عهده وزارت جهاد

بازنگری در قیمت گذاری کاالهای اساسی

رئیسی در دیدار نمایندگان اصفهان، سمنان و قم:
قانون جدید حمایت از خانواده را 

اجرا می کنیم
رئیس جمهور توزیــع عادالنه منابــع آب موجود و 
استخراج از منابع آب ژرف را دو راهکار برای کاهش 
مشــکالت کم آبی در کوتاه مدت عنوان کرد و اظهار 
داشــت: هیچ راهکاری برای رفع مشــکالت مربوط 
به کم آبی نادیده گرفته نخواهد شــد و دولت یکی از 
مهم ترین مسئولیت های خود را کاهش و رفع دغدغه 
مردم در زمینه کم آبی می داند. به گزارش ایسنا،  آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی صبح پنج شنبه در ادامه نشست 
با مجامع استانی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در دیدار نمایندگان اســتان های اصفهان، سمنان و 
قم گفت: مهم ترین مسأله ای که در این دیدار مطرح 
شد ابراز نگرانی نسبت به کمبود آب بود که دولت در 
دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت اقدامات و برنامه هایی 
برای رفع آن تدارک دیده اســت. رئیسی همچنین 
درباره مساله احیای زاینده رود اظهار داشت: به رئیس 
مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاست جمهوری 
ماموریت دادم مطالعات علمــی در این زمینه را آغاز 
کنند. کمیته و کارگروه فعالی برای رسیدگی به این 
مساله تشکیل خواهد شد تا احیای زاینده رود و رفع 
مشکل مربوط به آن مثل فرونشست زمین در مناطق 
مرکزی کشور به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و 

یک طرح علمی و عملیاتی برای رفع آن تهیه شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هرگونه توســعه 
در کشور فرع بر حفظ محیط زیست خواهد بود، 
تصریح کرد: موضوع آالیندگــی حتماً باید مورد 
رسیدگی دقیق قرار گیرد. رئیس جمهور در ادامه 
با بیان اینکه متاسفانه نظام پیچیده اداری کشور 
باعث ایجاد تردید در سرمایه گذاران می شود، گفت: 
بهترین راهکار برای رفع موانع کسب و کار این است 
که موضوع به شکل مصداقی مطرح شده و مشکالت 
برطرف شوند. برای تسهیل راه اندازی کسب و کار به 
اندازه کافی قانون وجود دارد و مشکل عدم اجرای 
قوانین است. رئیسی به تصویب قانون حمایت از 
خانواده در مجلس اشاره و اضافه کرد: دولت حتماً 

این قانون جدید را اجرا خواهد کرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش نگاه 
حاکم بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ را اصالح ساختار 
و نظام بودجه ریزی کشور با هدف اجرای عدالت و 
مبتنی بر سند آمایش سرزمینی کشور و فارغ از 

چانه زنی برای تخصیص بودجه عنوان کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط کشور حساس اما 
رو به بهبود است، تصریح کرد: دشمن اقرار می کند 
که با وجود این مجلس و دولت در پیشــبرد اهداف 
خود ناکام مانده اســت و با هماهنگی و هم افزایی 
دستگاه های مختلف می توانیم بر همه مشکالت غلبه 
کنیم. رئیسی خاطرنشان کرد: همه باید تالش کنیم 
در ماه های باقیمانده از سال ۱۴۰۰ از افزایش هزینه ها 
جلوگیری شود. بودجه سال ۱۴۰۱ به شکلی در حال 
تنظیم است که کسری بودجه نداشته باشیم تا تورم 
مهار شده و در نتیجه فشارهای اقتصادی کاهش یابد. 
رئیسی تاکید کرد: رنج مردم، رنج ماست و بنده هیچ 
شبی را فارغ از دغدغه گزارش هایی که در طول روز 

دریافت می کنم، نگذرانده ام.

بدبینی در بازار سکه؟
ریسک باالی خرید سکه

در معامالت پشت خطی قیمت سکه دیشب ۱۲ 
میلیون و ۴۴۰ هزار تومان اعالم شد که که نسبت 

به سه شنبه شب ۱۸۰هزار تومان باال تر بود .
به گــزارش اقتصادنیوز ، قیمت ســکه در انتهای 
معامالت نقدی  روز چهارشنبه بر روی ۱۲ میلیون  
و ۲۷۵ هزار تومان قرار گرفت اما در معامالت پشت 
خطی قیمت ســکه دیشــب ۱۲ میلیون و ۴۴۰ 
هزار تومان اعالم شــد  که نسبت به سه شنبه شب 
۱۸۰هزار تومان باال تر بــود . همچنین این قیمت 
نسبت به بازار روز چهارشنبه ۱۶۵  هزار تومان گران 
تر بود.  با این حساب  می توان گفت که معامله گران 
ســکه فردایی در بازار امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۰ قیمت 
سکه را صعودی پیش بینی کرده اند.  روز چهارشنبه 
قیمت اونس جهانــی، به پرواز درآمد. با رســیدن 
گزارش تورم آمریکا و ثبت رکوردی ۳۰ ساله، اونس 
جهانی جهشــی ۴۰ دالری را تجربه کرد. شاخص 
قیمت مصرف کننده در بعد از ظهر روز چهارشنبه 
توسط وزارت کار ایاالت متحده منتشر شد که خبر 
از تورمی ۲/ ۶ درصدی را در اقتصاد آمریکا داشت. این 
در حالی است که پیش بینی کارشناسان اقتصادی 
رقمی در حــدود ۸/ ۵ درصد بود. با ایــن رویداد، 
صحبت های جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایاالت 
متحده مبنی بر موقتی بودن تورم زیر سوال رفت و با 
افزایش شدید انتظارات تورمی، قیمت طال به عنوان 
بهشت امن سرمایه گذاران برای فرار از تورم افزایش 
یافت و تا ساعت ۱۸ به وقت تهران تا هزار و ۸۶۹ دالر 
پیشروی کرد. اما در ادامه وارد روندی اصالحی شد و 

تا ساعت ۲۰ به هزار و ۸۵۸ دالر بازگشت.
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نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: 
بازگشــت بخش معدن و صنایع معدنی کشور به 
شــرایط نرمال در بخش های مختلف اکتشــاف، 
استخراج و ماشین آالت و جبران عقب ماندگی ها 
نیازمند سرمایه گذاری ۵۰ تا ۷۵ میلیارد دالری 

است.
به گــزارش ایرنا»مهرداد اکبریــان« درخصوص 
سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، 
افــزود: بخش معــدن در ســال های گذشــته 
نتوانسته آن طور که باید و شاید اعتماد الزم را در 
سرمایه گذاران جلب کند؛  بخشی از این موضوع به 
دلیل تحریم ها و موانع صادراتی و بخشی دیگر به 
دلیل تغییر قوانین و بخشــنامه ها در داخل اتفاق 
افتاده است. این مســائل در نهایت سبب شده تا 
سرمایه گذاری کمتر از آنچه باید در این بخش به 

وقوع بپیوندد.
وی بیان داشت: این مســاله در سال های گذشته 
انباشــت شــده و اکنون برای جبــران مافات و 
بازگشت به شرایط عادی نیازمند حجم کالنی از 
سرمایه گذاری در بخش معدن هستیم، به طوری 
که کارشناســان ارقام ۵۰ تــا ۷۵ میلیارد دالر را 
بــرای ســرمایه گذاری در بخش معــدن عنوان 
می کنند تا معادن ما به شــرایط نرمــال از نظر 
 اکتشاف، استخراج، ماشین آالت و صنایع معدنی 

بازگردند.
اکبریــان ادامــه داد: تامین این رقم نه از ســوی 
دولت و نه بخش خصوصی و در کوتاه مدت قابل 
دستیابی نیست و به نظر نمی رسد دولت نیز چنین 
 برنامه ای را بــرای بخش معــدن در کوتاه مدت

 دیده باشد.
وی خاطرنشــان کرد: مهمتریــن موضــوع در 

اولویت بندی ایــن ســرمایه گذاری ها در مقوله 
اکتشافات است، به طوری که باید از میزان ذخایر 
کشــور برای یک دوره حداقل ۲۰ ســاله آگاهی 
داشته باشیم تا قادر به برنامه ریزی در این بخش 
باشــیم.  در این راســتا نیازمند یک آمایش ملی 

هستیم.

لزوم نوســازی نــاوگان فرســوده 
ماشین آالت معدنی

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران، اولویت 
دوم ســرمایه گذاری ها را تامین ماشین آالت روز 
و نوسازی ناوگان فرســوده قدیمی و پُراستهالک 
ماشین آالت معدنی کشــور عنوان و تصریح کرد: 
در این زمینه نیاز اســت تا دولت پــای کار آمده 
یا شــرکت های بزرگ به انجام کار بپردازند. وی 
تاکید کرد: اهمیت این موضوع آن قدر اســت که 
دولت و شــرکت ها نباید به ســود بازرگانی این 
مســاله فکر کنند، بلکــه حتی باید بتــوان این 
ماشــین آالت را به قیمت تمام شــده وارد کشور 
 کرده و به نوســازی ناوگان قدیمــی معدنکاری 

بپردازند.
اکبریان در ادامه با اشاره به اهمیت صنایع معدنی 
و ارزش افزوده باالیی که از فعالیت ها در این بخش 
حاصل می شود، گفت: در این بخش نیاز است تا 
ضمن فاصله گرفتن از هرگونه خام فروشی، استفاده 
از باطله ها و ســایر عناصر موجــود در کانی های 
باطله ها را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهیم و 
این ها خالهایی است که در بخش صنایع معدنی 

کشور وجود دارد.
وی افزود: در سال های گذشته شاهد بودیم بانک ها 
در موضوع سرمایه گذاری عملکرد مناسبی نداشته 
و حرکت تاثیرگذاری انجام نداده اند، همچنین به 

دلیل تحریم ها شرکت های خارجی از ایران خارج 
شده و فعالیتی ندارند.

