
سایت اتاق بازرگانی تهران نوشت: دولت سوریه مجوز واردات 
خودرو ایرانی را لغو کرده است. این تصمیم در حالی از سوی 
دولت سوریه اتخاذ شده که از سال های گذشته، ایران خودرو 

کارخانه ای با سه سالن مجهز در این کشور احداث کرد.
در حالی افزایش صادرات خودرو یکــی از برنامه های اصلی 
وزارت صمت در دولت سیزدهم اعالم شده است که سوریه به 
عنوان یکی از کشورهای همسو با دولت ایران، واردات خودرو 
ایرانی را ممنوع کرده است. بررســی های روابط عمومی اتاق 
تهران نشــان می دهد که مجوز واردات خودرو ساخت ایران 

از سوی دولت سوریه، طی دســت کم یک سال ونیم اخیر لغو 
شده است و هیچ خودرو تولید داخل به این کشور اجازه ورود 

به این کشور را ندارد.
این بررســی نشــان می دهد که تدویــن و اعمــال برخی 
استانداردهای سخت گیرانه از ســوی دولت سوریه، از جمله 
دالیل ممنوعیت واردات خودرو و قطعات از ایران بوده است، 
در حالی که دولت سوریه تعرفه واردات خودرو از ایران را نیز 

افزایش داده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تایید ممنوعیت واردات 

خودرو و قطعات خودرو ساخت ایران از ســوی سوریه، این 
تصمیم را تنها شــامل خودروهای ایرانی ندانســت و عنوان 
کرد که این ممنوعیت برای تولیدات سایر کشورها نیز اعمال 

شده است.
به گفتــه محمدرضا نجفی منــش، دولت ســوریه در حالی 
مجوز واردات خودرو از ایران به همراه دیگر کشورها را صادر 
کرده است که نبود ارز کافی و نگرانی از جهش نرخ ارز در این 

کشور، دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم عنوان شده است.
وی با اعالم اینکه ایران از ســال های گذشته، کارخانه تولید 

خودرو مجهز به سه سالن را در ســوریه احداث کرد، یادآور 
شد که از سال گذشــته، مذاکرات میان شرکت ایران خودرو 
با نخست وزیر و وزارت صنایع سوریه برای صدور دوباره مجوز 
واردات خودرو از ایران آغاز شده است و ایران خودرو در تالش 
است تا مقامات و تصمیم گیران این کشور را مجاب کند تا با 
توجه به وجود تنها کارخانه سه سالنی خودرو از ایران در این 

کشور، اجازه واردات به تولیدات ایرانی داده شود.
به گفتــه نجفی منــش، مذاکره کننــدگان ایرانی همچنین 
راهکارهایی برای عدم نیاز بــه نقل و انتقال ارز جهت واردات 

خودرو از ایران را به مقامات دولت سوریه ارائه داده اند و ایجاد 
خط اعتباری از طریق بانک توسعه صادرات ایران، از جمله این 
راهکارها برای تشویق دولت سوریه به واردات مجدد خودرو 

از ایران است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ممنوعیت واردات خودرو 
ساخت ایران به سوریه در حالی طی بیش از یک سال گذشته 
برقرار شده اســت که خودروســازان ایرانی به دنبال ورود به 
دیگر بازارهای منطقه از جمله ارمنستان هستند و حتی بازار 

جمهوری آذربایجان را نیز در دستورکار قرار داده اند.

آخرین وضعیت تردد قانونی اتباع غیرایرانی که تقریبا 
همگی افغان هستند حاکی از ورود بیش از ۱۵۰۰ نفر 
و خروج حدود ۱۰۰۰ نفری آنها در روز در سه مرز ایران 
با افغانستان است. در حالی برخی خبرها حاکی از ورود 
تا ۵۰۰۰ نفری اتباع افغان به ایران در روز است که آمار 
گمرک ایران این میزان ورود از کانال قانونی و مبادی 

رسمی را تائید نمی کند.
لطیفی - ســخنگوی گمرک ایران - در این رابطه با 
اشاره به جریان تردد غیرایرانی ها از سه مرز ماهیرود، 
میلک و دوغارون گفت که حدود پنج روز گذشــته 
کمتر از ۹۰۰۰ نفر وارد ایران شده اند و در مقابل حدود 

۵۰۰۰ نفر خارج شده اند. بر اساس این گزارش، در مرز 
ماهیرود در روز حدود ۷۰ اتباع افغان وارد و نزدیک به 

۳۰ نفر خارج شده اند.
در مجموع در پنج روز اخیر حدود ۴۰۰ نفر وارد و کمتر 

از ۲۰۰ نفر از مرز ماهیرود خارج شده اند.
همچنین در مرز میلک در این چند روز حدود ۱۱۰۰ 
نفر وارد و ۷۰۰ خروجی اتباع افغان به صورت قانونی 
ثبت شده که در روز بین ۱۰۰ تا ۲۴۰ نفر ورودی و ۱۰۰ 

تا ۱۸۰ خروجی ها متغیر است.
اعالم سخنگوی گمرک ایران همچنین حاکی از آن 
است که تردد در مرز دوغارون بیشتر است؛ به طوری 

که در پنج روز اخیر حــدود ۷۰۰۰ نفر وارد و ۴۰۰۰ 
هزار نفری خارج شده اند. این در حالی است که در مرز 
دوغارون روزانه بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر وارد ایران شده 

و بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر خارج شده اند.
به گفته لطیفی آمار گمرک، ترددهای قانونی از مبادی 
رسمی را پوشش می دهد و باید توجه داشت که این 
تردد در جریان بوده و ممکن اســت تعداد بیشتری 
در ادامه خارج شــوند و این ورودی ها الزاما به معنی 
مهاجرت به ایران نیســت.در عین حال که پیش از 
اتفاقات چند ماه اخیر در افغانستان، تردد در این مرزها 

چندان هم کمتر نبوده است.

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 
تهــران می گوید احتماال تخصیــص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به دارو تا پایان سال جاری ادامه خواهد 

داشت.
محمود نجفی عرب در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: با وجود آنکه فعاالن صنعــت دارو از ماه ها 
قبل درخواست داده بودند که با حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از این صنعت، نرخ ها بر اساس ارز نیمایی 
محاسبه شود، به نظر می رســد با توجه به رای 
نیــاوردن طــرح دو فوریتی حذف ایــن ارز در 
مجلس، الاقل تا پایان سال جاری، تخصیص این 

ارز ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه هنــوز تکلیف منابع ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تا پایان سال مشخص نیست، بیان کرد: 
بر اســاس براوردهای دولت، حدود ۸.۵ میلیارد 
دالر منابع در نظر گرفته شده برای ارز ترجیحی 
تاکنون تخصیص پیدا کرده و برای ادامه ســال 
نیاز به منابع جدید وجود دارد و دولتی ها حتی 
درخواست افزایش منابع تا ۱۲.۶ میلیارد دالر را 
ارائه کرده بودند که فعال مجلس مصوبه ای برای 

آن ارائه نکرده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 

تهران در پاسخ به این ســوال که آیا در صورت 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمــت دارو افزایش 
خواهد یافت، توضیح داد: قطعا همین طور است 
و اگــر ارز نیمایی به عنوان مبنــا در نظر گرفته 
شود، قیمت تمام شــده افزایش می یابد، با این 
وجود با توجه به مشکالتی که ارز دولتی به وجود 
آورده، متخصصان بر لزوم حذف آن تاکید دارند 
 و باید دید برنامــه دولت برای ســال آینده چه 

خواهد بود.
نجفی عرب ادامــه داد: تفاوتی کــه میان دارو 
و ســایر کاالهای اساســی دریافت کننده این 
ارز وجود دارد، زیرســاخت موجــود در حوزه 
بیمه هاست. خوشــبختانه آمارها نشان می دهد 
که حدود ۹۵ درصد از افــراد جامعه الاقل تحت 
پوشش یک نوع بیمه قرار دارند و همین موضوع 
 کمک می کند که بار افزایش قیمت دارو بر شانه 

مردم نیفتد.
وی با بیان اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای 
حمایت دارویی از مردم منابعی در حدود ۵۰ تا 
۶۰ هزار میلیارد تومان نیــاز خواهد بود، گفت: 
در این رابطه باید ســاز و کاری تعریف شود که 
دولت نتواند از حمایت از مردم شانه خالی کند. با 

تخصیص منابع الزم به بیمه ها، فشاری بر مردم 
وارد نمی شود و هزینه افزایش قیمت را بیمه ها 
پرداخت خواهند کرد. این بهترین راهکار موجود 
در این زمینه خواهد بود و امیدواریم برای سال 

آینده بهترین راهکار در این زمینه اجرایی شود.
به گزارش ایســنا، از ســال ۱۳۹۷ و همزمان با 
تحریم های جدید آمریــکا و افزایش قیمت ارز، 
دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را بــرای واردات برخی 
کاالهای اساسی در نظر گرفت که دارو نیز بخشی 

از آن است.
در سال های گذشته بسیاری از فعاالن اقتصادی 
اعالم کرده اند که با توجه به عدم شفافیت و سو 
استفاده هایی که از محل ارز دولتی صورت گرفته، 
دولت باید راهی جدید برای حمایت از اقشار کم 

درآمد پیدا کند و این ارز را حذف کند.
در روزهای گذشــته طرح دو فوریتی حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی که از سوی دولت به مجلس تقدیم 

شده بود در صحن علنی رای نیاورد.
پیش از ایــن نماینــدگان مجلــس در جریان 
بررسی الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰، با پرداخت 
 ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نیمه ســال جاری موافقت 

کرده بودند.

 امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه رنگ آبی 
پرچم فرانسه را تغییر داد. بنابر اعالم شبکه رادیویی 
"اروپا یک" هدف رئیس دولت از این اقدام، برقراری 
ارتباط دوباره با پرچم سال ۱۷۹۳ یعنی نماد انقالب 

فرانسه است.
به گزارش روزنامه فرانســوی زبــان لوپاریزین در 
حســاب کاربری خــود در توئیتر نوشــت: ســه 
رنگ پرچم فرانســه در حال حاضر از ســرمه ای، 
ســفید و قرمز تشکیل شــده اســت. این تغییر 
 برای نمــاد فرانســه کامــاًل محتاطانــه صورت 

گرفته است.
روزنامه فرانســوی زبان لوپوئن نیز نوشــت: این 
تحول امســال چندان مورد توجه قــرار نگرفت. 

همان اطالعاتی که الیوت بلونــده و پُل الروتورو، 
نویســندگان کتاب "محرمانه هــای الیزه" در ماه 
سپتامبر منتشــر کردند، روز گذشــته )یکشنبه( 
شبکه رادیویی "اروپا یک" گزارش داد. پرچم سه 
رنگ فرانســه دیگر مانند گذشــته نیست. به طور 
دقیق تر، نخستین نوار از نوار سه گانه آبی-سفید-

قرمز پرچم فرانســه از این به بعد ســرمه ای رنگ 
خواهد بود.

دو روزنامــه نــگار در مــورد تغییر رنــگ پرچم 
فرانســه این گونه توضیح دادند: امانوئل ماکرون 
در ماه ژوئیــه ۲۰۲۰ و بــه توصیه اَرنــو جوالنز، 
که در برگزاری مراســم و رویداد هــای الیزه، کار 
طراحی صحنه را بر عهده دارد، در مورد این تغییر 

رنگ تصمیم گیری کرد. باید بــه این نکته توجه 
داشــت که همه پرچم های فرانســه تغییر رنگ 
پیدا نکرده اند. این رنگ ســرمه ای به پرچم هایی 
مربوط می شود که بر فراز ســاختمان های دولت 
نصب شــده اند. از جملــه این پرچم هــا می توان 
به پرچم هایی اشــاره کرد که بر فراز ســاختمان 
شــماره ۵۵ واقع در خیابان فوبورگ-سن-اونوره 
 )کاخ الیزه(، مجمع ملی و وزارت کشــور فرانســه 

نصب شده اند.
بنابر اعــالم شــبکه رادیویی "اروپــا یک" هدف 
رئیس دولت از این اقدام، برقــراری ارتباط دوباره 
 با پرچم ســال ۱۷۹۳ یعنی نماد انقالب فرانســه 

است.