تشکیل کنسرسیوم های معدنی
رئیس انجمن ســنگ آهن ایران بیان داشت: در 
شرایط کنونی تنها راهکار این است که شرکت های 
بزرگ را مجاب به تشــکیل کنسرســیوم هایی با 
حضور شــرکت های کوچک و متوسط کنیم، به 
این ترتیب جمع شدن ســرمایه های آنها موجب 
رونق شرکت های  همچنین شرکت های کوچک 
و متوسط خواهد شد که اطمینان خاطر شرکت 
های بزرگ از تامین مواد اولیه و همچنین ایجاد 
صرفه مقیاس برای واحدهای کوچک را به دنبال 

خواهد داشت.
وی تاکید کرد: صــرف ورود خارجی ها به بخش 
معدن ما مطلوب نیســت، بلکه برنامــه مدون و 
دقیقی نیاز دارد، زیــرا نمی خواهیم معادن ما در 

اختیار خودمان نباشد.
اکبریــان بیان داشــت: دولت باید بــا همکاری 
تشــکل ها و بخش خصوصی به طراحی الگوهای 

درست در این زمینه اقدام کند.
وی یادآور شد: در سال های گذشته سرمایه گذاری 
خارجی زیادی روانه بخش معدن کشور چین شد، 
اما هیچ یک از معادن و صنایع معدنی آنها به طور 
۱۰۰ درصد در اختیار آمریکایی ها و اروپایی ها قرار 

نگرفت و ما نیز باید به همین ترتیب عمل کنیم.
به گزارش ایرنا، کارشناسان مجموع سرمایه گذاری 
انجام شــده در بخش معدن و صنایــع معدنی از 
ابتدای معدن کاری در ایران تا به امروز را حدود ۵۰ 

میلیارد دالر عنوان می کنند.
نگاهی به وضعیت تولید و اشتغال در بخش معدن 
و صنایع معدنی کشور حاکی اســت: این میزان 

سرمایه گذاری تاکنون اشتغال بسیار زیادی ایجاد 
کرده و تولید و صادرات زیادی را به دنبال داشته 

است.
ایران دارای ۸۱ نــوع از انواع مختلف مواد معدنی 
است. ذخایر اثبات شده سنگ آهن ایران به مقدار 
۲.۷ میلیارد تن )هشــت دهم درصد کل ذخایر 
جهان( و ذخایر ســنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ 
میلیارد تن )چهار دهم درصــد از ذخایر جهانی( 
است. ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی 

)چهار درصد از ذخایر جهانی( است.
کل ذخایر اثبات شــده معادن ایــران در حدود 
۶۰ میلیــارد تن بــرآورد شــده که بــا اجرای 
اولویت نخســت اکتشافی کشــور در گستره  ای 
به مســاحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربــع، انتظار 
می رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برســد. از این 
رو بخش معدن و صنایع معدنــی یکی از حوزه

  های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشــور به 
شمار می آید.

سه شــنبه هفته گذشــته )۱۱ آبان ماه( دهمین 
نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری 
در بخــش معــدن و صنایع معدنــی )ماینکس 
۲۰۲۱( با شرکت ۳۵ شــرکت خارجی در محل 
 مصــالی امام خمینــی)ره( تهران آغــاز به کار 

کرد.
این دوره از نمایشگاه با مشــارکت ۲۱۵ شرکت 
داخلی و ۳۵ شرکت خارجی از ۲۲ کشور از جمله 
ایتالیا، ژاپن، آلمان، هلند، چین، روسیه و ترکیه 
از ۱۱ تا ۱۳ آبان ماه برگزار شــد که فرصتی برای 
گردهمایی متخصصان و ســرمایه گذاران بود تا 
ضمن معرفی پتانســیل ها و توانمندی های خود، 
زمینه ســرمایه گذاری الزم را در ایــن حوزه ها 

فراهم کنند.

مهدی پازوکی گفــت: مخالفان برجام و کســانی که 
تحریم را نعمت می دانند باید توجه کنند که بزرگترین 
اشتغالزایی در سال های اخیر پس از اجرای برجام اتفاق 
افتاد. به گزارش خبرآنالین، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبائی در کالب هاوس خبرآنالین با موضوع وعده 
اشتغال دو میلیونی واقعیت یا ســراب، گفت: باالترین 
نرخ اشتغالزایی طی ۱۶ سال اخیر در ایران به سال ۱۳۹۶ 

تعلق دارد.
وی با اشاره به اینکه این آمار باید از سوی مخالفان برجام 
مورد تحلیل قرار گیرد، اضافه کرد: در حقیقت دوستان 
مخالف برجام باید توضیح دهنــد در برابر این آمار چه 
توضیحی دارند چرا که حتی از منظر اشتغالزایی اهمیت 

برجام روشن است. 
وی با استناد به گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه 
درباره اشــتغال گفت: در گزارشی که تحت عنوان آمار 
اقتصادی در ســال ۱۳۹۸ منتشر شده است، مشخص 
است بهترین خالص ایجاد اشتغال به سال ۱۳۹۶ تعلق 
دارد .در این سال ۷۶۴ هزار نفر شاغل شدند و این قابل 
توجه دوستانی اســت که از برجام می ترسند. وی در 
توضیح این مطلب ادامه داد: این نشان می دهد برجام به 

نفع منافع ملی ایران است.
پازوکی با اشاره به اینکه پس از کرونا، حدود یک میلیون 
و ۱۰ هزار نفر از بازار کار خارج شدند، گفت:  جدا از این 

، مجموعا کسانی که به دلیل تحصیل از بازار کار خارج 
شده اند یا زنانی که خانه دار مانده  اند ، به ۱.۵ میلیون نفر 

می رسند.
وی با تاکید بر اینکه این اطالعات تا پایان سال ۱۳۹۹ 
است، گفت:در پایان آن ســال ایران ۲۳ میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر شاغل و ۲.۵ میلیون بیکار داشته است که جمع 

آنها ۲۵.۷ میلیون نفر جمعیت فعال می شود.
به گفته وی عرضه نیروی کار نیز ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار 
نفر است. وی گفت:اگر نرخ رشد اقتصادی حدود ۳.۵ تا 
۴ درصد باشد، باید حدود ۵۰۰ هزار شغل در سال ایجاد 
شود و برای اینکه اشتغال یک میلیونی داشته باشیم به 
حداقل نرخ رشد هشت درصدی نیاز داریم و من معتقدم 

این بسیار بعید است.
استاد اقتصاد دانشگاه با اشــاره به اینکه در سال آینده 
رشد باالی اقتصادی ممکن نیست، گفت: اگر سالمت 
اقتصادی را به اقتصاد برنگردانیم و به این شکل انتسابات  

در بدنه مدیریت ادامه دهیم ، اتفاق خوبی رخ نمی دهد.
پازوکی گفت: متاسفانه بدنه کارشناسی کشور افت پیدا 
کرده و بعید است با این مدیریت بسته اشتغال موجود را 

حفظ شود.
او گفت: سئوال این است در ســالهایی که درآمدهای 
نجومی نفتی داشتیم یعنی ســال ۸۴ تا ۹۰ چرا شغل 

ایجاد نشد.

ســخنگوی وزارت خارجــه آلمان با اســتقبال از 
ازســرگیری مذاکرات وین گفت کــه هدف از این 
رایزنی ها بازگشــت به برجام در کوتاه ترین زمان 

ممکن است.
ســخنگوی وزارت خارجــه آلمان با اســتقبال از 
ازســرگیری مذاکرات وین گفت کــه هدف از این 
رایزنی ها بازگشــت به برجام در کوتاه ترین زمان 

ممکن است.
بــه گــزارش خبرگــزاری آناتولــی، آنــدره آ 
ساســه ســخنگوی وزارت امورخارجه آلمان در 
گفت وگــو بــا خبرنــگاران در برلین خواســتار 
احیــای هرچه ســریعتر مذاکــرات ویــن برای 
 احیای برنامــه جامع اقــدام مشــترک )برجام( 

شد.
وی در ایــن بــاره اظهــار داشــت: همــان طور 
کــه بارهــا گفته ایــم هــدف از مذاکــرات وین 
احیــای برجــام در ســریع ترین زمــان ممکن 
 اســت. برجام بایــد به طــور کامــل بازگردانده 

شود.
ساسه افزود: آلمان از بازگشــت ایران به مذاکرات 
وین استقبال می کند اما انتظار دارد که این کشور 
مشــارکت ســازنده ای در این گفت وگوها داشته 

باشد.

این دیپلمات آلمانی بــا بیان اینکــه برلین بارها 
نســبت به از دســت رفتن زمــان بــرای احیای 
برجام هشدار داده اســت، تاکید کرد که هدف از 
 مذاکرات با ایران به نتیجه رسیدن هرچه سریعتر 

آن است.
مذاکرات میان ایران و سایر طرف های برجام قرار 
است روز ۲۹ نوامبر )ماه جاری میالدی( در وین از 

سرگرفته شود.
معاون ویــزر امورخارجه روســیه نیــز روز پنج 
شــنبه )امروز( در اظهاراتــی با تاکید بــر اینکه 
بازگشــت به برجام نیازمند اراده سیاســی است، 
گفــت: بــرای تضمیــن اینکــه مذاکــرات وین 
منجر به بازگشــت به برجام به شــکل اولیه اش 
خواهد شــد، می بایســت تمام تالش هــا به کار 
 گرفته شــود. اکنــون نیازمنــد اراده سیاســی 

هستیم. 
از طرف آمریکا، مهم است که این کشور ثابت کند 
و در عمل نشــان دهد که سیاست تحریمی به کار 
گرفته در ســال های اخیر را مورد بازبینی قرار می 
دهد و به طــرف ایرانی این فرصت داده می شــود 
که از مزایــای اقتصادی گنجانده شــده در توافق 
 بهره مند شــود. توافقاتی که در بطــن برجام قرار 

گرفته است.

بخش معدن به سرمایه گذاری ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دالری نیاز دارد

1.۵ میلیون نفر از بازار کار خارج شدند

 ایرانیان مقیم خارج چقدر ثروت دارند؟
آلمان: 

هدف از مذاکرات وین احیای سریعتر برجام است
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ناکارآمدی قیمت گذاری خودرو
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

مصرف کننده و تولید کننده در بازار خودرو سرنوشتی جدا از هم ندارند. تضعیف تولیدکننده، نداشتن نقدینگی الزم و زیان ده بودن قطعا بر قیمت، کیفیت و تیراژ تولید خودرو تاثیر دارد. همین امر در شرایط تحریمی به مصرف کننده نیز 
آسیب خواهد زد. موضوع قیمت گذاری توسط شورای رقابت نتایج بسیار ناکارآمدی داشته است. بخصوص در زمانی که بخاطر تحریم ها بیش از 2700 کد کاالیی با ممنوعیت واردات مواجه هستند. طبیعاتا ممنوعیت واردات خودرو در سه 

سال اخیر در جهت امتیاز دهی به صنعت خودرو نبوده است و این ممنوعیت بخش عظیمی از کاالها را شامل بود.
همین ممنوعیت ها موجب افزایش هزینه های تولید از یک سو و عدم تخصیص ارز کافی از سوی دیگر باعث کمبود در واردات قطعات مواد اولیه و تجهیزات تولیدکنندگان شد. این در حالی است که قیمت گذاری شورای رقابت در دوره های 

سه ماهه بسیار غیرواقعی صورت می گرفت. تجارب گذشته در جهان و ایران نشان داده قیمت گذاری در هر شرایطی معقوالنه نبوده و نتایج معکوس به بار می آورد. 
با قیمت گذاری، رانت ایجاد شده و رانت خواران قوی تر و توانمندتر از مصرف کننده نهایی وارد گود شدند. این افراد مابه التفاوت ها را می بلعند. از طرفی تولید بی رمق شده و با کمبود نقدینگی مواجه می شود. در این بین رفته رفته میزان 
تولید کاهش پیدا کرده و در کل در میان مدت و بلند مدت قیمت گذاری به ضرر مصرف کننده و تولید کننده می شود. فروش خودرو به قیمت 5 درصد حاشیه بازار می توانست مابه التفاوت را از دالل و رانت خوار به تولیدکننده انتقال دهد 

و این منابع موجب افزایش تولید و پر کردن خالء کمبود عرضه می شد.
مروری بر روند افزایش تولید کاالهای حاضر در بورس کاال که شامل قیمت گذاری نمی شوند نشان می دهد رشد تولید و توسعه در این شرکت ها بسیار شگفت انگیز بوده است. به طوری که در چند سال گذشته تولید فوالد و پتروشیمی 
دو برابر شده اما خودرو که با قیمت گذاری دستوری مواجه بوده از یک میلیون و 400 به 700 هزار دستگاه کاهش یافته است. بی تردید قیمت گذاری دستوری در هیچ کتاب اقتصادی و تجربه های اقتصادی کشورها جایی ندارد. بیشتر این 

سیاست ها ناشی از نفوذ دالالن و سوداگران در ارکان تصمیم گیری کشورها و در ادامه ایجاد ترس از سوی آنها در دولتها در جهت حفظ قیمت گذاری دستوری است.
تاسف بار ترین تصمیم اقتصادی قرعه کشی خودرو بود و باید روزی در محضر اقتصاد و مردم تصمیم گیران این حوزه پاسخگو باشند. اینکه برای 25 هزار خودرو تقاضای 7 میلیونی ایجاد کردند و در روز اعالم تقاضای 7 میلیونی رشد قیمت 

در بازار آزاد بیش از 40 درصد شد اقدامی اسفناک است. با این اقدام فاصله قیمت کارخانه تا بازار به شدت افزایش یافت. این افزایش خود بر تورم عمومی کشور نیز تاثیرگذار شد.
البته موضوع ممنوعیت واردات نیز می توانســت روند معقوالنه تری داشته باشــد و به ایجاد و افزایش تعرفه تبدیل شــود. چراکه با تعرفه می توان به صورت غیرمســتقیم به کنترل بازار آزاد پرداخت. هر افزایش قیمتی با رسیدن 
 به ســطح درصد تعرفه می توانســت بر عرضه بیفزاید و جلو احتکار را بگیرد. اما این ممنوعیت موجب شــد حبس و احتکار دارایی اتفاق بیفتد و فروشــندگان با اطمینان از این ممنوعیت ها و افزایش چنــد برابری قیمتها از عرضه 

خودداری کنند. 
به نظر می رسد استارت تورمی در کشور بیش از دالر از ممنوعیت واردات خودرو و قیمت گذاری دستوری تاثیر گرفته است. تجربه عرضه سیمان در بورس کاال نشان داد ایجاد ثبات و جلوگیری از رانت نسخه نهایی است. دولت دیر یا زود می 

بایست از این سیاست پیروی کند و با حذف عرضه ارز ترجیحی و قیمت گذاری دستوری به بازارها ثبات ارزانی دارد. 
در مورد خودرو نیز به زودی افزایش تولید و حذف قیمت گذاری دستوری می تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند. البته سیاست های مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه می تواند داللی در حوزه مسکن، خودرو، طال و ارز را به حداقل 

برساند و نقدینگی کشور را از بخش داللی به بخش مولد که همان تولید و بورس است هدایت کند. امید است این دولت بدون توجه به ترسی که دالالن و سوداگران در فضاهای مختلف ایجاد می کنند راه کارشناسی را طی کند.

رئیس اتحادیه قنادان، شــیریني فروشــي و کافه 
قنادي تهــران در مورد بازار شــیریني گفت: علي 
رغم مشــکالت صنف قنادان در مواد اولیه و نوسان 
قیمت آن، مواد اولیه به وفور در کشور هست، اما به 
دلیل عدم نظارت ناچار هستیم مواد اولیه را از بازار 
آزاد تهیه کنیم. علي بهرمند، رئیس اتحادیه قنادان، 
شیریني فروشــي و کافه قنادي تهران افزود: وقتي 
شرکت مســتقیما مواد اولیه به تولیدکننده بدهد 
قیمت کمتر مي شود؛ اما متاسفانه کمبود روغن و 
شکر داریم. وي اظهار کرد: کارخانه به تولیدکنندگان 
مواد اولیه را مستقیم نمي دهد و قنادان باید مواد اولیه 
را از بنکدار تهیه کننــد در حالي که کارخانه باید به 
تولیدکننده بدهد تا ما توزیع کنیم و این مصداق بازار 
سیاه است. رئیس اتحادیه قنادان، شیریني فروشي و 

کافه قنادي تهران افزایش قیمت شیریني را به دلیل 
افزایش قیمت مواد اولیه دانست و گفت: این افزایش 
قیمت به ضرر قنادان است؛ چرا که با کاهش فروش و 
عدم استقبال مواجهیم؛ نسبت به سال هاي قبل کلي 

فروش صنف کاهش یافته است.
بهرمند یادآور شد: شیریني تر براي واحدهاي درجه 
۱، 7۸ هزار تومان و براي واحدهاي درجه 2، ۶0 هزار 
تومان به فروش مي رســد؛ هر واحد قنادي کارت 
درجه بنــدي دارد و باید در دید عمــوم قرار گرفته 
باشد؛ همچنین شیریني دانمارکي براي واحدهاي 
درجه ۱، کیلویي ۶5 هــزار تومان و براي واحدهاي 
درجه 2، 50 هزار تومان، شــیریني زبان ۶5 و 50 
هزار تومان، کیک یزدي 4۹ و ۳۹ هزار تومان قیمت 

مصوب شده دارد.

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت گوجه 
فرنگی افزایش یافته و در مغازه ها به کیلویی حدود 

۱4 هزار تومان رسیده است.
براساس مشاهداتی میدانی از برخی از مغازه های 
ســطح شــهر تهران قیمت هرکیلو گوجه فرنگی 
۱4 تا ۱۶ هزار تومان، خیار ۱2 هــزار تومان، پیاز 
و ســیب زمینی حدود ۸000 تومان، انار 25 هزار 
تومان، انــواع انگور 25 تا ۳5 هــزار تومان، پرتقال 
حدود 20 هزار تومان، موز ۳5 هزار تومان، نارنگی 
۱5 تا 20 هزار تومان، لیموشیرین حدود 20 هزار 
تومان، انواع ســیب  ۱2 تــا 20 هزارتومان و هویج 
۱0 هزارتومان اســت.گفتنی اســت قیمت های 

ذکر شــده حدودی بوده و ممکن اســت در برخی 
مناطق کمتر یا بیشــتر باشــد. در میادین میوه و 
تره بار نیز قیمت هرکیلو پیــاز زرد 5۹50 تومان، 
پیاز قرمز 5500 تومان، پیاز ســفید 5000 تومان، 
خیارگلخانــه 7700 تومان، خیاررســمی۶200 
تومان، ســیب زمینی7400 تومان، کاهو۶۳00 تا 
7500 تومان، گوجه فرنگی بوته ای و گلخانه۹700 
تومان، هویج ۸۳00 تومان، انار ۱4هزارو500 تومان، 
انواع انگور۱5 تا 24 هزارتومان، پرتقال تامســون 
شمال و جنوب۹500 تومان، انواع سیب ۱۱ تا ۱۳ 
هزارتومان، موز27هــزارو۸00 تومان و نارنگی ۱2 

هزارو۳00 تومان است.