پس از چند ماه صعــود متوالی، نرخ بیکاری ترکیه 
سرانجام پایین رفت.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری دیلی صباح، 
مرکز آمار ترکیه در گزارشــی اعــالم کرد که نرخ 
بیکاری این کشور در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر به 
۱۱.۵ درصد رسیده که این رقم در مقایسه با مدت 
مشابه ماه قبل ۰.۶ درصد کمتر شده است. این نرخ 
بیکاری، کمترین نرخ بیکاری ثبت شده ترکیه در 

چهار ماه اخیر محسوب می شود.  
طی این مــدت جمعیت افراد بیــکار ۴۲ هزار نفر 
افزایش یافته و به سه میلیون و ۹۲۳ هزار نفر رسیده 
است. از سوی دیگر شمار شاغلین در ترکیه تا پایان 
این ماه با ۱۰ هزار نفر افزایش در مقایسه با ماه قبل 

به ۲۸ میلیون و ۷۱۶ هزار نفر رسیده است. طی این 
مدت میزان مشارکت در بازار کار ۵۰.۸ درصد بوده 
است که ۰.۲ درصد بیشتر از رقم ثبت شده در مدت 
مشابه ماه قبل محسوب می شود. نرخ اشتغال برای 
مردان ۶۵.۵ درصد اندازه گیری شــده است. برای 
زنان نیز این نرخ ۳۲.۲ درصد اندازه گیری شده که 

۰.۳ درصد بیشتر از ماه گذشته بوده است.
طبق اعالم مرکز آمار ترکیــه، نرخ بیکاری جوانان 
۱۵ تا ۲۴ ســاله با ۰.۲ درصد کاهش نســبت به 
مدت مشابه سال قبل به ۲۲.۵ درصد رسیده است. 
همزمان با شروع بحران کرونا در ترکیه، دولت این 
کشــور از ماه آوریل اقدام به فراهــم کردن کمک 
های مالی برای حدود دو میلیون نفر از افرادی که 

شــغل خود را از دســت داده اند، کرده است. سال 
گذشته نرخ بیکاری ترکیه بین ۹.۶ و ۱۳.۵ درصد 
در نوسان بود. طی برنامه جدید اقتصادی ترکیه که 
در ماه سپتامبر سال قبل اعالم شد، نرخ بیکاری تا 
پایان امسال باید به ۱۱.۸ درصد برسد. این کشور 
رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی را در سال ۲۰۲۱ 

هدف گذاری کرده است.  
متوسط نرخ بیکاری ترکیه در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا 
۲۰۲۱ معادل ۱۰.۷ درصد بــوده که باالترین نرخ 
بیکاری این کشــور در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ 
مربوط به ژانویه و فوریه سال ۲۰۰۹ با ۱۴.۸ درصد 
و کمترین نرخ مربوط به ژوئن۲۰۱۲ با ۷.۳ درصد 
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سوریه واردات خودرو ایرانی را ممنوع کرد
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اتصال چک به خودپرداز تا پایان سال

بانک ها  فهرست 
ابربدهکاران  
را منتشر کنند

سقوط شاخص بورس

رقم چک سقف دار می شود

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله
تحميل هزینه های 

سنگين به توليد

قیمت گذاری دســتوری 
کوتاه تریــن و ســاده ترین 
راهکار بدون توجه به دالیل 
فزونی هزینه هــا یا زیان ده 
بودن تولید به عنوان مثال در صنعت خودرو است 
و می بایست به دنبال راهکارهای اساسی بود. در 
حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار خودرو 
میلیاردها تومان است و تا زمانی که قیمت گذاری 
خودرو ساماندهی نشــود و موجب توزیع سود و 
رانت بی حســاب و کتاب در دست عده ای خاص 
شود، بازار سامان نمی گیرد. دولت می بایست در 

بازارها نقش هدایت...

 آرمان خالقــی، عضو خانه 
صنعت و معدن 
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بحران خواب 
کاالهای اساسی در بنادر

خودرو  در انتظار
 اصالح  قیمت

سخنگوی وزارت امور خارجه: پول های بلوکه شده ایران به تدریج درحال آزادسازی است

استقبال دالر از آزادسازی منابع ارزی
صفحه۲

صفحه3

رنج  تولید   از قیمت های  دستوری
قیمت  گذاری   دستوری   موجب   فرار   سرمایه   از تولید   و   صنعت   شده   است

طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران، هزاران تن ذرت 
و جو در گمرک نوشهر به دلیل عدم تعیین تکلیف 
کاال طی دو سال گذشته، طعمه حشره ها شده است. 
یکی از مشکالت کشور رسوب کاال در گمرکات است. 
نبود استراتژی و برنامه ریزی صحیح در کنار اختالف 
دستگاه های مرتبط با تجارت و بانک مرکزی برای 
تامین ارز از مهم ترین دالیل خواب و فساد این کاالها 
در گمرکات و بنادر است. انباشت، رسوب و فساد کاال 
در بنادر و گمرکات به چالشی جدید تبدیل شده چرا 
که تا قبل از آن کاالهای اساسی، ضروری، مواد اولیه 
تولید و واســطه ای در انبارها و یا در مبادی ورودی 
کشــور موجود بود و تقریبا بدون مشکل ترخیص 
می شد. به تدریج با تشــدید تحریم ها و افت شدید 

صادرات نفت و به تبع آن...

طبق گفته رئیس ســازمان بورس، برنامه دولت در 
بلندمدت فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری 
است؛ اما فعال ستاد تنظیم بازار درباره اصالح قیمت 
خودرو تصمیم گیری می کنــد. بخش خصوصی 
همواره با تاکید بر پایان دادن به قیمت  گذاری های 
دستوری خواستار جریان مدیریت بازار توسط نظام 
عرضه وتقاضا در همه بخش ها بوده اســت. هرچند 
دولت ها با این استدالل که باید از مصرف کنندگان 
حمایت کرد، دخالت های خود را در بازار ادامه داده 
و منجر به بروز بازار رانتــی در حوزه های مختلف 
شده اند.بازار خودرو یکی از بخش هایی است که به 
جد از سیاست های دولتی در طول چند دهه گذشته 
آسیب دیده است. هرچند این روزها دولت سیزدهم 

پرهز از قیمت گذاری خودرو...

وزیر اقتصاد:



اقتصاد2
ایران وجهان

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به خبر 
آزادسازی 3/5 میلیارد دالر از منابع ایران:

همین که کاالی اقتصادی وارد 
کشور می شود یعنی همه این ها 
به تدریج آزاد می شوند؛ تنها هم 

از یک منبع نبودند
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره 
آزادسازی سه و نیم میلیارد دالر از منابع ایران در خارج 
از کشور گفت: ما در شرایط تحریم اطالعات ریز به کسی 
نمی دهیم البته بانک مرکزی اگر مصلحت بداند این 
موارد را خواهد گفت.سخنگوی وزارت امور خارجه در 
پاسخ به سوالی درباره آزادسازی سه و نیم میلیارد دالر از 
منابع ایران در خارج از کشور گفت: ما در شرایط تحریم 
اطالعات ریز به کسی نمی دهیم البته بانک مرکزی اگر 
مصلحت بداند این موارد را خواهــد گفت.به گزارش 
»انتخاب«، خطیب زاده اظهار کرد: ما منابع متعددی 
در خارج از کشور داشتیم و داریم که خود شما عزیزان 
متوجه شدید که ما در حال آزادسازی تدریجی آن ها 
هســتیم و به صورت تدریجی هم وارد چرخه اقتصاد 
شــدند. همین که امروز کاالی اقتصادی وارد کشور 
می شــود یعنی همه این ها به تدریج وارد می شوند و 
تنها هم از یک منبع نبودند و اجازه بدهید در همین 

حد بسنده کنم.

در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح شد
ضرورت تثبیت تنظیم بازار در 

بخش مواد غذایی و خوراکی
در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره 
ســپرده گذاری از منابع صندوق توســعه ملی در 
صندوق تثبیت بازار ســرمایه؛ مقرر شد مدیر عامل 
صندوق توســعه ملی مصوبات الزم در این زمینه را 
اخذ و به اجرا درآورد.به گزارش ایســنا، جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت یکشنبه شب به ریاست 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در آن وزیر 
جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت تنظیم بازار مواد 
غذایــی و خوراکی ها با توجه به تقســیم کار جدید 
و تفویض اختیارات و اقدامات مناســبی که دراین 
حوزه با مشارکت فعال بســیج و بازرسان وزارتخانه 
های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت انجام 
شده، بیان کرد.وزارت جهاد کشاورزی همچنین در 
گزارش های جداگانه ای، وضعیت توزیع مرغ و تخم 
مرغ را با قیمت های مصوب و تحت نظارت، از طریق 
سامانه هوشمندی که به تازگی با عنوان »بازرگام« راه 

اندازی شده، تشریح کرد.

تسهیالت قرض الحسنه خرید 
یا ساخت مسکن به مددجویان 
بهزیستی و کمیته امداد امام)ره(

بانک مســکن به مددجویان کمیتــه امداد 
امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور، 
تســهیالت قرض الحسنه ســاخت یا خرید 
مســکن پرداخت می کند. به گزارش پایگاه 
خبری بانک مســکن- هیبنا ، مطابق با جزء 
)4( بند)و(تبصــره ۱۶ قانون بودجه ســال 
۱4۰۰ کشور، شرایط پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه ساخت یا خرید مسکن به مددجویان 
معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی کشور 

و کمیته امداد امام خمینی)ره( اعالم شد. 

معاون ارزی شــعبه مرکزی بانک توسعه 
صادرات ایران اعالم کرد:

شــبکه کارگزاری بانک های 
کشــور در خدمــت مبادالت 

بانکی مشتریان
معاون ارزی شعبه مرکزی بانک توســعه صادرات ایران 
گفت: درخواســت های واردکنندگان به منظور حواله به 
حساب های فروشندگان در خارج از کشور به طرق مختلف 
کارسازی می شود.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران به نقل از اگزیم نیوز، جواد عباسی در وبینار 
تخصصی معرفی خدمات و تسهیالت بانک توسعه صادرات 
ایران گفت: بانک توسعه صادرات ایران حوالجات مشتریان 
را از طریق کارگزاران بانکی فعال، شــبکه کارگزاری در 
دسترس ، کارگزاران بانکی با عاملیت سایر بانکهای داخلی و 
همچنین از طریق شبکه کارگزاری صرافی توسعه صادرات 
ارسال می کند.عباسی افزود: با تبیین امکانات ایجاد شده 
در تسهیل درخواستهای نقل و انتقال مشتریان در کشور 
روسیه از طریق میربیزنس بانک مسکو و همچنین بانک 
RFC روسیه اذعان داشت: متقاضیان می توانند از طریق 
امکانات ایجاد شده در بانک RFC روسیه وجوه حاصل از 
صادرات خود در کشور های آسیای میانه را به حساب این 
بانک نزد بانک یادشده انتقال داده و با مدیریت وجوه مذکور 
توسط بانک توســعه صادرات ایران درخواستهای خود و 

سایر مشتریان را از همین محل نیز پوشش دهند.