عضو هیات مدیره انجمن ملی ســیب زمینی ایران 
خاطر نشان کرد: قیمت سیب زمینی از کیلویی 4500 
تا ۶ هزار تومان درب انبار خرید و فروش شد. قیمت 
این محصول سر باغ کیلویی ۳500 تا 4000 تومان 

بفروش رسید.
محمد رحیم نیازی خصوص صادرات سیب زمینی و 
بازارهای هدف صادارتی، گفت: سال گذشته حدود 
۱ میلیون تن سیب زمینی به کشورهای آذربایجان، 
عراق و افغانستان صادر شد. امیدواریم که این روند 
نیز در ســال جاری ادامه پیدا کند چراکه بقا تولید 

وابستگی زیادی به توسعه تجارت خارجی دارد.
وی با اشاره به دشواری ها در تصاحب بازار خارجی، 
بیان کرد: اگر دولت در یک مقطع زمانی مانع صادرات 
شــود این امکان وجــود دارد کــه صادرکنندگان 
بازارهای هدف خود را از دســت بدهند. به نظر من 
توقف صادرات راهکار مناســبی بــرای تامین نیاز 
داخلی نیست اگر در یک برهه زمانی روند تولید یک 
محصول استراتژیک کاهشی شود  می توان با واردات 
آن محصول نیاز را تامین کــرد. این فعال اقتصادی 
ادامه داد: صادرات محصوالت کشــاورزی می تواند 
نقش مهمی در ارزآوری برای کشور ایفا کند و تراز 
مالی مملکت را افزایش دهد. نیازی با اشاره به توقف 
واردات سیب زمینی از سوی عراق، گفت: در سال های 
گذشــته در یک برهه زمانی عراق برای حمایت از 
کشاورز داخلی واردات سیب زمینی را متوقف کرد 
چراکه این محصول به وفور در آن کشــور تولید شد 
اما هم اکنون صادرات سیب زمینی از ایران به عراق 
مشکلی ندارد و باید بگویم که طرف تجاری ما باعث 

توقف روند صادراتی می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که سیب زمینی در کدام 
مناطق کشور کشت می شود؟ بیان کرد: در 4 فصل 
سال ســیب زمینی در مناطق سردسیر، گرمسیر و 

معتدل کشت می شــود. 70 درصد از سیب زمینی 
در مناطق سردســیری تولید می شود. استان های 
کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، 
همدان، زنجان، اصفهــان، چهارمحال و بختیاری و 
بخشی از استان مرکزی جزو مهم ترین استان های 

تولیدکننده سیب زمینی محسوب می شوند.
به گفته این فعال اقتصادی، طرح استمرار در جیرفت 
و دزفول انجام می گیرد همچنین در فصل بهار عمده 

تولید ما در همدان و طارم زنجان انجام می گیرد.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا سیب زمینی 
به صورت فله صادر می شــود، تصریح کرد: صادرات 
به صورت فله نیست و در گونی ها و بسته بندی های 

کارتنی ۳0 تا 50 کیلویی صادر می شود.
عضو هیات مدیره انجمن ملی سیب زمینی ایران با 
اشاره به نرخ سیب زمینی، گفت: قیمت سیب زمینی 
از کیلویی 4500 تا ۶ هزار تومان درب انبار خرید و 
فروش شد. قیمت این محصول سر باغ کیلویی ۳500 
تا 4000 تومان بفروش رسید. نیازی با اشاره عوامل 
موثر در کیفیت سیب زمینی، بیان کرد: نوع و رقم 
سیب زمینی در کیفیت این محصول بسیار مهم و 
تاثیرگذار است همچنین مدیریت مزرعه و آبیاری 
آن در کیفیت  این محصول اهمیت ویژه ای دارد اگر 
آب کمی به این محصول برسد سیب زمینی تولیدی 

بدریخت و معیوب می شود.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا سیب زمینی 
محصول پرآب بری است؟ گفت: پاسخ این پرسش 
منفی است. سیب زمینی نسبت به محصوالتی چون 
گندم و برنج آب بری کمتری دارد اما ارزش غذایی آن 
در حد برنج است اما در قیاس با برنج کمتر در سبد 
خانوارها دیده می شود. این وظیفه وزارت بهداشت 
اســت که میزان ارزش غذایی و پروتئین موجود در 

سیب زمینی را برای مردم روشن کند.

احمــد توکلــی یکــی از 
اقتصاددانــان حاضــر در 
جلسه با رئیس جمهور می 
گوید: برنامــه دولت حذف 
ارز 4200 تومانــی و یارانه 
جبرانی ۱۱0 هزار تومانی برای هر نفر است. اگر قرار 
باشــد که همزمان با حذف ارز 4200 تومانی، یارانه 
نقدی ۱۱0 هزار تومانی پرداخت شود، می توان گفت 

احتماال یارانه نقدی جدید از دی ماه پرداخت شود.
دولت در طرح حمایتی خود همواره جامعه هدف را 
اقشار کم درآمد اعالم کرده که شامل دهک های اول 
تا پنجم می شود. این دهک ها یارانه معیشتی بنزین را 
دریافت می کنند. اما مشموالن یارانه ۱۱0 هزار تومانی 
که به چند دسته تقسیم می شــوند عبارتند از افراد 
تحت پوشش کمیته امداد، افراد تحت پوشش سازمان 
بهزیستی، افراد بدون هیچ گونه بیمه، روستاییان و 

عشــایر، افرادی که مجموع درآمد خانوارشان کمتر 
از حداقل حقــوق وزارت کار باشــد )یعنی کمتر از 
2٫۶ میلیون تومان باشد، افرادی که ملک و ماشین 
با قیمت باال نداشته باشــند ویارانه بگیران نقدی و 

معیشتی. 
محاسبات قبلی نشــان می داد در صورتی که دولت 
مانند نیمه نخست امسال، یارانه ارزی ۸ میلیارد دالر 
را برای پرداخت نقدی به قشرهای هدف ظرف مدت 
یک سال در نظر بگیرد، به هر یک از ۶0 میلیون نفر 
دریافت کننده یارانه معیشتی، رقمی معادل ماهیانه 

25۳ هزار تومان تعلق خواهد گرفت. 
رقمی که با ۱۱0 هــزار تومانی که دکتر توکلی بیان  
کرده، فاصله زیادی دارد. با ایــن اوصاف به نظر می 
رســد هنوز درباره متغیرهای معادله آزادسازی ارز 
4200 با قطعیت نمی توان سخن گفت. از جمله این 
که چه میزان یارانه ارزی به مــردم پرداخت خواهد 
شد؟ یارانه ارزی چه کاالهایی باقی خواهد ماند؟ )مثاًل 
گفته می شود یارانه ارزی گندم و دارو حذف نخواهد 
شد( یا این که در مجموع حجم یارانه پرداخت شده 

به مردم کاهش خواهد یافت یا خیر؟ در همین حال 
با انتشار متن الیحه دولت مشخص شد که برای 4 ماه 
پایانی سال ماهانه ۱۱0 هزار تومان به حدود ۶0 میلیون 
نفر اختصاص می یابد. اما با توجه به اینکه احتمال دارد 
حذف ارز 4200 تومانی ظــرف دو هفته آینده انجام 
شود، به نظر می رسد پرداخت یارانه جدید به ماه بعدی 
موکول شود. البته هنوز هیچ کدام از مقامات دولتی و 
دیگر چهره های حاضر در این نشست، پرداخت یارانه 
۱۱0 هزار تومانی را تاییــد نکرده اند. همچنین این 
احتمال وجود دارد که اجرای پرداخت یارانه جدید به 
مانند یارانه 45 هزار تومانی، در کوتاه مدت اثرات رفاهی 
داشته باشد و به جلب رضایت دریافت کنندگان منجر 
شود. ولی قطعاً در میان مدت و بلندمدت تأثیرات عکس 
خواهد داشت و دردســری دیگر برای مردم و همین 
دهک هایی می شود که مشمول دریافت یارانه هستند.

یک اقتصــاددان در رابطه با ضــرورت بازنگری در 
پرداخت یارانه نقدی به مردم در گفت و گو با "کسب 
و کار" گفت: با توجه به وضعیت بد معیشتی قشرهای 
آسیب پذیر، بهتر است یارانه برای دهک های پایین 

جامعه در نظر گرفته شود اما این یارانه نباید به شکل 
نقدی باشــد. علی قنبری اضافه کرد: دولت تا جایی 
که امکان دارد باید سعی کند تا یارانه های غیرنقدی 
را برای دهک های نیازمند در نظر بگیرد تا به وسیله 
آن نیازهای اساسی خانوارها پوشش داده شود. این 
نوع حمایت ها تاثیر بیشــتری بر معیشت خانوارها 

خواهد داشت.
وی اظهار داشت: این یک واقعیت است که ظرف دهه 
اخیر میزان مصرف کاالهای اساسی در سبد مصارف 
مردم ایران کاهش پیدا کرده اســت. این یک نمره 
منفی برای مسئولین کشور است. متاسفانه به دلیل 
کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم و کاهش درآمد 
مردم نمی توانند کاالهای اساسی را به مقدار نیازشان 
تامین کننــد و این یک خطر برای ســالمت جامعه 
است. تصمیم گیران توجه داشــته باشند مهم ترین 
نتیجه ای که یارانه نقدی برای اقتصاد کشور به همراه 
خواهد داشــت افزایش نقدینگی و تورم است و این 
 مســئله در نهایت موجب کاهــش ارزش پول ملی 

کشور می شود.

احتمال  پرداخت    یارانه 110هزار تومانی به دهک های پایین   قوت  گرفت

رونمایی ازمشموالن یارانه جدید

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

تغییر مرجع قیمت گذاری 
خودرو و لغو قیمت گذاری 
دستوری در صورت اجرای 
درســت و دقیق راهکارها 
شــاید بتواند روزنه ای از 
امید را برای ســاماندهی بازار خــودرو ایجاد کند. 
البته هرچند گــزارش ها از لغو دخالت شــورای 
رقابت در قیمتگــذاری خودرو حکایــت دارد اما 
گویا این قیمــت گذاری باز هم زیــر نظر مرجعی 
دیگر قرار گرفته اســت. بر این اســاس، گویا قرار 
است قیمت خودروها به صورت فصلی تغییر کند، 
به این شــکل که خودروسازان اســناد و مدارک 
هزینه های تولیــد را در اختیار ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان می گذارند 
و ایــن ســازمان پــس از آنالیــز آن، قیمت های 
جدید را به ســتاد تنظیم بازار پیشــنهاد خواهد 
داد. در واقع این ســتاد تنظیم بازار اســت که مهر 
 تایید یــا رد، پای قیمت های پیشــنهادی خودرو 

می زند.
برنامــه های عرضــه هر هفتــه خودرو توســط 
خودروســازان و فروش فوری هفتگی آنها یکی از 

راهکارهایی اســت که در صورت وجود شــرایط و 
بسترهای الزم می تواند از رشد بی رویه قیمت این 
کاال در بازار جلوگیری کند.  با توجه به اینکه بدون 
نظرخواهی از شــورای رقابــت، قیمت های جدید 
خودرو رأساً توسط خودروسازان اعالم شد، به نظر 
می رسد سازوکارها برای خروج نام خودرو از فهرست 
کاالهای انحصاری در دستور کار قرار گرفته است. 
منتهی باید توجه داشــت که واردات خودرو هنوز 

آزاد نشده و نحوه عرضه خودرو به بازار نیز مناسب 
نیســت، از این رو نمی توان گفت که بازار خودرو از 
انحصار خارج شده است؛ البته وزیر صمت اخیراً خبر 
از عرضه بیشتر خودرو به بازار از هفته های آتی داده 
است، اما این سیاســت هنوز اجرایی نشده و بازار 

خودرو، تشنه تزریق محصوالت جدید است.
از ســویی دیگر با توجه به اینکــه وزارت صمت از 
دوره آغاز وزارت فاطمــی امین، همواره بر افزایش 

تولیدات تاکید کرده و حتی وزیــر خبر از افزایش 
تولید خودرو به ۳ میلیون دســتگاه تا ۱404 داده 
و از طرف دیگر بر کاهش ۱5 درصدی قیمت تمام 
شــده خودرو در کارخانه تاکید کرده است، به نظر 
می رســد این وزارتخانه به دلیل زیان ده شــدن 
خودروســازان و برای دســتیابی به اهداف پیش 
 بینی شده، رأساً عهده دار نظارت بر قیمت گذاری 

خودرو شده است.

اصالح  قیمت  خودرو به نفع خودروسازان است

بازار  خودرو  در شوک  افزایش  قیمت
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

قیمت میوه در بازار

گوجه فرنگی دوباره باال رفت

به دلیل عدم نظارت مواد اولیه از بازار آزاد تهیه می شود

قیمت هر کیلو شیریني تر، ۷۸ هزار تومان 

رئیس اتحادیه فروشــندگان دل و جگر و قلوه 
تهران در خصوص وضعیت بــازار جگر و دل و 
قلوه گفت: در حال حاضر براي تامین دل و جگر 
مورد نیاز بازار مشکلي نداریم و این اقالم به وفور 

موجود مي باشد.
غالمحسن شیرازي، رئیس اتحادیه فروشندگان 
دل و جگر و قلوه تهران در ادامه اظهار داشــت: 
جگر ســیاه خام همراه دل و قلوه هرکیلو ۱۶0 
هزار تومان بود که با شروع فصل سرد و تقاضاي 
باال و به نسبت کشــتار کمتر این مبلغ به ۱۸0 
هزار تومان افزایش یافته اســت. جگر ســفید 
به طور جداگانه به فروش مي رســد. هر سیخ 
باید داراي 25 گرم جگر باشــد که اگر بیش از 
 5 گرم افزایش یابد بر مبلغ ســیخ جگر اضافه 

خواهد شد.
شیرازي با اشاره مشــکالت اتحادیه با سازمان 
امور مالیاتي در اســتعالمات مــورد نیاز از این 
مرکز بیان داشــت: ســازمان امــور مالیاتي با 
اصناف به هیچ وجه همــکاري نمي کند. براي 
هر اســتعالمي که گرفته مي شــود باید زمان 

زیادي بگذرد. متاسفانه پس از طي زمان انتظار 
 از هر ۱0 اســتعالم ۸ پرونده تایید نمي شود و 

برمي گردد.
وي تاکید کرد: در حالي کــه اصناف منصفانه 
تمام همکاري هاي الزم را با ســازمان دارند و 
خارج از دایره مســئولیت خــود همکاري مي 
کنند. ســازمان به جاي اینکــه در مقابل این 
همکاري، وظایف خود را انجــام دهد با اصناف 
بخوبي برخــورد نمي کند. بارها اســتعالمات 
 با ایــرادات بي دلیــل به اتحادیه عــودت داده 

مي شود.
شــیرازي از ورود جوانــان فعــال و باانگیزه به 
این صنف گفــت و بیان داشــت: جواناني وارد 
صنف شده اند که با سلیقه و تنوع در ارائه انواع 
محصوالت موجب رونق صنف شــده اند.رئیس 
اتحادیه فروشندگان دل و جگر و قلوه تهران در 
پایان اشاره داشت: این اتحادیه در حال حاضر با 
عضویت بیش از 500 واحد صنفي داراي پروانه 
کسب و ۱50 پروانه در دســت اقدام در تهران 

فعالیت مي کند.

سازمان امور مالیاتي با اصناف به هیچ وجه همکاري نمي كند

فراواني و سهولت تامین دل و جگر مورد نیاز 

تشریح جزییات آغاز صادرات سیب زمینی

 ۷۰ درصد تولید در مناطق سردسیری است
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با رونمایی از هوم تراک؛
كاميون الكتريكی چينی رقيب تسال می شود

شرکت خودروسازی چینی »جیلی« یک کامیون برقی به نام »هوم تراک« 
)Home Truck( را رونمایی کرده است. شرکت »فاریزرون اتو« یکی از 
زیرمجموعه های جیلی تصمیم دارد این کامیون را تا ۲۰۲۴ میالدی روانه 

بازار بین المللی کند.
کامیون برقی چینی در حالی رونمایی می شود که تسال تولید وسیله نقلیه 
مشابه به نام »تسال ســمی« را تا ۲۰۲۳ میالدی به تأخیر انداخته است. 
قباًل تسال تصمیم داشــت این کامیون را در ۲۰۱۷ میالدی عرضه کند. از 
سوی دیگر مرسدس و شرکت BYD نیز از ساخت کامیون های برقی در 

شرکت های خود خبر داده اند.
»هوم تراک« بــرای تأمین انرژی ۲ گزینه خواهد داشــت که یکی از آنها 
هیبرید متانول و دیگری الکتریکی اســت. باتری های متانولی براســاس 
فناوری ساخته شده اند که جیلی از چند سال قبل روی آن سرمایه گذاری 
کرده است. عالوه برآن به گفته شرکت سازنده باتری های هوم تراک قابل 
تعویض هستند و نیاز به انتظار برای شارژ وسیله نقلیه را کاهش می دهند.

این شرکت اعالم کرد داخل کامیون حمام، توالت، تخت یک نفره، یخچال، 
آشپزخانه و یک ماشین لباسشویی کوچک وجود دارد.

وســیله نقلیه مذکور با توجه به فناوری خودران ساخته می شود. به گفته 
جیلی برخی ویژگی هــای نیمه خودران در این کامیــون به کار می روند. 
همچنین این کامیون ها در سفرهای بلند مدت می توانند با برقراری ارتباط 

با یکدیگر فاصله و سرعت ایمن را حفظ کنند.
جیلی قصد دارد فناوری خودران را در ۳ فاز عرضه کند. این شرکت امیدوار 
است تا ۲۰۲۶ میالدی برخی ویژگی های نیمه خودران را با سیستم های 
پیشــرفته تر به کار گیرد. این خودروســاز چینی تصمیم دارد تا ۲۰۳۰ 

میالدی به فناوری کاماًل خودران دست یابد.