خبر

بانک ها

طبــق گفته رئیس ســازمان 
بــورس، برنامــه دولــت در 
بلندمــدت فاصلــه گرفتن از 
قیمت گذاری دستوری است؛ 
اما فعال ستاد تنظیم بازار درباره 

اصالح قیمت خودرو تصمیم گیری می کند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران بخش خصوصی همواره 
با تاکید بر پایــان دادن به قیمت  گذاری های دســتوری 
خواســتار جریان مدیریت بازار توسط نظام عرضه وتقاضا 
در همه بخش ها بوده است. هرچند دولت ها با این استدالل 
که باید از مصرف کنندگان حمایت کرد، دخالت های خود 
را در بازار ادامه داده و منجر به بروز بازار رانتی در حوزه های 
مختلف شــده اند.بازار خودرو یکی از بخش هایی است که 
به جد از سیاســت های دولتی در طول چند دهه گذشته 
آسیب دیده است. هرچند این روزها دولت سیزدهم پرهز 
از قیمت گذاری خودرو در بلندمدت را بــه عنوان یکی از 
اولویت های خود مطرح می کند؛ اما بالتکیلیفی در این حوزه 
همچنان آسیب های جدی به بازار می زند.چندی پیش که 
بحث آزادسازی واردات خودرو از سوی مجلس مطرح شد 
و هنوز تکلیف آن هم مشخص نشده، فعاالن اقتصادی این 
بخش دوباره بر لزوم عدم دخالت دولت بر بازار خودرو تاکید 
کردند. قطعه سازان و سایر فعاالن این حوزه باور دارند پیش از 
هر تصمیم و اقدامی، دو گام مهم در این صنعت باید برداشته 
شــود؛ اول عدم دخالت دولت در مدیریت صنعت خودرو 
و دوم عدم دخالت دولــت در قیمت گذاری آن.محمدرضا 
نجفی منش در این ارتباط معتقد است تا زمانی که دخالت 
دولت در انتخاب اعضای هیات مدیره و قیمت گذاری خودرو 
ادامه داشته باشد، این صنعت به مرحله بالندگی نمی رسد 
و وضعیت آن هر روز بدتر از روز قبل خواهد شد.البته عالوه 
بر مشکالت ریشه ای این بخش که باید برطرف شود، این 
روزها تعلل در اصالح قیمت خودرو، قطعه ســازان را دچار 

مشکل کرده است. بر اساس اظهارات  آرش محبی نژاد، دبیر 
انجمن صنایع همگن نیرو محرکه امروز بین قیمت  بازار و 
قیمت کارخانه خودروسازی شکافی وجود دارد که به ضرر 
مصرف کننده اســت. با نزدیک شدن به قیمت های واقعی 
محصوالت و اصالح قیمت ها، خودروسازان می توانند تولید 
و در نتیجه عرضه را بیشتر کرده و حتی طرح های فروش 
هفتگی بگذارند که در نهایت به نفع مصرف کننده خواهد 
بود.   در این چارچوب و پــس از پیگیری هایی که صورت 
گرفت مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از 
اصالح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار در روزهای آینده 
خبر داد. به گفته او قرار است موضوع اصالح قیمت خودرو 
مجدد در ستاد تنظیم بازار بررســی و نتیجه آن به زودی 
اعالم  شود.طبق گفته های او سیاست دولت در بلندمدت 
فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری است.البته اینکه 
مجدد اختیار تعیین قیمت خودرو را از شورای رقابت سلب 
کردند، چه نتیجه ای به دنبال دارد، مشخص نیست. شاید 
بتوان این گونه نتیجه گیری کرد که چون فلفســه وجود 
شــورای رقابت ورود به بازارهایی اســت که دچار انحصار 
شده اند، پس این تصمیم اخیر درباره سلب اختیار از شورای 

 رقابت می تواند به معنای خروج بازار خــودرو از وضعیت 
انحصاری باشد.

با این وجود هنوز موضوع آزادسازی واردات خودرو نهایی 
نشده و همچنان شیوه عرضه خودرو در بازار مناسب نیست. 
بنابراین نمی توان گفت که بازار خــودرو از انحصار خارج 
شده است.شورای رقابت بهمن سال ۹۱ با تصمیم دولت به 
قیمت گذاری خودروهای داخلی ورود کرد و در این مدت 
برای چند ماه با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران 
قوا از این نهاد درباره قیمت گذاری خودرو سلب اختیار شد، 
البته پس از حدود ۱۹ ماه شرایط مانند گذشته شد و حاال 
این شورا در ۲۸ مهر ماه بار دیگر با سلب اختیار برای تعیین 

قیمت خودرو مواجه شده است.

قیمت خودرو در روزهای آینده اصالح می شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از اصالح قیمت خودرو 
در ســتاد تنظیم بازار در روزهای آینده خبــر داد و گفت: 
سیاست دولت در بلندمدت پرهیز از قیمت گذاری دستوری 
است.مجید عشقی، رئیس ســازمان بورس درباره اصالح 
قیمت خودرو گفت: با پیگیری های سازمان بورس و وزیر 

اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور 
برگزار شــد، مقرر گردید اصالح قیمت خودرو مجدد در 
ستاد تنظیم بازار بررسی شود که و بزودی نتیجه آن اعالم 
می شود.وی با بیان اینکه یکی از وظایف ذاتی سازمان بورس، 
نظارت بر ناشران است، افزود: ناشران شرکت هایی هستند 
که در سازمان بورس پذیرفته شده اند، این شرکت ها باید 
اطالعاتشان در بازار ســرمایه به صورت شفاف اعالم شود.
عشقی درباره نمادهای بسته شــده خودروها، افزود: این 
نمادها تا زمانی که اطالعیه شفافی درباره اثرات این تصمیم ها 
بر روی سودآوری شرکت ها اعالم نکنند، بسته می مانند.
وی اضافه کرد: در پی انتشار اطالعیه اصالح قیمت خودرو، 
نماد شــرکت های اصلی که این اطالعیه را دادند، در روز 
چهارشنبه )۱۹ آبان( قبل از معامالت بسته شد تا شرکت ها 
شفاف سازی کنند و اطالعات تکمیلی را ارائه دهند.عشقی 
با بیان اینکه اعالم حذف قیمت گذاری دستوری سه شنبه 
گذشته )۱۸ آبان( باعث خوشبینی در بازار شد و اثر مثبتی 
در سایر سهام داشــت افزود: پنج شنبه ۲۰ آبان به واسطه 
 اختالف نظری که دربــاره نحوه اجرای سیاســت حذف
 قیمت گذاری دستوری ایجاد شــد این اطالعیه ملغی و 
روز شنبه به دلیل ملغی شــدن این سیاست، بازار سرمایه 
منفی شــد.وی ادامه داد: سیاســت دولت در بلندمدت 
پرهیز از قیمت گذاری دســتوری است این سیاست بارها 
توسط رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت اعالم شد و در 
دســتور کار دولت قرار گرفت.رئیس سازمان بورس ادامه 
داد: امروز بازار شرایط عادی خود را پیدا کرد، اما تأثیر این 
سیاست اثر یک یا دو روزه بر بازار گذاشت.عشقی بیان کرد: 
سیاست بلندمدت این است که از سیاست گذاری دستوری 
فاصله بگیریم تا شرکت ها بتوانند ســودآوری بلندمدتی 
داشــته باشــند.وی گفت: خیلی از صنایع مانند فوالد و 
پتروشیمی شامل قیمت گذاری دســتوری نیستند، در 
برخی از صنایع شاهد قیمت گذاری دستوری هستیم که 
 سیاست کلی دولت این است که قیمت گذاری دستوری 

برداشته شود.

دولت از قیمت گذاری خودرو دست برمی دارد؟

خودرو  در انتظار  اصالح  قیمت

وزیر اقتصاد:
بانک ها  فهرست ابربدهکاران  را 

منتشر کنند
وزیر اقتصاد از رئیس کل بانک مرکزی خواسته 
موسسات اعتباری مکلف شــوند هرسه ماه 
فهرســت ابربدهکاران وهمچنیــن آخرین 
اقدامات بــرای وصول مطالبــات را در پایگاه 
اطالع رســانی خود به اطالع عموم برسانند.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی گفت: »در نامه 
رســمی به بانک مرکزی خواستم که بانک ها 
هر سه ماه فهرست ابر بدهکاران را در سایت 
خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، 
دسترسی به تسهیالت برای طیف وسیع تری 

از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.«
در نامــه خاندوزی بــه صالح آبــادی رئیس 
بانک مرکزی آمده است: بانک ها و مؤسسات 
اعتباری مکلف شــوند مشخصات تسهیالت 
گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص 
منابع، مبلغ تســهیالت یا تعهــدات، میزان 
بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی 
تضامین را منتشر کنند.در این نامه همچنین 
آمده اســت: بانــک و مؤسســات اعتباری 
مکلف هســتند که آخرین اقدامات مؤسسه 
اعتباری برای وصــول مطالبات در خصوص 
کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان 
واحد و اشخاص مرتبط با آنها که مانده بدهی 
غیرجاری آنــان اعم از بدهی تســهیالتی یا 
تعهــدات ارزی یا ریالی بیش از ســقف مقرر 
در آئین نامه تســهیالت و تعهــدات کالن و 
همچنین ضوابط مقرر در آئین نامه تسهیالت 
و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شورای پول 
و اعتبار در هر مؤسسه اعتباری است، در پایگاه 
اطالع رسانی رسمی خود برای اطالع عموم به 
صورت گزارش های ۳ ماهه در پایان هر فصل 

منتشر کنند.

نمادهای شاخص ساز بازار سهام روز گذشته؛
سقوط شاخص بورس /معامالت 

اوراق بدهی رونق گرفت
روز گذشته شاخص های بازار سهام ریزش کردند 
و ارزش معامالت خرد کاهش یافت. اما بازار اوراق 
بدهی پُررونق بود و ۹۲ درصد از ارزش معامالت 

بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت.

سقوط شاخص بورس /معامالت اوراق 
بدهی رونق گرفت

به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز گذشته، 
دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱4۰۰، شاخص کل 
بورس پایتخت نســبت به روز یکشنبه ۲۶ هزار و 
۱74 واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و 4۱۶ 
هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز روز گذشته 
با کاهش 4 هزار و ۱۱4 واحدی در ســطح ۳۸4 
هزار و ۸۸5 واحدی ایســتاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( ۲4۲ واحد پائین آمد و در 

سطح ۲۰ هزار و ۲۸7 واحد قرار گرفت.

نمادهای شاخص ساز
روز گذشته نمادهای »فوالد«، »فارس« و »فملی« 
بیشــترین تاثیر را در افت شــاخص کل بورس 
داشتند. همچنین سه نماد »بورس«، »پاکشو« و 
»حکشتی« نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین 
تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز 
نمادهای »آریا«، »زاگرس« و »شگویا« بیشترین 
تاثیر منفی را بر شاخص کل فرابورس داشتند و 
»غصینو«، »وهور« و »ارفع« بیشترین تاثیر مثبت 

را بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس 
شســتا صدرنشین اســت و بورس و شپنا در 
رتبه های بعــدی هســتند. در فرابورس نیز 
نمادهــای فجهــان، فرابــورس مدیریــت 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت خرد
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام 
با افزایــش ۳۹۰ درصدی به رقــم 7۲ هزار و 
55۸ میلیارد تومان رســید. ارزش معامالت 
اوراق بدهــی در بازار ثانویــه ۶۶ هزار و ۸۶۳ 
میلیارد تومان بود که ۹۲ درصد از ارزش کل 
معامالت بازار ســرمایه را تشــکیل می دهد. 
ارزش معامالت خرد نیز بــا افت ۲ درصدی 
نسبت به روز کاری قبل به رقم 4 هزار و 7۶۹ 
میلیارد تومان رسید که 7 درصد از ارزش کل 

معامالت بازار را شامل می شود.

اخبار
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آمارها حاکی از این اســت که در هفت ماهه امسال از 
مجموع ۱۱,5 میلیارد دالر واردات کاالی اساســی، 
حدود ۹.۱ میلیــارد دالر معــادل 7۹.۱ درصد با ارز 

ترجیحی و دالر 4۲۰۰ تومانی وارد شده است.
حدود هفت ماه اول امسال بیش از ۱۱.5 میلیارد دالر 
کاالی اساســی به طور قطعی ترخیص و وارد کشور 
شده که ۶۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
رشد دارد.جریان واردات کاالهای اساسی در ۲5 گروه 
کاالیی در نیمه اول امسال نشــان داده بود که ۱4.۳ 
میلیون تن به ارزشی بالغ بر ۸.۸ میلیارد دالر وارد کشور 
شده است.تازه ترین گزارشی که معاون فنی گمرک 
ایران از وضعیت واردات کاالهای اساسی به ایسنا اعالم 

کرده نشــان از ادامه روند افزایشی واردات قطعی این 
اقالم است.

مهرداد جمال ارونقی می گوید: از ابتدای سال جاری تا 
۱۰ آبان ماه، بیش از ۱۸.7 میلیون تن به ارزشی بالغ بر 
۱۱.5 میلیارد دالر کاالی اساسی از گمرک ترخیص 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 
۲۹ درصد و ارزش ۶۳ درصد افزایش دارد.بر اســاس 
این گزارش، در دوره مورد بررســی از مجموع واردات 
صورت گرفته ۹.۱ میلیــارد دالر معادل 7۹.۱ درصد 
با ارز 4۲۰۰ وارد شده است.آمارها حاکی از این است: 
۳.۶ میلیون تن گندم به ارزش ۱.۲ میلیارد دالر، 5.5 
میلیون تن ذرت به ارزش ۱.۹ میلیارد دالر، ۲.۲ میلیون 

تن جو به ارزش ۶5۶.۶ میلیون دالر، ۱.7 میلیون تن 
دانه های روغنی به ارزش ۱.۲ میلیارد دالر، ۱.7 میلیون 
تن کنجاله سویا به ارزش ۹5۲.۱ میلیون دالر، روغن 
خوراکی و خام ۱.۳ میلیون تن به ارزش ۱.۸ میلیارد 
دالر و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی ۱۲.5 هزار تن 
به ۱.۳ میلیارد دالر اقالمی است که با ارز 4۲۰۰ تأمین 
ارز و وارد شده اســت.همچنین از مجموع کاالهای 
اساسی وارد شده، ۲.۳ میلیون تن به ارزش بیش از ۲.۳ 

میلیارد دالر با ارز نیمایی وارد شده است.
بر این اســاس 7۸۱.۸ هزار تن برنج به ارزش ۶۶۳.۲ 
میلیون دالر، ۸۸7.5 هزار تن شــکر به ارزش ۳۸4.4 
میلیون دالر، 44.۹ هزار تن الستیک سنگین به ارزش 

۱۶۲.7 میلیون دالر، ۲5.۶ هــزار تن به ارزش ۲۶5.۶ 
میلیون دالر ماشین آالت تولیدکننده کاالهای اساسی 
از اقالم وارداتی با ارز نیمایی است.همچنین ۲۲4.۶ تن 
داروهای دامی ضروری به ارزش ۲7.۹ میلیون دالر و 
کودهای شــیمیایی به وزن ۱4۱.۳ هزار تن به ارزش 
۹۶.۱ میلیون دالر به همراه 45۶.۱ هزار تن به ارزش 
۶۹5.5 میلیون دالر در قالب سایر کاالها با تأمین ارز در 
سامانه نیما وارد شده است.در کنار اقالمی که واردات 
قطعی شــده، گزارش اخیر گمرک نشان داده بود که 
تا هشــتم آبان ماه، بیش از هفت میلیون تن کاالی 
اساسی در گمرک و بنادر دپو شده بود که روند افزایشی 

داشته است.