توسط بخش خصوصی
منظومه ماهواره ای مخابراتی ساخته می شود

مدیرعامل یک شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از آغاز 
طراحی و ساخت منظومه ماهواره ای متشکل از ماهواره های کیوب ست و رونمایی 
از دومین ماهواره مکعبی از این منظومه، خبر داد. محمدحسین ذوالفقار مدیرعامل 
شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اولین 
ماهواره خصوصی کشور توسط این شرکت فناور ساخته شده است، از آغاز طراحی 
و ساخت منظومه ماهواره ای متشــکل از ماهواره های کیوب ست خبر داد و گفت: 
دومین ماهواره مکعبی از این منظومه به زودی رونمایی می شود.وی اظهار داشت: 
اولین ماهواره تولید شده توسط بخش خصوصی در این پروژه منظومه ماهواره ای با 
عنوان »اروم ست« تا نمونه پیش کیفی ساخته شده و بهمن ماه سال پیش توسط 
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس رونمایی شد. در ماه آینده نیز دومین ماهواره مکعبی 
برای پیشبرد تحقق منظومه ماهواره ای با عنوان »یزد ست« رونمایی می شود.وی 
هدف از تولید این ماهواره های مکعبی را ایجاد و راه اندازی منظومه ماهواره ای توسط 
بخش خصوصی عنوان کرد و با بیان اینکه ما به دنبال منظومه سازی ماهواره های 
ارزان قیمت و تجاری هســتیم، افزود: بیزینس پلن خوبی بــرای ایجاد منظومه 
ماهواره ای مخابراتی در دست داریم و برنامه مان برای ساخت و پرتاب ۴ ماهواره در 
قالب منظومه ماهواره ای است.ذوالفقار با بیان اینکه این ماهواره ها به نام استان های 
مختلف نام گذاری می شــوند، ادامه داد: پس از ماهواره »یزدست«، ماهواره های 
»بوشهر ست« و »سپاهان ست« را در دستور طراحی و ساخت داریم. اثبات فناوری 
و ورود مقتدرانه بخش خصوصی به صنعت فضایی از جمله اهداف ما در این پروژه 
است.وی با اشاره به اینکه شکل گیری منظومه فضایی متشکل از ۴ تا پنج ماهواره 
با مأموریت سنجشی و مخابراتی دنبال می شــود، گفت: ما دو ماهواره را طراحی و 
به مدل پیش کیفی رسانده ایم و ماهواره ســوم نیز تا دو ماه آینده آماده و وارد فاز 
مدل پروازی می شود. این ماهواره ها کیوب ست ۱۲U هستند و می توانند به عنوان 
ماهواره های مرکز )central( عمل کرده و در مدار ۴۶۰ تا ۵۵۰ کیلومتر قرار گیرند.
وی ادامه داد: پس از آن کیوب ست های کوچک تر را برای اهداف سنجشی مانند 
ناوبری، کنترل ترافیک دریایی، موقعیت یابی کشــتی و الگوی کشت محصوالت 
کشــاورزی در این منظومه قرار می دهیم. در نهایت نیز با افزایش تعداد ماهواره ها 
تا ۳۵۰ ماهواره در این منظومه، خدمات اینترنت ماهواره ای خواهیم داد.ذوالفقار 
با اشاره به اینکه در ماهواره های »کیوب ســت« که در مدار پایین قرار می گیرند 
تفاوتی میان اهداف مخابراتی و سنجشــی وجود ندارد، گفت: این ماهواره ها برای 
قرار گرفتن در منظومه ماهواره ای با آنتن و دوربین پرتاب می شوند.وی با بیان اینکه 
درآمدزایی از فناوری فضایی بسیار باال است اما این موضوع در کشور مغفول مانده 
اســت و به همین دلیل ما به عنوان بخش خصوصی به این مساله ورود کرده ایم، 
گفت: برای مثال اگر ۵ ماهواره را با هم به صورت منظومه در مدار داشته باشیم، با 
احتساب آبونمان ماهانه ۱۵۰ دالر، حداقل درآمدی که از ناوبری کشتی برای این 
ماهواره ها پیش بینی می کنیم حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دالر در سال است. در همین 
حال فروش تصویر ماهواره ای در ۳ سال عمر یک ماهواره در مدار لئو، ۱۰ میلیون 
دالر ارزش دارد. این در حالی است که هزینه تمام شــده این ماهواره برای بخش 
خصوصی با احتساب فرآیند پرتاب حدود ۶۵۰ هزار دالر برآورد می شود.ذوالفقار 
در مورد برنامه پرتاب این ماهواره ها نیز گفت: برای فرآیند پرتاب در حال مذاکره با 
یک کشور خارجی هستیم و به موازات آن با پرتاب کننده های داخلی نیز ماهواره را 
تست خواهیم کرد. در این زمینه مذاکراتی نیز با جانشین وزیر دفاع صورت گرفته 
تا در صورت امکان، پرتاب ماهواره با پرتابگر داخلی به صورت رایگان انجام شود. وی 
گفت: صنعت فضایی تجارتی بسیار سود ده بوده و هم اکنون اپراتور »ترک ست« 
ترکیه پیشنهاد خرید ماهواره »اروم ست« را در صورتی که پرتاب شود و در مدار قرار 
گیرد به قیمت ۴ میلیون دالر داده است.وی با اشاره به اینکه به دنبال دریافت مجوز 
اپراتوری ماهواره مخابراتی از سازمان فضایی ایران هستیم، گفت: ما پیگیر تثبیت 
فناوری هستیم و باالترین استانداردهای بین المللی را در ساخت ماهواره ها رعایت 
کرده ایم و قصدمان این است که با مرکزیت ایران و در راستای اشتغالزایی فرزندان 

ایرانی، منظومه ماهواره ای بخش خصوصی را در مدار قرار دهیم.

ايالن ماســك 1.1 ميليارد دالر از ســهام تسال را 
فروخت

چند روز قبل ایالن ماسک در توییتر از کاربران در مورد فروش ۱۰ درصد 
سهام تسال نظرسنجی کرد و اکنون مستندات مربوط به کمیسیون بورس 
و اوراق بهادار )SEC( نشــان می دهد وی واقعا ۹۳۴۰۹۱ سهم خود را به 

ارزش حدود ۱.۱ میلیارد دالر فروخته است.
وی در توییتر اعالم کرده بود نتیجه نظرسنجی در مورد فروش سهام تسال 
هر چه باشد به آن پای بند خواهد بود. اکثر کاربران با انجام این کار یعنی 
فروش سهام تسال توسط ایالن ماســک موافقت کرده بودند. در واقع در 
نظرسنجی انجام شده ۵۷.۹ درصد از شرکت کنندگان رای موافق و ۴۲.۱ 
درصد از آنها رای مخالف دادند. همین مساله باعث سقوط ۱۱.۹ درصدی 
ارزش سهام این شرکت و کاهش ســرمایه ایالن ماسک به ۲۸۸ میلیارد 
دالر و کاهش ۲۰۰ میلیارد دالری ارزش بازار تســال شد. با وجود چنین 
سقوط هایی، ارزش سهام تســال تا به اینجای ۲۰۲۱ رشد ۴۷ درصدی را 

تجربه کرده است.

اخبار

توئیتر بخش مخصوص رمزارز ایجاد کرد
توئیتر یک تیم مخصوص به رمزارز ایجاد کرده است. این بخش »توییترکریپتو« نام دارند و شرکت آن را مرکزی برای توسعه تمام حوزه های بالکچین معرفی کرده است. در بیانیه توئیتر اشاره شده در 
بخش کریپتو، استراتژی هایی برای آینده رمزارز در این پلتفرم تنظیم می شود. درهمین راستا شبکه اجتماعی مذکور»تس رینارسون« را برای رهبری این بخش استخدام کرده است. وی پس از این 

رهبری تیم های مهندسی در استارت آپ های رمزارز را نیز برعهده داشته است.توئیتر در گام نخست قصد دارد ۳ حوزه را بررسی کند. نخست چگونگی پشتیبانی توئیتر از رمزارزها به عنوان روشی برای 
پرداخت هزینه به تولید کنندگان محتوا، بررسی روش های درآمدزایی برای تولید کنندگان محتوا با استفاده از فناوری های بالکچین و تالش برای تمرکززادیی شبکه اجتماعی با این روش بررسی می شود.

تا سال گذشته بیش از ۶۵ 
میلیــارد تومان خســارت 
نوسانات برق به مشترکان 
پرداخت شده و امسال هم 
درخواست ها به ثبت رسیده 
اما هنــوز پرداختی انجام نگرفته اســت. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، متاسفانه تابستان امسال 
قطعی های برق برای بسیاری از خانوار ها و صاحبان 
کسب و کار و مشاغل خسارات سنگینی را به بار آورد 
تا جایی که تعداد زیادی از لوازم خانگی و همچنین 
بسیاری از دستگاه های شهرک های صنعتی سوخت 
که همین امر موجب نارضایتی بسیاری از مشترکان 

شد.
قیمت لوازم خانگی در یک ســال گذشته به شدت 
افزایش پیدا کرده و در نتیجه شــرکت بیمه ای باید 
خسارت سنگینی را بابت خراب شدن وسایل برقی 
پرداخت کند. این در حالی است که حق بیمه ای که از 
مشترکان دریافت می شود، هیچ تغییری نکرده است. 
به همین دلیل شرکت های بیمه ای مدعی هستند که 
شــرکت در مناقصه وزارت نیرو برای آن ها توجیه و 