رئیس کل بانــک مرکــزی از آغاز تدریجــی اتصال 
دســته چک ها به دســتگاه های خودپرداز در آذرماه 
و عملیاتی شــدن آن تا پایان ســال خبــر داد.علی 
صالح آبادی در حاشیه نشست رئیس کل بانک مرکزی 
با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی در جمع 
خبرنگاران، یکی از مهم تریــن بحث های قانون چک 
که در این نشســت مورد بررســی قرار گرفت را تأیید 
و ثبت چک دانســت و گفت: در حال حاضر از طریق 
اپلیکیشــن های موبایلی این امکان فراهم است اما از 
طریق پیامک و خودپرداز اجرایی نشده که مورد تأکید 
کمیســیون اصل ۹۰ مجلس قرار گرفت.وی افزود: از 
آذرماه تا پایان امســال به تدریج همه بانک ها امکان 
تأیید چک از طریــق خودپرداز را فراهــم می کنند؛ 
بانک ها را ملزم کردیــم که با توجه به اینکه بیشــتر 
مشتریان به داخل شعب مراجعه می کنند، این امکان 
از طریق خودپرداز ســریع تر عملیاتی شود.رئیس کل 
بانک مرکزی موضوع دیگر این جلســه را در خصوص 
قانون چک، امکان دسترسی به موجودی صادرکننده 

چک در ســایر بانک ها عنوان و اظهار کرد: در صورتی 
که چکی که صادر می شود در حساب مربوط به چک 
موجودی کافی نداشت، دریافت کننده چک می تواند از 
موجودی فرد صادرکننده چک در سایر بانک ها آن را 
وصول کند.صالح آبادی ادامه داد: در حال حاضر تنها 
۱۸ بانک این امکان را دارند، تــا دی ماه همه بانک ها 
امکان مذکور را فراهم می کننــد و این فرآیند اجرایی 
می شود که از موجودی فرد صادرکننده چک در دیگر 
بانک ها امکان برداشــت وجود داشته باشد.رئیس کل 
بانک مرکزی موضوع سوم مورد بحث در جلسه امروز 
را بحث ضمانت با چک و راهکارهای قانونی آن دانست 
و گفت: در این جلسه قرار شد راهکار قانونی در آینده 
با همکاری مجلس فراهم شــود.وی افــزود: موضوع 
چهارم تعیین ســقف رقــم چک بود که قرار شــد به 

تدریج انجام شود؛ در جلسه آینده شورای پول و اعتبار 
تعیین ســقف رقم چک مطرح و بــه تدریج عملیاتی 
می شود چون ممکن اســت برای برخی کسب وکارها 
مشــکالتی ایجاد کند.خبرگزاری مهر طی یکســال 
گذشته گزارش های متعددی از پیشرفت قانون چک و 
تکالیف بر زمین مانده بانک مرکزی منتشر کرد که از 
جمله این گزارش ها پیگیری برای اتصال سامانه چک 

صیادی به خودپردازها بود.

اجرای با تأخیر قانون
البته وعده رئیــس کل بانک مرکزی برای اتصال 
سامانه چک صیادی به خودپردازها تا آخر آذرماه 
و عملیاتی شدن آن تا پایان سال در حالی است 
که طبق قانون چک بانک مرکزی مکلف بود این 

امکان را زودتر فعــال کند.خبرگزاری مهر یکم 
شهریور ماه در گزارشــی با عنوان »توسعه ثبت 
و تائید غیرحضوری چــک در انتظار اقدام بانک 
مرکزی« به لزوم فعال سازی هرچه سریع تر این 
در شرایط تشدید شیوع کرونا اشاره کرده و نوشته 
بود: »با توجه به شیوع کرونا در کشور، الزم است 
تا با ارائه خدمات غیرحضــوری بانکی مربوط به 
چک، از جمله راه اندازی چک الکترونیکی و ایجاد 
امکان ثبت چک به وسیله خودپرداز و پیامک، از 
حضور مردم در مکان های شــلوغی مانند بانک 
جلوگیری شــود. این کار نیازمند جدیت بانک 
مرکزی در ارائه خدمات اســت.«پیگیری بعدی 
خبرنگار مهر حاکی از آن بود که امکانات مذکور تا 
پایان شهریور ماه در اختیار مشتریان بانکی قرار 
خواهد گرفت که در این موعد زمانی هم اتفاقی 
رخ نداد و اکنون نیز رئیــس کل بانک مرکزی از 
وعده فعال سازی این امکان تا پایان آذر و عملیاتی 

شدن آن تا پایان سال خبر داده است.

بازار ارز و طالی تهران از روز یک شنبه وارد فاز نزولی شده 
اســت و نرخ ارز ، قیمت طال و قیمت سکه زمین خوردند. 
دالر آمریکا که در انتهای  معامالت بازار ارز روز یک شنبه بر 
روی ۲۸ هزار و 5۸۰ تومان قرار گرفت، در ابتدای معامالت 
دوشنبه ۲4 آبان ۱4۰۰ مانند روز گذشته ریزش کرد و مرز 
حساس  ۲۸ هزار و 5۰۰ تومان را از دست داد و با ۲۸ هزار 
و ۲7۰ تومان خرید و فروش شد.ســاعت ۳ بعدازظهر روز 
یکشنبه، دالر در بازار داخلی در محدوده ۲۸ هزار و 5۰۰ 
تومان معامله می شــد و معامله گران منتظر بودند که در 
صورت از دست دادن این محدوده، فروش های ارزی خود 
را باال ببرند.از اخباری که توجه فعاالن بازار را به خود جلب 
کرده بود و احتماال در افت قیمت دالر موثر بود، می توان به 
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد آزادسازی 
منابع بلوکه شده اشاره کرد.خطیب زاده گفت که سه و نیم 
میلیارد دالر از منابع بلوکه شده ایران آزاد شده است و منابع 
متعددی در خارج از کشــور داریم که در حال آزادسازی 
تدریجی آن هستیم.به گزارش تجارت نیوز، دالر در ۱۰۰ 
روز ابتدایی آغاز به کار دولت رئیسی باالی ۱۰ درصد رشد 
کرد. بخش زیادی از این رشد نیز در یک ماه اخیر رخ داد. 
دالر که در اواخر مهرماه در ابتدای کانال ۲7 هزار تومانی 
قرار داشــت، در روز ۲۲ آبان توانست به محدوده ۲۸ هزار 

و 7۰۰ تومان نفوذ کند. ایــن باالترین قیمت دالر در یک 
سال گذشته و آخرین مرحله رشد این ارز پس از 7 افزایش 
متوالی بود، چرا که در روز ۲۳ آبان، فروشنده ها دست باالتر 
را در بازار به دست آوردند و توانستند قیمت دالر  را ۲۰۰ 
تومان عقب تر ببرند. ساعت ۳ بعدازظهر روز یکشنبه، دالر در 
بازار داخلی در محدوده ۲۸ هزار و 5۰۰ تومان معامله می شد 
و معامله گران منتظر بودند که در صورت از دست دادن این 
محدوده، فروش های ارزی خود را باال ببرند.گفته می شود 
که در معامالت پشت خطی دیشــب، دالر افت بیشتری 
را تجربه کرد و این مساله احتمال نزول این ارز در ابتدای 
روز جاری را برجســته می کند. با وجود افت روز یکشنبه، 
محاسبات نشان می دهد دالر در ۱۰۰ روز ابتدایی ریاست 
جمهور جدید ۶/ ۱۱ درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده 
است.زمانی که رئیسی کرسی ریاست جمهوری را به دست 
آورد، دالر در میانه کانال ۲5 هزار تومانی قرار داشت و ۱۰۰ 
روز بعد، این ارز به میانه کانال ۲۸ هزار تومان رسید . روزی 
که رئیس جمهور جدید تحلیف شد، قیمت دالر نسبت به 

انتهای سال ۹۹ رشــد حدودا ۲ درصدی را نشان می داد. 
این موضوع نشان می دهد که رئیسی در دوران سختی به 
ریاست جمهوری رسیده است و باید با مشکالت پیچیده 
اقتصادی دست و پنجه نرم کند.بخشی از معامله گران باور 
دارند که دلیل نوسانات ارزی در ۱۰۰ روز گذشته، کاهش 
امیدها نسبت به لغو تحریم ها بوده است. به طور طبیعی، 
تغییر سمت و سوی انتظارات می تواند جهت قیمت دالر 
را تغییر دهد. همســو با افزایش قیمت دالر طی ۱۰۰ روز 
گذشته، سکه امامی نیز عموما در مسیر افزایشی قرار گرفته 
اســت. فلز گران بهای داخلی در ابتدای عصر رئیســی در 
محدوده ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی قرار داشت، ولی در 
روزهای اخیر عمدتا باالی محدوده ۱۲ میلیون و 5۰۰ هزار 
تومانی مورد معامله قرار گرفته است.بیشترین سقف قیمت 
سکه در دوران رئیســی در روز ۲۲ آبان رقم خورد که فلز 
گران بهای داخلی تا محدوده ۱۲ میلیون و 7۰۰ هزار تومان 
جهش کرد. روز یکشنبه سکه با توجه به افت دالر ۱۲۰ هزار 
تومان از ارزش خود را از دست داد و در محدوده ۱۲ میلیون 

و 5۸۰ هزار تومان قرار گرفت. با توجه به این قیمت، می توان 
گفت که سکه در دوران رئیس جمهور جدید حدود ۳/ ۱۱ 

درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

روند دالر در ۱۰۰ روز گذشته
دالر در ۱۰۰ روز ابتدایــی آغاز به کار رئیســی، دو روند 
افزایشــی را طی کرده اســت. در ابتدا که اعضای دولت 
مشخص نبودند، معامله گران سعی کردند از ابهام موجود 
در شرایط اســتفاده کنند و به واســطه این اتفاق حتی 
توانستند، اســکناس آمریکایی را به باالی مرز ۲۸ هزار 
تومانی ببرند. در واقع دالر که در آغاز دوران رئیســی ۲5 
هزار و 5۰۰ تومان بــود، به یکباره طی حــدود ۲۰ روز 
توانست بیش از ۲ هزار و 5۰۰ تومان رشد را به ثبت رساند.

پس از چنین رشدی، فضای بازار ارز در ابتدا کاهشی شد و 
سپس به ثبات رسید. دالر پس از ۶ شهریورماه، به یکباره 
با فشار فروش مواجه شد و دو کانال ۲۸ و ۲7 هزار تومانی 
را از دســت داد. با این حال دالر پس از مردادماه، هرگز 
قیمت های زیر ۲۶ هزار و 5۰۰ تومان را تجربه کرده است. 
در این شرایط، اسکناس آمریکایی اگر بخواهد در مسیر 
افت معنادار قرار بگیرد، نیاز است که حمایت یاد شده را 

از دست بدهد.