صرفه اقتصادی ندارد.
مصطفی رجبی مشــهدی ســخنگوی صنعت برق 
کشور تصریح کرد: پرداخت خسارت به مشترکان در 
صورتی که ناشی از نوسان های برق و نظیر آن باشد، 
انجام می گیرد. او ادامه داد: مشــترکان می توانند با 
مراجعه به آدرس و وب ســایت بیمه توانیر یا سامانه 
برق من، شناســه قبض خود و قطعه آسیب دیده را 
اعالم کنند. بیمه پس از بررسی و تایید خسارت ناشی 
از نوسان، نســبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد 
کرد. سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه در سال 
گذشــته بیش از ۶۵ میلیارد تومان هزینه خسارت 
پرداخت شده اســت، تصریح کرد: بنابر اعتبار هایی 
که داریم و به محض اعالم توســط مشترک و تایید 

کارشناس بیمه، آمادگی پرداخت وجود دارد.
سخنگوی صنعت برق کشور اضافه کرد: مشترکان 

زیان دیــده می توانند بــا رجوع به ســامانه بیمه و 
بارگذاری مستندات پرونده خسارت شامل مدارک 
عمومــی )تصویر آخرین قبض پرداختی مشــترک 
)مصرف کننده( یا تصویر صورت حســاب پیامکی 
آخرین قبض، تصویــر کپی کارت ملی مشــترک 
)مصرف کننده(، تصویر اجاره نامه یا ســند مالکیت 
محل خسارت( و تصویر یا فاکتور مربوط به خسارت 
وارده به تجهیزات )به استثنای مشترکان تجاری(، 
نسبت به دریافت خسارت آتش سوزی، خسارت ناشی 
از انفجار، خسارت هزینه پزشکی، خسارت نقص عضو 

و حادثه منجر به فوت اقدام کنند.
گفتنی است، در سامانه خسارت مشترکان برق، پنج 
مرحله ورود اطالعات، دریافت کد رهگیری، بررسی 
اولیه مدارک در سامانه توسط بیمه، اعالم نتیجه به 
مشترک، تایید دریافت خسارت و واریز مبلغ خسارت 
برای مشترکان زیان دیده در نظر گرفته شده است.
الزم به ذکر است این خســارات باید توسط بیمه ها 
تخمین زده و پرداخت شــود، اما بــرای توانیر هنوز 
شــرکت بیمه ای اعالم آمادگی نکرده است تا بتواند 

خسارات بیمه این آسیب دیدگی ها را پرداخت کند.
در خصوص نوسانات برق  یکی از مشترکان خسارت 
دیده گفت: اواسط تابستان امســال روزی چند بار 
برق منزل ما قطع می شــد در برخــی از روز ها از ۲ 
ساعت به ۳ الی ۴ ساعت هم می رسید که متاسفانه 
ماشــین ظرفشــویی ما در این حین دچار خسارت 
شد.یکی دیگر از مشــترکان هم بیان کرد: برق سر 
برنامه زمانبندی اعالم شده، قطع نمی شد که همین 
امر موجب شد دستگاه آیفون منزل ما دچار آسیب 
دیدگی شــود و حتی ما در ســایت توانیر هم برای 
خسارت ثبت نام کردیم، اما متاسفانه هنوز تا امروز 

خبری نشده است.
این در حالی اســت که ماهانه وزارت نیرو ) از طریق 
شرکت توانیر( مبلغی را به عنوان حق بیمه دریافت 
می کند، ولی از این مبلغ چیزی را به مشترکانی که 
وسایلشان براثر نوسانات برق آسیب دیده پرداخت 
نکرده اســت به طوری که این رقم در سال یک عدد 
نجومی خواهد شد که فقط از جیب مشترکان خارج 

و به جیب وزارت نیرو وارد می شود.

در حال حاضر چندین مرتبه مناقضه برای پرداخت 
خسارت با شــرکت های بیمه گذار انجام شده است، 
ولی متاسفانه به ســرانجام نرسیده اســت.  تا سال 
گذشته بیش از ۶۵ میلیارد تومان خسارت نوسانات 
برق پرداخت شده و امسال هم تمامی درخواست ها 
به ثبت رسیده اســت و  مورد بررسی قرار گرفته اند.
مشترکان خانگی شهری ۱۰۰ تومان به ازای هر ماه 
و مشترکان تجاری شهری ۱۰۰۰ تومان به ازای هر 
ماه پرداخــت می کنند و این مبلغ برای مشــترکان 

روستایی نصف می شود.
اما پس از پیگیری هــا از توانیــر عبداالمیر یاقوتی 
مدیــرکل مدیریت مصرف و امور مشــترکان توانیر 
در خصوص آخریــن وضعیت بیمه نوســانات برق 
مشــترکان گفت: تا به امروز چندین جلســه  برای 
مشخص شدن تکلیف شرکت بیمه پیمانکار به منظور 
پرداخت خسارت به مشترکان خسارت دیده ناشی از 
نوسانات و قطعی های برق برگزار شده است.او ادامه 
داد: طبق جلسات گذاشته شــده قرار داد با شرکت 
بیمه گذار برای پرداخت نوسانات برقی سال ۱۴۰۰ 
منعقد شده اســت.تا دوهفته آینده تکلیف توانیر با 
شرکت های بیمه گذار در خصوص بیمه نوسانات برق 

مشخص می شود
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر در 

پاسخ به این  سوال که بیمه نوسانات برق چه زمانی 
پرداخت می شود؟ بیان کرد: در حال حاضر اطالعات 
دقیقی نــدارم، ولی به زودی اعــالم و پرداخت ها از 
سرگرفته می شــود.به گفته یاقوتی اولویت پرداخت 
خسارات نوسانات برق سال ۱۴۰۰ بر اساس اولویت 
ثبت است.مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان 
توانیر در پاسخ به این سوال که تکلیف بیمه ای که هر 
ماه از قبوض مشترکان کســر می شود تصریح کرد:  
اطالعی ندارم، ولی تا یک یــا دوهفته آینده تکلیف 
توانیر با شــرکت های بیمه گــذار در خصوص بیمه 

نوسانات برق مشخص خواهد شد.
در ادامه ابوذر صالحی مدیر کل امور بین الملل توانیر 
گفت: قرار است است بیمه نوسانات برق اوایل آذر ماه 
امسال به مشترکان پرداخت شود. او در ادامه از پاسخ 
به ســوال مبنی در خصوص نام شرکت بیمه گذار و 
مبلغ عقد قرار داد نوسانات برق، امتناع کرد.این در 
حالی اســت که هادی آخوندی روابط عمومی بیمه 
مرکزی بیان کرد: تاکنون در زمینــه انعقاد قرارداد 
شــرکت های بیمه با وزارت نیرو اطالع رسانی نشده 
است.وی در رابطه با میزان دریافتی های ماهانه وزارت 
نیرو بر روی قبوض برق به عنــوان حق بیمه گفت: 
شــرکت های بیمه در رابطه با میزان دریافتی های 

وزارت نیرو به عنوان حق بیمه در جریان نیست.

بيمه اطالعی از حق بيمه مشتركان برق توسط توانير ندارد

پرداخت خسارت نوسان برق به کجا رسید؟
News kasbokar@gmail.com

دبیرخانه طرح »حمایت از حقوق کاربران و خدمات 
پایه کاربردی فضای مجازی« موسوم به طرح صیانت 
با مشارکت تشــکل های حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات، توسط کمیسیون فاوای اتاق ایران تشکیل 
شد. هدف از تشکیل این دبیرخانه یک صدایی اصناف 
و فعاالن فضای مجازی و افزایش اثرگذاری بر روند 

بررسی و تصویب طرح عنوان شده است.
»محمدرضا طالیی«، رئیس کمیسیون ارتباطات 
و فناوری اطالعــات اتاق ایران بــا نگاهی به اثرات 
گسترده تصویب طرح صیانت بر آینده کسب وکارها 
و مشــاغل وابســته و حتی غیروابســته به فضای 
مجازی، گفت: »در این راستا لزوم ایجاد هماهنگی و 
یک صدایی میان اصناف و فعاالن حقیقی و حقوقی 
در فضای مجازی بــا هدف افزایــش اثرگذاری بر 
طرح صیانت و جلوگیری از هرگونه سوءبرداشــت 
از ناهماهنگی های احتمالی در میان فعاالن بخش 

خصوصی ضرورت باالیی دارد.«

وی در تشــریح یــک نمونــه از آثار ایــن طرح بر 
کسب وکارهای غیر وابسته به فضای مجازی، اظهار 
داشــت:    »برای مثال هم اکنون بسیاری از تجار و 
کسب وکارهای سنتی و غیر فناورانه از شبکه های 
اجتماعی غیربومی بــرای تعامــالت بین المللی، 
تبلیغات، بازاریابی، جلســات، برگزاری رویدادهای 
مجازی و غیره اســتفاده می کننــد و معتقدند که 
بهره گیری از شــبکه ها و یا پیام رســان های بومی، 
امکان تداوم این ارتباطــات جهانی را به نوعی قطع 
کرده و با مشــکل مواجــه می کنــد. بدین ترتیب 
این کســب وکارها نیز در اســتفاده از قابلیت ها و 
ظرفیت های ایجاد شده در شبکه های اجتماعی برای 
تعامل با مشتریان داخلی و خارجی خود با چالش و 

ابهام مواجه می شوند.«
به گفته طالیی کمیســیون ارتباطــات و فناوری 
اطالعات اتاق ایران با توجــه به تبعات و آثار متنوع 
این طرح، اقدام به تشکیل دبیرخانه طرح حمایت 
از حقوق کاربران و خدمات پایــه کاربردی فضای 
مجازی در بخش خصوصی کرد تا زمینه هماهنگی 
و مشارکت حداکثری فعاالن این بخش را در تصمیم 