بررسی آمارهای تجارت نشان می دهد

سهم ۷۹,۱ درصدی ارز ترجیحی در واردات کاالهای اساسی

اتصال چک به خودپرداز تا پایان سال

رقم چک سقف دار می شود

سخنگوی وزارت امور خارجه: پول های بلوکه شده ایران به تدریج درحال آزادسازی است 

استقبال دالر از آزادسازی منابع ارزی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ٢۴ آبان ١۴٠٠ به ١٢ میلیون و ۴٧٠ هزارتومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته دوشنبه ٢۴ آبان ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران به ١٢ میلیون و ۴٧٠ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه نیم سکه ۶ میلیون و ۵٠٠ 

هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ١٨۶١ دالر و ٧۵ سنت و هر گرم طالی 
١٨ عیار یک میلیون و ٢۵٩ هزار و ٢٨۶ تومان است.
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تحمیل هزینه های سنگین به تولید
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن 

قیمت گذاری دستوری کوتاه ترین و ساده ترین راهکار بدون توجه به دالیل فزونی هزینه ها یا زیان ده بودن تولید به عنوان مثال در صنعت خودرو است و می بایست به دنبال راهکارهای اساسی بود. در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و 
بازار خودرو میلیاردها تومان است و تا زمانی که قیمت گذاری خودرو ساماندهی نشود و موجب توزیع سود و رانت بی حساب و کتاب در دست عده ای خاص شود، بازار سامان نمی گیرد.

دولت می بایست در بازارها نقش هدایت گری و نظارتی داشته باشد نه مداخله گری. دخالت دولت در مسند سیاست گذار و تعیین دستوری قیمت خودرو آن چیزی است که اکنون در صنعت خودرو جریان دارد. در حال حاضر قیمت مواد 
پتروشیمی به شکل دستوری تعیین می شود و سپس با عرضه در بورس، بر اساس بازار آزاد قیمت گذاری شده و به دست تولیدکنندگان قطعات می رسد.

قطعه ساز هم نیاز خود به مواد اولیه را از طریق بورس تامین می کند و بر همین اساس، افزایش نرخ مواد اولیه، موجب افزایش قیمت خودرو می شود. اما در خصوص خودرو، رفتار دوگانه دولت را شاهد هستیم، به طوری که مواد اولیه از طریق 
بورس در اختیار قطعه ساز و خودروساز قرار می گیرد و از سوی دیگر محصول خودرو به شیوه دستوری و تاکیدی قیمت گذاری می شود و خودروساز ناچار از اجرای شیوه قرعه کشی می  گردد. 

در حوزه تولید و صنعت حمایت هایی نظیر حمایت های تعرفه ای، جلوگیری از واردات کاالهای خارجی، وضعیت کنونی فروش در بازار، حمایت های دولتی و تامین منابع مالی از سوی دولت برای تولید و صنعت از موضوعاتی هستند که باید 
پیگیری شوند. نحوه فعلی قیمت گذاری موجب بهبود وضعیت تولید نمی شود زیرا تمامی پارامترهای تولید در این قیمت گذاری ها لحاظ نمی شود. از سوی دیگر بخشی از مشکالت ناشی از محیط کسب و کار است که موجب افزایش قیمت 
تمام شده می شود. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که قیمت گذاری به نحوی تعیین شود که حداقل هزینه های تولید را پوشش بدهد. قیمت گذاری دستوری عالوه بر تحمیل هزینه های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی 

مناسب، قدرت رقابت پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران با بیان اینکه تشــدید رکود همچنان حرف 
نخست بازار این روزهاي خودرو است، گفت: میزان 
معامالت در بازار خودرو به حداقل رســیده و تنها 
برخي مشتریان که خودروهاي چیني مدل پایین  
دارند، نسبت به تعویض این خودروها با مدل هاي 
جدید و صفرکیلومتر خودروهاي مونتاژي چیني 

اقدام مي کنند.
ســعید موتمني، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران قیمت هاي اعالم شده 
در فضاي مجازي براي برخــي انواع صفرکیلومتر 
مدل ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ خودروهاي پرتیراژ داخلي 
را ناشي از بازي فروشندگان مجازي خودرو با قیمت 
هاي بازار دانست و گفت: بخشي از افزایش قیمت 
هاي اعالم شده براي انواع پراید به دلیل توقف تولید 
و عرضه این خودروهاست؛ اما در مورد خودروهایي 
که روند تولید و عرضه آن حتي بــه صورت قطره 
چکاني ادامه دارد به دلیل رشد عرضه ناشي از تداوم 

فک شــدن رهن خودروهاي پیش فروش شــده، 
نه تنها افزایش قیمت مشــهودي نسبت به هفته 
گذشته نداشته ایم. اکنون در بازار فروشنده زیاد و 
خریدار کم اســت و حتي در مورد برخي خودروها 
 مانند کوئیک و تیبا شاهد کاهش نسبي قیمت ها 

بوده ایم.
وي ادامه داد: اما فروشــندگان خــودرو در فضاي 
مجازي براي انواع پرایدها مانند پراید۱۱۱ که تولید 
آن متوقف شده یا پراید۱۵۱ پالس که عرضه آن به 
بازار بشدت کاهش یافته است، قیمتهایي را اعالم 
مي کنند که خریداري براي آن در بازار وجود ندارد و 
معدود متقاضیان خرید خودرو نیز مي توانند به جاي 
خرید پراید با قیمت هاي مذکور با اندکي افزایش 
قدرت خرید نسبت به خرید سایر محصوالت به روزتر 
سایپا مانند تیبا و کوئیک اقدام کنند. به گفته او قیمت 
پژوپارس نیز به دلیل اینکه فروشنده زیاد شده است، 
تغییر قیمت حدود ۲ تا ۳میلیون توماني نسبت به 

هفته گذشته داشته است.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران گفت: اصل موضوع رونق در این بخش به تولید 
مصنوعات بر مي گردد. باید رغبــت مردم به خرید 
مصنوعات بیش از شمش باشد تا جریان تولید رونق 
یابد. ابراهیم محمدولي، رئیس اتحادیه سازندگان و 
فروشــندگان طال و جواهر تهران گفت: اینکه مردم 
بیشتر رغبت به خرید طالي آب شده دارند به دلیل ۹ 
درصد مالیات ارزش افزوده اي است که در حال حاضر 
محاسبه مي شود. چنانچه طبق مصوبات عمل شود و 
۹ درصد مالیات نه بر وزن طال، بلکه بر اجرت طالي 
ساخته شده بسته شود مي توان انتظار داشت مردم به 
دلیل عدم محاسبه این نوع مالیات بر وزن که موجب 
گراني طال مي شود به سمت و سوي خرید مصنوعات 

حرکت کنند.
وي مهمترین عامل ترغیب افراد براي خرید مصنوعات 
تولید شده را فرهنگ سازي خواند و بیان داشت: یکي 

از تولیدات کشور ایران که مي توان به جرات گفت از نوع 
بهترین ها در تمام دنیاست تولید طال و مصنوعاتش مي 
باشد، اما اینکه در کشور هنوز فرهنگ سازي موثري 
در باب میل به خرید مصنوعات ایراني نشده، روشن 
است که کم کاري اتفاق افتاده است. رئیس اتحادیه 
سازندگان و فروشــندگان طال و جواهر تهران افزود: 
بسیارند افرادي که فکر مي کنند مصنوعات خارجي به 
لحاظ متریال و یا ساخت از نوع ایراني آن بهتر است؛ اما 
به عنوان کارشناس تاکید مي کنم بهترین هنرمندان و 
تولیدکنندگان در عرصه طال و جواهر در ایران مشغول 
به کار هستند و در مقایسه با انواع خارجي مي توان، 

نمره بسیار خوبي به تولیدات ایراني داد.
محمدولي در خصوص نوسانات قیمت طال بیان داشت: 
البته که تغییرات انس جهاني طال بر قیمت داخلي تاثیر 
دارد؛ اما روند افزایشي و یا کاهشي نرخ طال در کشور 

کامالً به افزایش و یا کاهش نرخ ارز ارتباط دارد.

رئیس اتحادیه کفش هاي دست دوز تهران گفت: چرا 
تولیدکننده از فرداي خود نباید با خبر باشد؟ اینکه چه 
میزان سرمایه گذاري کند یا کارگر استخدام نماید؟ 
هزاران فکر و خیال، ذهن تولیدکننده را مغشــوش 
مي کند. اگــر دولت با تولیدکننــده همکاري کند، 
موانع را بردارد و بسترهاي الزم براي صادرات را فراهم 
کند، تولیدکننده به کار خود ادامه مي دهد و اقتصاد 
کشور پویاتر از همیشه مي شود.رسول شجري، رئیس 
اتحادیه کفش هاي دست دوز تهران بیان داشت: اگر 
تولیدکننده بداند که تولیداتش در انبارها براي فروش 
منتظر نمي ماند هرگز کارگر متخصص خود را تسویه 
نمي کند؛ بلکه با سرمایه گذاري بیشتر تعداد بیشتري 

را مشغول به کار مي کند.
رئیس اتحادیه کفش هاي دست دوز تهران با اشاره 
به ضرروت کیفیت خوب در مــواد اولیه تاکید کرد: 
آنچه مبرهن و آشکار است مهمترین عامل در تهیه 
هر کاالي با کیفیت و خوب در دسترس داشتن مواد 
اولیه شاخص و با کیفیت است؛ اما متاسفانه کشور ما با 
شرایطي روبه روست که واردکننده هر بار از هر کشوري 
که بتواند بموقع مواد اولیه را وارد کند اقدام خواهد کرد.

وي ادامه داد: واردکننده مواد اولیه به دلیل تعهدات 
شــغلي خود نمي تواند تهیه مواد اولیه را منحصر به 
یک یا چند کشور کند؛ بلکه اگر کشور فروشنده مواد 
اولیه مورد تقاضاي خریدار را نداشته باشد، واردکننده 
مجبور است از کشور دیگري آن را تهیه کند در حالیکه 
مواد اولیه هر کشور با دیگر کشــورها متفاوت است 
و همین تفاوت هــا در کیفیت تولید محصول نهایي 
تاثیر زیادي دارد. محصول هر بار با دفعه قبل متفاوت 

است و در صورت پایین بودن کیفیت مواد اولیه به تبع 
مشتري ناراضي و یا از گردانه خرید خارج مي سازد. اگر 
در شرایط تحریم قرار نداشتیم هرگز با این مشکالت 
رو به رو نبودیم. تولیدکننــده در ایران با چالش هاي 

زیادي رو به روست.
رئیس اتحادیه کفش هاي دست دوز تهران مهمترین 
عامل در تولید باکیفیت و استانداردهاي الزم را مواد 
اولیه دانسته و بیان داشت: زمانیکه محصولي عالمت 
استاندارد را اخذ مي کند با اعتماد مردم روبه رو مي 
گردد و کم کــم محصول تبدیل به برند مي شــود، 
بنابراین اســتاندارد یکي از پدیده هاي بسیار خوش 
یمن است و افراد با اطمینان خاطر کاالي داراي عالمت 

استاندارد را تهیه مي کنند.
شجري با تاکید بر تاثیر و نقش نیروي انساني در تولید 
بیان داشت: ما در شــرایط رکود به سر مي بریم که 
تولیدکننده با تولیدات انبار شده مواجه است. مدت 
زماني که در رکود توام با تورم بسر مي بریم موجب شده 
با وجود سرمایه گذاري هاي فراوان کارفرما در آموزش 
و تولید نیروي کار متخصص مجبور به تسویه کارگر 
شود. تامین مخارج نیروي انساني براي تولیدکننده 
میسر نیست بنابراین کارگران براي تامین مخارج به 
کارهایي غیر از تخصص خود روي آورده و یا احیاناً در 

کارها کاذب جذب شده اند.
وي تاکید کرد: ادامه این روند زیــان هاي غیر قابل 
جبران براي کارگر، تولیدکننده و کشور خواهد داشت 
از جمله به کار گماشــتن نیروي غیرمتخصص براي 
تولیدکننده. اینگونه است که استانداردهاي الزم گاها 

ًمهیا نخواهد شد. 

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندي تهران 
گفت: بره نر به قیمتي که گفته مي شود به دست قصاب 
نمي رسد. قیمت۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تومان قیمت بره 
درب کشــتارگاه بوده و بعد از آن توزیع کننده هم ۳ 

درصد سود خود را بر روي آن اعمال مي کند.
علي اصغر ملکي، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت 
گوسفندي تهران در پاسخ به این سوال که دامداران 
مي گویند بره درب قصابي ها کیلویي ۱۰۰ تا ۱۰۵ 
هزار تومان است که با احتساب سود، مغازه دار باید آن 
را کیلویي حدود ۱۱۲ تا ۱۱۸ هزار تومان بفروشد در 
حالي که در بازار قیمت ها بسیار باالتر است، گفت: بره 
نر به این قیمتي که گفته مي شود به دست قصاب نمي 
رسد. قیمت۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تومان قیمت بره درب 
کشتارگاه بوده و بعد از آن توزیع کننده هم ۳ درصد 

سود خود را بر روي آن اعمال مي کند.
وي اظهار داشت: هر کیلو بره ماده بایستي با قیمت 

حدود ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزار تومان و هر کیلو شیشــک 
نر ۲۰ کیلویــي نیز باید با قیمت حــدود ۱۳۰ هزار 
تومان به مصرف کنندگان عرضه شود.رئیس اتحادیه 
فروشندگان گوشت گوسفندي تهران با بیان اینکه 
روند خرید گوشت قرمز معموال آخر ماه کاهشي است، 
گفت: مردم معموال ابتداي هر ماه خرید خود را انجام 
مي دهند و هر چه که به پایان ماه نزدیکتر مي شویم 

تقاضا کاهش مي یابد.
وي ادامه داد: در حال حاضر مغــازه داران بره ماده را 
کیلویي ۱۱۰ هزار تومــان خریداري مي کنند که با 
اعمال ۱۰ تا ۱۲ درصد سود شقه بدون دنبه را حدود 
۱۲۰ هزار تومان به مصرف کننده عرضه مي کنند.
ملکي اضافه کرد: نر شیشــک ۲۰ کیلویي هم براي 
 مغازه داران کیلویي ۱۱۵ تــا ۱۲۰ هزار تومان تمام 
مي شود که با احتساب سود ۱۰ تا ۱۲ درصدي مغازه 
دار با قیمت حدود ۱۳۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.

طبــق اعالم معــاون فنی 
گمرک ایــران، هزاران تن 
ذرت و جو در گمرک نوشهر 
به دلیل عدم تعیین تکلیف 
کاال طی دو سال گذشته، 
طعمه حشره ها شده است. یکی از مشکالت کشور 
رســوب کاال در گمرکات اســت. نبود استراتژی و 
برنامه ریزی صحیح در کنار اختالف دســتگاه های 
مرتبط با تجارت و بانک مرکزی بــرای تامین ارز 
از مهم تریــن دالیل خواب و فســاد این کاالها در 

گمرکات و بنادر است. 
انباشت، رسوب و فســاد کاال در بنادر و گمرکات 
به چالشــی جدید تبدیل شــده چرا که تا قبل از 
آن کاالهای اساســی، ضروری، مواد اولیه تولید و 
واســطه ای در انبارها و یا در مبادی ورودی کشور 
موجود بود و تقریبا بدون مشکل ترخیص می شد. 
به تدریج با تشدید تحریم ها و افت شدید صادرات 
نفت و به تبع آن محدود شــدن منابع ارزی کشور، 
 مســئله رســوب کاال در گمرکات بــه تدریج رخ 

نمایان کرد.
بعد از آنکه در سال گذشته هشــدارهایی از سوی 
گمرک در مورد وضعیت کاالهای اساسی در گمرک 
های مازندران و گیالن اعالم شــده بود، اینک به 
تدریج خبر فاسد شــدن این اقالم که عمدتا نهاده 
های تولیــد و وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومان اســت، 
منتشر می شــود.اعالم معاون فنی گمرک ایران از 
این حکایــت دارد که حــدود ۲۸۱۷ تن جو دامی 
متعلق که از انتهای ســال ۱۳۹۹ وارد و در ابتدای 
سال ۱۴۰۰ به گمرک اظهار شــده بود، در تیرماه 
سال جاری فاسد شده است.به گفته وی، دلیل عدم 
ترخیص این محموله عدم تأمین ارز مربوطه است؛ 
هر چند که در تیرماه سال جاری تاکید الزم توسط 
گمرک نوشهر برای ترخیص کاال به صورت درصدی 

داده شــده بود. ارونقی با اشــاره به اینکه کاالهای 
اساسی فاسد شده طی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹  
بیش از ده ها هزار تن بوده و توســط شرکت های 
خصوصی و دولتی وارد بنادر شــمالی کشور شده 
است، یادآور شــد که هزاران تن کاالهای اساسی 
دیگر نیز متعلق به سال های ۱۳۹۲ ، ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۷ 
و ۱۳۹۹  در بندر امام خمینی)ره( دچار فساد شده 
است و گمرک ایران طی سال های قبل به دفعات 
این موضوع را به مراجع ذیربط هشدار داده بود. این 
فساد کاالیی در حالی صورت می گیرد که چندی 
پیش هم خبر فساد ۵۰۰۰ تن ذرت و آلوده شدن 
آن به سم آفالتوکسین در گمرک نوشهر مورد توجه 

قرار گرفت.
یک کارشــناس اقتصادی دربــاره چرایی خواب 

کاالهــا در گمــرکات در گفــت و گو با "کســب 
و کار" گفــت: تضاد منافع در مســیر راه ترخیص 
کاالها اتفــاق می افتد و موانعی با پیش کشــیدن 
 قوانین تضــاد گونه دســتگاههای ذی ربط ایجاد 

می شود.
امین دلیری اضافه کــرد: در مقوله رســوب کاال 
بســیاری از کاالهایی که ارز دولتی دریافت کرده 
اند نتوانستند به دلیل بروکراسی ها و تضاد منافع 
ترخیص شوند. کاالهای رسوبی در بنادر و گمرکات 
کشور باید تعیین تکلیف شده و از این طریق درآمد 
قابل توجهی با ورود کاال به مبادی گمرک و ترخیص 
آن از گمرک و یا فــروش کاالی متروکه و ضبطی 
توسط سازمان اموال تملیکی، نصیب خزانه کشور 

می شود.

به گفته وی، با این اقدام مشــکل تامین بسیاری از 
کاالهای اساسی مورد نیاز بازارها و مردم حل خواهد 
شــد. اینکه نبود کاال در بازارها وجود داشته باشد 
برای مردم و مصرف کنندگان نهایی مشکل آفرین 

خواهد شد.
 دلیری اظهار داشت: رسوب کاال در بنادر و گمرک، 
بیانگر این حقیقت انکار ناپذیر اســت که سازمان 
های ذی ربط به وظایف خود بــه طور کامل عمل 
نکرده و در تبادل اطالعات کاالیــی دچار نقصان 
هستند. اتصال بر خط ســامانه های الکترونیکی 
ســازمان های مرتبط با توجه به تأکید قانون باید 
به فوریت انجام شود تا کم کاری هر یک از سازمان 
 ها که ســهمی در رســوب کاالهای ورودی دارند، 

مشخص گردد.

فساد كاالهای دریافت كننده ارز 4200 تومانی در گمركات ادامه دارد

بحران خواب کاالهای اساسی در بنادر
هزاران تن ذرت و جو طعمه حشره ها شد 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

عمده ترین مشــکل تولید 
و صنعــت قیمت گــذاری 
دستوری است. هرچند این 
فرآیند در تمام بازارها رخنه 
کرده اما تاثیــر آن بر تولید و 
صنعت کشور چندین برابر است. بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی از قیمت گذاری دستوری به عنوان آفت صنایع 
یاد می کنند و معتقدند این روش نابودی تولید و صنعت را 

رقم زده است. فعاالن اقتصادی نیز معتقدند که در کشوری 
که افزایش قیمت ها به واسطه افزایش حجم نقدینگی 
است قیمت گذاری دستوری در هر حوزه منجر به زیان 
می شود، نتیجه این سیاست پدیده ای جز بیکاری، کاهش 

تولید، عدم پیشرفت و کمبود نخواهد بود.
علی صحرایی، مدیرعامل ســابق بورس تهران معتقد 
است که عمده ترین مشکل صنعت خودرو و دیگر صنایع 
کشور  قیمت گذاری دستوری است. معاون کسب و کار 
اتاق بازرگانی ایران نیز اعالم کرد: تولید کننده به دولت 
اعالم می کند که قیمت های تعیین شده از سوی دولت 

تناسبی با هزینه های تولید ندارد اما واکنشی که دولت 
نشان می دهد در حد جنگ است. حاجی پور در انتقاد به 
قیمت گذاری دستوری کاالها، اظهار داشت: دیگر مشکل 
بخش تولید نرخ دستوری کاالهاست. ما این مسئله را در 
بخش فوالد مشاهده کردیم که چگونه سال گذشته تمام 

زنجیره فوالد در تالش برای حل این معضل بودند.
این در حالی اســت که معموالً دولت ها برای مقابله با 
افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت ها و تعیین 
دســتوری نرخ می کنند. اما این اقدام نه تنها به تثبیت 
قیمت کاالها کمکی نکرده بلکه التهاب بازار را بیشترکرده 

است. در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا 
شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ 
بازار؛ از این همین نقطه است که درهای داللی و رانت به 
سود عده ای فرصت طلب باز می شود که تاکنون مصادیق 
زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد 
بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونه های شکست خورده 
این شیوه طی ماه های گذشته، حوزه مرغ و خودروسازی 
بود که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده 
اما نرخ ها در بازار به دلخواه دالل تعیین و به دست مصرف 

کننده رسیده است.

قیمت گذاری دستوری موجب فرار سرمایه از تولید و صنعت شده است

رنج  تولید  از قیمت های دستوری
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

از بین رفتن سرمایه ها در دوران ركود توام با تورم

تولیدکننده از فرداي تولید خود خبر ندارد

توزیع كننده 3 درصد سود بر روي گوشت اعمال مي كند

روند کاهشي خرید گوشت قرمز در اواخر ماه

قیمت  هاي اعالم  شده خودروهاي پرتیراژ؛ بازي فروشندگان مجازي

میزان معامالت خودرو به حداقل رسید

براي رونق تولید در حوزه طال باید رغبت به خرید مصنوعات بیش از شمش باشد

مصنوعات طالي ایران از بهترین هاي دنیا
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مجادله ايالن ماسك و برنی سندرز بر سر ماليات 
ثروتمندان

ایالن ماسک مدیر عامل شرکت تسال به مجادله لفظی با برنی سندرز سناتور 
چپگرای آمریکایی بر ســر دریافت مالیات عادالنه از شهروندان ثروتمند 
پرداخت. سندرز دیروز با ارسال پیامی در توئیتر نوشت: ما باید بخواهیم تا 
افراد فوق العاده ثروتمند سهمی عادالنه از ثروتشان را بپردازند. ایالن ماسک 
در واکنش به سندزر و با هدف تمسخر ســن و سال وی که ۸۰ ساله است 

در توئیتر پاسخ داد: من داشتم فراموش می کردم که تو هنوز زنده هستی!
ایالن ماسک که میزان ثروتش از یک تریلیون دالر هم فراتر رفته پیش از 
این مقداری از سهام خود در تسال را به ارزش ۶.۹ میلیارد دالر واگذار کرده 
است. وی در توئیت دیگری در این زمینه خطاب به سندرز نوشت: از من 
می خواهی تا سهام بیشتری را بفروشــم برنی؟ فقط لغتش را بگو. توئیت 
سندرز در شرایطی ارسال شــده که دولت آمریکا در تالش برای افزایش 
میزان مالیات دریافتی از افراد فوق العاده ثروتمند در این کشــور اســت. 
دموکرات های سنای آمریکا به دنبال اجرای طرحی برای دریافت مالیات 
از سهام و دیگر دارایی های قابل مبادله افراد ثروتمند هستند. هدف از این 
کار تأمین هزینه های اجرای طرح جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منظور 
صرف هزینه برای ارتقای کیفیت زندگی مردم و بازسازی زیرساخت های 
ایاالت متحده اســت.یک هفته پیش، ماســک توییت کــرد اگر کاربران 
توئیتر فروش سهام توسط وی را تأیید کنند، او ۱۰ درصد از سهام خود را 
می فروشد.حدود ۵۷.۹ درصد از کاربران به فروش سهام رأی دادند و وی 

این فرایند را آغاز کرد.

پردازشگر كوانتومی 127 كيلوبيتی به نام »عقاب« 
رونمايی شد

شــرکت »آی بی ام« ادعا می کند گامی مهم در توسعه رایانش کوانتومی 
برداشته است. این شرکت از یک پردازشــگر کوانتومی ۱۲۷ کیوبیتی به 
نام »عقاب« رونمایی کرد. این شرکت مدعی است پردازشگر مذکور برای 
نخستین بار تولید می شود و هیچ ابررایانه کالسیکی نمی تواند آن را شبیه 
سازی کند.به عبارت دیگر این شــرکت می گوید برای شبیه سازی تراشه 
عقاب به بیت های کالسیک بیشتری نسبت به اتم های موجود در هر انسان 
روی این سیاره نیاز است. آی بی ام این پیشــرفت را به طراحی جدیدی 
نســبت می دهد که اجزای کنترلی پردازنده را در چندین سطح فیزیکی 
قرار می دهد، این درحالی اســت که کیوبیت ها در یک الیه قرار دارند. به 
گفته شــرکت با کمک این طرح می توان قدرت رایانش را به میزان قابل 
توجهی افزایش داد.یکی از وجوه تراشه مذکور که به آن اشاره نشده، حجم 
کوانتوم است. این پارامتر عملکرد کوانتوم را با توجه به چشم اندازی کلی از 
بخش های مختلف اندازه می گیرد. در این وضعیت نه تنها کیوبیت ها، بلکه 
شیوه برخورد آنها با یکدیگر نیز بررسی می شود. هرچه حجم کوانتوم باالتر 
باشد، رایانه کوانتومی مذکور قادر به حل مشکالت سخت تری خواهد بود.