گیری و بررسی این طرح فراهم کند:
  »در این دبیرخانه که با حضور روسا یا نمایندگان 
تام االختیار تشــکل ها، اتحادیه هــا و اصناف حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات شکل می گیرد، تعامالت 
و هماهنگی های الزم با نمایندگان بخش خصوصی 
در حوزه های تخصصی و مرتبط بــا زمینه فعالیت 

آن ها در جریــان فرایند بررســی و تصویب طرح 
صیانت، انجام می شود تا به این ترتیب صدای تمام 
فعاالن حوزه فاوا از مســیری واحد به نمایندگان و 
کارشناسان حاضر در کمیســیون ویژه بررسی این 

طرح منتقل شود.«
طالیی از تمامی فعاالن و تشکل های بخش خصوصی 
حوزه فاوا دعوت کرد تا با پیوستن به دبیرخانه طرح 
حمایت، ارتباطی مؤثر با نمایندگان و طراحان طرح 
در مجلس برقرار کنند. الزم به ذکر است، »افشین 
کالهی« به عنوان نماینــده بخش خصوصی و اتاق 
بازرگانی در جلســه کمیسیون مشــترک بررسی 
طرح صیانت حضور یافت و از زیان به کسب وکارها 
در صورت جا به جایی از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر 
سخن گفت. همچنین مقرر شــده است در جلسه 
بعدی کمیسیون مشترک پیش از رای گیری درباره 
کلیات طرح، نماینده بخش خصوصی نظرات خود را 

در این باره مطرح کند.

وزارت دادگستری آمریکا یک مظنون از اوکراین و 
یک فرد دیگر با ملیت روسی را در ارتباط با حمله 
باج افزاری که ژوییه به یک شرکت آمریکایی انجام 
گرفت، متهم و شش میلیون دالر پول باج گیری 

شده را توقیف کرد.
اســناد تنظیم شــده در دادگاه نشــان می دهد 
یاروســالف واسینســکی، تبعه اوکراین که ماه 
گذشته در لهستان دستگیر شد، با اتهامات آمریکا 
 REvil در خصوص استفاده از باج افزار معروف به
روبرو خواهد شد که در حمالت هک مورد استفاده 
قرار گرفته و به شرکتهای آمریکایی میلیونها دالر 
ضرر زده است.طبق اتهاماتی که در دادگاه منطقه 
شمالی تگزاس تنظیم شده است، واسینسکی یک 
حمله باج افزاری در تعطیــالت آخر هفته چهارم 
ژوییه به شرکت نرم افزاری کاسیا در فلوریدا انجام 
داد که حداکثر ۱۵۰۰ شرکت در سراسر جهان را 

درگیر کرد.
واسینســکی و یک تبعه روســی به نــام یوگنی 
پولیانین از ســوی آمریکا به توطئه برای ارتکاب 
کالهبرداری و توطئه برای پولشویی متهم شده اند.

وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد این دو نفر برای 
نقشی که در حمالت باج افزاری در آمریکا داشتند 
و یک صرافی رمزارز به نام چتکس برای تســهیل 
مبادالت مالی برای عوامل باج گیر، با تحریمهایی 

روبرو خواهند شد.
واسینسکی مسئول حمله باج افزاری ژوییه سال 
۲۰۲۱ به شــرکت کاســیا بوده که باعث اختالل 
قابل توجه شــبکه های رایانه مشــتریان کاسیا 
شــد.یکی از گســترده ترین حمالت باج افزاری 
با آلوده کــردن نرم افزار ســاخت کاســیا انجام 
گرفت. بسیاری از مشتریان کاســیا بالفاصله به 
رمزنگاری REvil آلوده شدند. برخی از آنها باج 
را پرداخت کردند با این حــال مقامات یک کلید 
رمزگشــایی را به دســت آورده و چند هفته بعد 
توزیع کردنــد. وزارت خزانــه داری آمریکا اعالم 
کرد بیش از ۲۰۰ میلیــون دالر باج در قالب بیت 
کوین و مونرو پرداخت شــد. ســازمانهای دولتی 
 لتونی و استونی در این تحقیقات نقش محوری ایفا

 کردند.
واسینسکی ۲۲ ساله در لهستان زندانی شده و در 
انتظار طی کردن مراحل اســترداد به آمریکاست 
در حالی که پولیانین ۲۸ ســاله گریخته اســت. 
حداکثر۱۵۰۰ شرکت در سراسر جهان از حمالت 
باج افزاری که از طریق کاسیا انجام گرفت، آلوده 

شدند. این شرکت نرم افزارهایی برای شرکتهای 
برون سپاری خدمات فناوری اطالعات فراهم می 
کند. چنین شرکتهایی معموال کارهای پشتیبانی 
شرکتهای کوچک و متوسطی را انجام می دهند 
که کوچکتر از آن هستند که واحد فناوری داشته 

باشند.
در کیفرخواست آمریکا علیه هکر اوکراینی آمده 
است: وی و همدستانش استفاده از نرم افزار هک 
را در آوریل سال ۲۰۱۹ آغاز کردند و به طور مرتب 

آن را به روز و اصالح کردند.
در این کیفرخواست هکر مذکور به پولشویی پول 
به دســت آمده از اخاذی هک متهم شــده است.

یوروپل )پلیــس اروپا( اوایل روز دوشــنبه اعالم 
کرده بود مقامــات رومانی در چهــارم نوامبر دو 
فرد مظنون به حمالت ســایبری با استفاده از باج 
افزار REvil را دستگیر کرده اند. مقامات اجرایی 
 از فوریه ســه فرد مرتبط با این گروه را دســتگیر 

کرده اند.
یوروپل اعالم کرده بــود ۱۲ مظنون که تصور می 
رود حمالت باج افزاری علیه شرکتها یا زیرساختها 

در ۷۱ کشور انجام داده اند، در حمالتی در اوکراین 
و سوییس هدف گرفته شده اند.رویترز ماه گذشته 
به نقل از کارشناسان بخش سایبری که با آمریکا 
همکاری می کنند و یک مقام سابق گزارش کرده 
بود گروه REvil در عملیات هماهنگ چند کشور 

هک و غیرفعال شده است.
 REvil شرکا و همکاری گروه خالفکار سایبری
عامالت حمله سایبری ماه مه به شرکت کلونیال 
پایپ الین بودند که باعث کمبود گسترده بنزین 
در کرانه شرقی آمریکا شد. شرکت صنایع گوشتی 
جی بی اس هم از قربانیان مستقیم این گروه بود.

عملیات "گلد داست" که ۱۷ کشور شامل آمریکا، 
انگلیس، فرانسه، اســترالیا و آلمان در آن حضور 
دارند بر مبنای تحقیقات درباره یک رشــته باج 
افزار قدیمی به نام گرند کرب ایجاد شد که سلف 

REvil بود.
بر اســاس گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا 
اعالم کرد جایزه ای به ارزش حداکثر ۱۰ میلیون 
دالر برای اطالعاتــی می دهد که به شناســایی 
افراد یا مــکان سردســته های گــروه خالفکار 
REvil منتهی شود. همچنین این وزارتخانه پنج 
میلیون دالر برای اطالعات منجر به دســتگیری 
یا محکومیت افراد شرکت کننده در حمالت باج 

افزاری REvil خواهد داد.

مهندســان دانشــگاه نوتردام مورچه های رباتیک 
ساده و ۶ اینچی ســاخته اند که می توانند از موانع و 
راه های ناهموار به تنهایــی بگذرند.هنگامی که یکی 
از این ربات ها نتواند به تنهایی فعالیتی را انجام دهد، 
می تواند به چند ربات مشابه خود بچسبد تا با کمک 

آنها فعالیت مذکور را انجام دهد.
هر مورچه رباتیــک مجهز به یــک میکروکنترلر و 
باتری لیتیوم پلیمری است. عالوه بر آن در این ربات 

حسگری با چراغ ال ای دی در قسمت جلوی ربات به 
کار رفته که در صورت نیــاز به کمک برای انجام یک 
فعالیت، روشن می شود. عالوه برآن حسگرهای لمسی 
مغناطیســی در جلو و عقب ربات نصب شده که بهم 
چسبیدن ربات ها را تسهیل می کند. یاسمین اوزکان 
آیدین استاد مهندسی برق در دانشگاه نوتردام و رهبر 

این پروژه معتقد اســت بهترین کاربرد مورچه های 
رباتیک در پروژه های اکتشافات فضایی است.

او در این باره می گوید: ایــن ربات ها کوچک و ارزان 
هستند. اندازه و وزن ، دو پارامتر مهم برای سفرهای 
فضایی است. بنابراین چنین سیستم هایی برای سفر 
فضایی ایده آل هستند. می توان تعداد زیادی از آنها را 

به فضا فرستاد.اوزکان آیدین در بیانیه ای در این باره 
می نویسد: ربات های پا دار می توانند در محیط های 
چالش برانگیز مانند مســیرهای ناهموار و فضاهای 
تنگ مســیریابی کنند. همچنین آنهــا می توانند با 
استفاده از اعضایشان مانورهایی انجام دهند و از موانع 
بگذرند.این ربات ها با چاپگر ســه بعدی ساخته شده 
اند و موتورهای به کار رفته در آنها نیز در فروشگاه ها 

موجود است.

به دنبال يك صدايی اصناف و فعاالن فضای مجازی

دبیرخانه طرح صیانت در بخش خصوصی ایجاد شد

ضربه جديد آمريكا به هكرهای باج گير

توقیف ۶ میلیون دالر پول باج

مورچه رباتیک به اکتشافات فضایی کمک می کند