جری چو مدیر واحد توسعه سیستم های سخت افزاری کوانتوم در آی بی ام 
می گوید: نخستین تراشه عقاب ۱۲۷ کیوبیتی ما در یک سیستم آزمایشی 
در »آی بی ام کلود« برای تعداد محدودی از اعضای شــبکه کوانتوم این 
شرکت مهیا است. سیستم های آزمایشــی دسترسی اولیه به جدیدترین 
فناوری های مــا را فراهم می کننــد. البته بدون اطــالع از حجم کوانتوم 
پردازشــگر عقاب، به ســختی می توان آن را با فناوری های امروز مقایسه 
کرد.نکته جالب دیگر درباره این تراشه آن است که آی بی ام ادعای برتری 
کوانتومی نمی کند. طبق این شرکت توســعه چنین تراشه ای یک نقطه 
عطف به حساب می آید، اما ابزار مذکور هنوز به اندازه ای توسعه نیافته که 
بتواند مشکالتی را حل کند که رایانه های معمول قادر به حل آنها نیستند.

ادعای مخابرات در عدم افزایش تعرفه تلفن صحیح نیست
سال 95 نرخ تلفن 50 درصد گران شد

مشــاور وزیر ارتباطات ادعای شــرکت مخابرات مبنی بر عدم افزایش تعرفه 
تلفن ثابت در ۱۲ سال اخیر را ناصحیح عنوان کرد و گفت: در سال ۹۵ تعرفه 
داخل استان ۵۰ درصد و تعرفه بین استانی ۱۰ درصد افزایش یافت. حسین 
فالح جوشقانی مشــاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات در این 
دولت توسعه زیرساخت های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت 
مبتنی بر فیبر نوری است تأکید کرد که این توسعه با مخابرات یا حتی بدون 
مخابرات، انجام خواهد شد.وی با اشاره به اینکه دولت ها در کشورهای مختلف 
در حوزه شبکه پهن باند و توسعه زیرساخت های ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر 
ســرمایه گذاری می کنند، اظهار کرد: اینکه دولت ها برای شبکه ملی پهن باند 
و توسعه دسترســی پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر ســرمایه گذاری می کنند 
موضوعی اصولی اســت اما این موضوع نباید به انحصار بیشــتر اپراتورغالب 
کمک کند. دولت ها بی طرف هستند و می توانند در زیرساخت های ارتباطی 
که نیاز به سرمایه گذاری زیاد دارد و بازگشــت سرمایه آن ها بلندمدت است، 
سرمایه گذاری کنند.فالح جوشقانی توضیح داد: از ابتدا در موافقت نامه پروانه 
شرکت مخابرات تصریح شد که این شرکت مشــابه سایر اپراتورها، بخشی از 
درآمد خود را به عنوان تسهیم درآمد به دولت بدهد و بر همین اساس هم فرایند 
خصوصی سازی و واگذاری مخابرات انجام شــد، البته مخابرات در سال های 
گذشته بخش عمده ای از این مبالغ را نپرداخته و رگوالتوری این موضوع را در 

چارچوب قوانین پیگیری می کند.

سال ۹۵ تعرفه تلفن ۵۰ درصد گران شد
مشاور وزیر ارتباطات درباره پرداخت سود سهام به دولت از سوی مخابرات گفت: 
مدیرعامل مخابرات اذعان کرده که سود سهام دولت را پرداخت کرده است این 
موضوع در حالی مطرح می شود که سود بقیه سهامداران را نیز پرداخت کرده پس 
جای تعجب ندارد. یکی از توصیه های ما در طول سال های قبل به مخابرات این 
بود که سود سهام یا بخشی از آن را به نسبت سهم سهامداران صرف توسعه شبکه 
مخابرات کند. اگر این اتفاق می افتاد وضعیت شبکه خیلی بهتر از وضعیت امروز 
بود.وی با بیان اینکه مخابرات یکی از مشکالت پیش روی خود را افزایش نیافتن 
تعرفه می داند، خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ موضوع هم کدسازی مطرح و اجرای 
این طرح موجب تقســیم تعرفه ها به تعرفه های بین استانی و داخل استانی شد. 
اجرای این طرح موجب کاهش درآمد مخابرات شد و الزم بود تا با اصالح تعرفه 
جبران شود.فالح جوشقانی ادامه داد: برای جبران این کاهش درآمد و بر اساس 
مطالعات انجام شده با هماهنگی مخابرات طرحی ارائه که بر اساس آن برای هر 
خط تلفن آبونمان اضافه شد و تعرفه کارکرد نیز طوری تعیین شد که جبران کننده 
این کاهش درآمد باشد. در ادامه هم با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای این 
طرح تعرفه ها اصالح شد. در سال ۹۵ تعرفه داخل استان ۵۰ درصد و تعرفه بین 
استانی ۱۰ درصد افزایش یافت و مبالغی هم به عنوان حداقل کارکرد)اعمال هزینه 
حتی اگر از تلفن استفاده نشده باشد( افزوده شد و گرد به باالی مبالغ کارکرد برای 
کسر از نیم دقیقه، تعیین شد. همه این موارد در راستای اصالح تعرفه تلفن ثابت 
بود؛ بنابراین اینکه گفته می شود تعرفه تلفن ثابت ۱۲ سال بدون تغییر بوده است، 

صحیح نیست.

اخبار

سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دالری عربستان برای ساخت بزرگترین دیتاسنتر ابری
شرکت سعودی تلکام که بزرگترین شرکت مخابراتی در خاورمیانه است، ۱.۵میلیارد ریال )۴۰۰ میلیون دالر( برای ساخت بزرگترین دیتاسنتر ابری در این منطقه سرمایه گذاری خواهد کرد.سخنگوی این 

شرکت که به دنبال تبدیل شدن به مرکز دیجیتال سازی است، فاز سوم برنامه دیتاسنتر خود را با تاسیساتی آغاز می کند که بیش از ۱۸۰ هزار متر مربع فضا به آن اختصاص داده شده است.این شرکت مخابراتی 
مستقر در ریاض فاز نخست این پروژه را در سال ۲۰۱۹ تکمیل کرده و فاز دوم در مرحله نهایی ساخت است. طبق بیانیه سعودی تلکام، برنامه دیتاسنترهای شرکت سعودی تلکام شامل ۱۶ دیتاسنتر در شش 

شهر است.هیثم الفرج، مدیر فناوری سعودی تلکام در بیانیه ای اظهار کرد: ما برنامه های بزرگی برای تبدیل دیتاسنترهای خود به عنوان دروازه ای برای زیرساخت منطقه خاورمیانه شمال آفریقا داریم.

حذف یارانه پــر درآمد ها از 
ســال ۱۳۹۳ تصویب شد، 
اما پس از ۶ سال این قسمت 
از تبصــره ۱۴ قانون بودجه 
۱۴۰۰ حذف شد. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، موضــوع مدیریت منابع 
کشور به ویژه توزیع عادالنه یارانه ها، این روزها نقل 
هر محفلی است. از درخواست های مردمی گرفته تا 
بررسی های فنی و تخصصی نهادهای اقتصادی برای 

بهبود شرایط حال حاضر است.
قبل از هر موضوعی باید به اجماع رسید که یارانه ها 
متعلق به همه جامعه نیست و تنها در راستای حمایت 
از افراد دارای شرایط سخت زندگی و درآمدی برای 
از بین بردن خط فقر و همچنیــن تعادل در طبقات 
اجتماعی است و طبق گفته بسیاری از صاحب نظران 
اقتصادی، باید به صورت موقــت و پلکانی تنظیم و 
پرداخت شود.قانون هدفمندسازی یارانه ها، قانونی که 
از سال ۱۳۸۹ با حمایت اقشار ضعیف جامعه تصویب 
شد و تا به امروز هر سال بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان 
از بودجه کشور را به صورت نقد به جیب مشموالن که 

بالغ بر ۷۷ میلیون نفر می شوند را واریز کرده است.
این یارانه در آذرماه سال ۱۳۸۹ پس از احتساب یارانه 
نان به هر نفر مبلــغ ۴۵.۵۰۰ تومان تعلق گرفت، اما 
نکته اینجاســت که این یارانه با دالر ۱.۱۰۰ تومانی 
سال ۱۳۸۹، ۴۱ دالر و ۳۶ ســنت بوده و حاال با دالر 
نوســانی ۲۸.۱۰۰ تومانی ۱ دالر و ۶۱ سنت است و 
هیچ تغییری در هزینه پرداختی یارانه ها با وجود تورم، 

شکل نگرفته است.
گشت و گذار میان مردم شــهر و پرس و جو از آن ها 
درباره دریافت یا عدم دریافت یارانه نقدی نشان داد 
که آن ها معتقدند باید زیربنایی روی پرداخت یارانه 
کار کرد. عده ای از آن ها که از دریافت یارانه انصراف 
داده بودند، معتقد بودند که تنها به این دلیل که یارانه 
به نیازمندان برسد از دریافت آن امتناع کرده اند و عده 

ای دیگر این رقم را بی فایده دانستند. 

در یکی از ماده های تبصره ۱۴ بودجه سال های ۹۳ 
تا ۹۹، قانون حذف یارانه پر درآمدها ذکر شده است، 
قانونی که به حذف ســه دهک بــاالی درآمد یعنی 
افراد پر درآمدهای جامعه اشاره می کند. در این ماده 
تکلیف  وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی این بود 
که با همکاری وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات 
و ســازمان هدفمندســازی یارانه ها و وزارت کشور 
طی دستورالعملی ظرف یک ماه تهیه کرده و نسبت 
به شناســایی و حذف یارانه نقدی ســه دهک باالی 
درآمدی خانوارها اقدام کند. سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها هم باید، پس از اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای پر درآمد 

اقدام می کرد.
این قانون ســال ۱۳۹۳ در  بودجه  تصویب شد، اما 
اجرایی نشــد و نهایتا در بودجه  ۱۴۰۰ حذف شــد. 
موضوع مهمی که در برنامه ششم توسعه ماده ۷۹ به 
آن تاکید شده بود.ســال ۱۳۹۸ نوبخت رئیس سابق 
سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری بودجه 
گفت: ۲۴ میلیون نفر از افراد پر درآمد شناســایی و 
طبق قانون باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند اما 
تجربه حذف چند صدهزار نفری پردرآمدها از سیستم 
یارانه بگیران به ما نشــان داد که حذف پردرآمدها از 

پرداخت یارانه به آن ها پرهزینه تر است!
شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: یارانه نقدی 
باید به افراد ضعیف جامعه قرار پرداخت شود و نباید 
افراد پر درآمد از آن استفاده کنند، چرا که با حذف پر 
درآمدها می توان کارهای دیگری در کشــور اجرایی 

کرد. 
حاال چنــد ماهــی از روی کار آمــدن دولت جدید 
می گذرد، رئیسی، رئیس جمهور کشور در مصاحبه ای 
اعالم کرد که یارانه باید به صــورت عادالنه پرداخت 
شــود، اما چگونگی روند این تصمیم همچنان واضح 
نیست. اگر ســه دهک پر درآمد جامعه طبق برنامه 
ششم توسعه حذف شــوند، حدود ۱۳ هزار میلیارد 
تومان صرفه جویی خواهد شــد. با این عدد به طور 
مثال می توان به حقوق هر یک میلیون معلم حدود 

یک میلیون تومان اضافه کرد.

حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
عنوان متولی شناسایی افراد پر درآمد از لیست یارانه 
بگیران، می گوید: مشکل اصلی ما ناقص یودن سامانه 
آماری است، به همین دلیل اســت که ما نمی توانیم 
تشخیص بدهیم که چه کسانی باید یارانه کمتری و 
چه کسانی یارانه بیشتری بگیرند. او همچنین تاکید 
کرد: اگر این زیر ساخت ها به روز رسانی شود می تواند 
کمک اساسی در اجرای این قانون باشد. عبدالملکی 
همچنین برای تغییــر روند قانون هدفمندســازی 
یارنه ها گفت: این یک مســئله کالن در سطح ملی و 
حاکمیتی است و من نمی توانم در وزارت کار، بدون 
تصمیم دولــت و حکومت تصمیمــی در این رابطه 

اتخاذ کنم.
وزیر کار تصریــح کرد: تا زمانی کــه بانک اطالعاتی 
اقتصادی تکمیل نشــود نمی توانیم فرآیند حذف و 
اضافه را انجام دهیم.  دولت قبــل، فرآیند راه اندازی 
سامانه ها شروع شــد، اما کامل نیست. به طوری که 
اطالعات برخی خانواده ها به سال ۹۸ برمی گردد و تا 
تکمیل این سامانه ها نمی توانیم حذف و اضافه ای در 
باب یارانه ها انجام بدهیم. در خصوص افزایش یارانه 
نقدی هم باید گفت که تصمیم گیری در نظام یارانه ها 
با دولت است، البته از گذشــته نیز در این خصوص 

صحبت هایی شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

صالحی دبیر فدراســیون صادرات انــرژی ایران در 
خصوص حرف های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: دولت همچنان برنامه ای برای حذف یارانه پر 
درآمد ها ندارد و باید هر چه ســریع تر برنامه خود را 
اعالم کند تا از بودجه ۱۳ هــزار میلیاد تومانی که در 
کشــور هدر می رود جلوگیری کند، افراد پر درآمد 
نیازی به ۴۵.۵۰۰ تومــان یارانه ندارند و نباید از  این 

حمایت دولت برخورد دار شوند.
طبق این گزارش، اگر یارانه پر درآمد ها حذف شــود 
می توان به ۱۳۰ هزار نفــر وام ۱۰۰ میلیون تومانی 
ازدواج پرداخت کرد و یا ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
به حقــوق معلمان اضافه کرد. حتــی می توان یارانه 
اقشار ضعیف جامعه را اضافه کرد تا توازن بیشتری در 

کشور برقرار شود.
عالوه بر این، طرح هدفمند سازی یارانه ها ناقص اجرا 
شده است یعنی تنها  تمرکز دولت بر  پرداخت یارانه 
نقدی بوده و  از ســهم صنعت و تولید از درآمدهای 
طرح هدفمندی چشم پوشــی کرده که این موضوع 
به اقتصاد کشور نیز ضربه زده است.هدر رفت ساالنه 
این میــزان از منابع به عالوه یارانــه های پنهانی که 
مشــوق اســتفاده بی نهایت از انرژی اســت، منجر 
 شــده تا دولت ها همواره با کمبود بودجه در ســایر

 ردیف ها مواجه شوند.
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بررسی های یک مطالعه بر روی هزار دانشجوی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی نشان داد که حدود ۴۴ درصد 
از دانشجویان به شــبکه های اجتماعی معتادند.فضای 
مجازی زندگی اجتماعی و فرهنگی جوامع را تحت تاثیر 
پیامدهای مثبت یا منفی خود قرار داده است. در عصر 
حاضر، شیوع اعتیاد به شبکه های اجتماعی باعث شده 
که بسیاری از کاربران از جمله دانشجویان، در حال جدا 

شدن از دنیای واقعی زندگی شان باشند.
با توجه به پیامدهای این موضوع؛ پژوهشگران با انجام یک 
مطالعه میزان شیوع اعتیاد به شبکه های اجتماعی را در 
بین دانشجویان ایرانی برآورد کردند و عوامل مرتبط با آن 

را مورد بررسی قرار دادند.
این مطالعه به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۹ بر روی هزار 
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام 
شــد. برای گردآوری اطالعات مورد نیاز از پرسش نامه 
استاندارد  »اعتیاد به شــبکه های اجتماعی« استفاده 

شد و پژوهشگران این پرســش نامه را به صورت آنالین 
بین دانشجویان توزیع کردند. داده های به دست آمده با 

استفاده از روش های آماری مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی های این مطالعه نشان داد که به طور کلی ۴۶۲ نفر 
)۴۴درصد( به شبکه های اجتماعی اعتیاد داشتند که از 
این تعداد ۴۴۹ نفر )حدود ۹۰ درصد( اعتیاد خفیف و ۱۳ 

نفر )نزدیک به ۱۰ درصد( اعتیاد شدید داشتند.
این نتایج حاکی از آن بود که سن، نوع رشته های مرتبط 
با درمان و استفاده از داروی اعصاب، با اعتیاد به شبکه 
های اجتماعی ارتباط معنی داری داشتند. بین اعتیاد 
به شبکه های اجتماعی و سایر متغیرها رابطه معنی داری 

مشاهده نشد.
تحلیل نتایج نشان داد که در دانشجویان دختر، اضطراب 

عامل محافظتی در اعتیاد به شبکه های اجتماعی است، 
در حالی که نارســایی هیجانی؛ که مشخصه اصلی آن 
ناتوانی در تشخیص و تحویل احساسات خود به دیگران 
است، از عوامل خطر اعتیاد به شبکه های اجتماعی است. 
همچنین دیده شد که در دانشــجویان پسر نارسایی 
هیجانــی و داشــتن تیــپ شــخصیتی A، دارا بودن 
خصوصیاتی مانند تند مزاجی، عصبی بودن افراطی در 
شیوه زندگی، اضطراب، ناشــکیبایی و رقابت جویی، از 
عوامل خطر اعتیاد به شبکه های اجتماعی است. البته 
در بررسی های بیشتر، ارتباطی بین جنسیت و اعتیاد به 

شبکه های اجتماعی یافت نشد.
پژوهشــگران این مطالعه می گویند: با توجه به شیوع 
قابل توجه اعتیاد به شبکه های اجتماعی در دانشجویان 

و آگاهی از آســیبی که این اعتیاد می تواند به زندگی 
شخصی و اجتماعی، فعالیت های علمی و شغل آینده 
آن ها وارد کند، اجرای استراتژی ها و برنامه های آموزشی 
برای دانشجویان، والدین و مسئولین دانشگاهی برای 
شناسایی شخصیت دانشجویان و کاهش سطح اضطراب 
و نارســایی هیجانی آن ها و ارتقاء دانش جهت استفاده 
صحیح از شــبکه های اجتماعی و جلوگیــری از این 

آسیب ها ضروری است.
نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان »بررسی شیوع اعتیاد 
به شبکه های اجتماعی و ارتباط آن با اضطراب، نارسایی 
هیجانی و تیپ های مختلف شخصیتی در دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۹« 
در پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور منتشر شده 
و سهیال خداکریم اردکانی، حوریه رحیمی نیا و حمید 
سوری؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

در انجام این طرح تحقیقاتی مشارکت داشتند.

در پی انتشــار برنامه های جعلی بانکی در گوگل 
پلی، مدیر تیم عملیات کافه بازار از انتشار برنامه 
های مختلف در این پلتفرم و نحوه تشخیص اصالت 
برنامه ها مســائلی را بیان کرد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، چند روز قبل گزارش هایی مبنی 
بر اینکه گوگل پلی نســخه جعلی اینترنت بانک 
هشت بانک مختلف در کشــور را در این پلتفرم 
ارائه می کند، منتشر شــد. این برنامه های جعلی 
مربوط به هشت بانک بزرگ کشور از جمله سپه، 
کشــاورزی، صادرات و قرض الحسنه رسالت بود 
که به تعداد بسیار باالیی هم نصب شده بودند. دو 
برنامه تقلبی بانک صادرات و رسالت در فروشگاه 
گوگل پلی بیش از ۱۰ هزار بار دانلو و نصب شــده 
بودند.پس از این اتفاق، تعدادی از بانک ها پیامک 
هشداری را به مشتریان خودشان ارسال و درباره 
نسخه های جعلی اطالع رسانی کردند. بانک رفاه در 
پیامک ارسالی به مشتریانش نوشت: "نسخه جعلی 
موبایل بانک رفاه در گوگل پلی بارگذاری شده و 

اکنون تنها می توان از طریق پورتال اصلی بانک رفاه 
یا فروشگاه های معتبر داخلی همچون کافه بازار 
نسبت به دریافت برنامه موبایلی بانک اقدام کرد. "

کافه بازار، فروشــگاه برنامه های اندرویدی ایرانی 
اســت که بســیاری از برنامه های مختص به این 
سیستم عامل را به کاربران ارائه می کند که شامل 
برنامه های ایرانی و خارجی می شود. درخصوص 
ارائه برنامه های مختلف در این پلتفرم و تشخیص 
اصلی بودن برنامه های منتشــر شــده در بازار با 
علی نوربخش، مدیر تیم عملیــات بازار به گفتگو 
نشستیم تا از ساز و کار انتشار برنامه های اندرویدی 
در این پلتفرم با خبر شویم.نوربخش درباره انتشار 
برنامه های مختلف در بــازار گفت: " به طور کلی 
هر برنامه ای که بخواهد در بازار منتشر شود، باید 

بســته به نوع برنامه مراحلی را طی کند. مثال اگر 
برنامه نیاز به دسترســی های خاصی داشته باشد 
ما به عنوان منتشر کننده از سازنده می خواهیم تا 
توضیح دهد به چه دلیلی نیاز به این دسترسی ها 
دارد. یا اگر ارائه دهنده ای قصد دارد محتوایی را در 
بازار منتشر کند، ما از او می خواهیم که ابتدا منبع 
محتوا را مشخص کرده و اگر نیاز به مجوز خاصی 
داشــت، آن را اخذ و به ما ارائه کنــد. بحث کپی 
رایت از دیگر موضوعاتی اســت که ما به آن توجه 
می کنیم. اگر قرار است کتابی را ارائه کند، مجوز 
ناشر الزم است. "وی درخصوص انتشار برنامه های 
بانکی افزود: "برنامه هــای پرداختی و بانکی نیاز 
به مجوز های مختلف مانند شــاپرک دارد. درباره 
انتشار برنامه های اینترنت بانک، ما از بانک تاییده 

می گیریم، به این صورت که بانک نامه ای را برای ما 
ارسال و تایید می کند که این برنامه متعلق به بانک 
است و ما پس از دریافت تاییدنامه، برنامه را روی 

بازار قرار می دهیم. "
نوربخش در ادامه توضیح داد: "برخی از برنامه هایی 
که ما ارائــه می کنیــم، ترکیبی هســتند. مثال 
برنامه هایی هستند که باید هم مجوز محتوا، هم 
مجوز پرداخت و هم مجوز دسترسی داشته باشند. 
تا زمانی که ما از صحت همــه مجوز ها اطمینان 
حاصل نکنیم، اجازه انتشار این برنامه ها را نداریم. 
البته سختگیری های ما در انتشار برخی از برنامه ها 
که به موضوعات مالی و پرداختی ربط دارند، بیشتر 
اســت، مثال تا زمانی که از صحــت و اصل بودن 
برنامه های این حوزه مطمئن نباشیم، آن ها را ارائه 
نمی کنیم. گاهی اوقات دریافت تاییدیه از توسعه 
دهنده برنامه زمان بر می شــود و ما تا زمانی که از 
اصل بودن آن اطمینان حاصــل نکنیم، برنامه را 

روی پلتفرم کافه بازار ارائه نمی کنیم. "

شرکت هواوی تکنولوژیز که کســب و کار تلفن 
هوشــمندش از تحریم های آمریکا آسیب دیده 
اســت، قصد دارد مجوز طراحی های گوشی خود 
را به شرکت های دیگر بسپارد تا به این ترتیب به 
قطعات ضروری برای تولید محصوالتش دسترسی 

پیدا کند.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش کرد هواوی 
در حال بررســی دادن مجوز طراحی های خود به 
واحدی از شرکت PTAC چین است که سپس 
اقدام به خرید قطعاتی خواهد کرد که هواوی تحت 
تحریمهای دوران ترامپ اجازه دسترســی به آنها 
را ندارد. این واحد که Xnova نام دارد، در حال 
فروش تلفنهای Nova هواوی در سایت خود است 
و با این شراکت می تواند دستگاه های برند خود را بر 
اساس طراحی های این شرکت بزرگتر عرضه کند.

یک منبــع آگاه دیگر گفت: همچنین شــرکت 
 TD Tech ســازنده تجهیزات مخابراتی چینی
تلفن هایی خواهد فروخت که طراحی های هواوی را 
تحت برند خود خواهد داشت. از آنجا که مذاکرات 
ادامه دارد، این همکاریها هم ممکن است تغییراتی 

پیدا کند.
این اقدام ممکن است بهترین شانس هواوی برای 
نجات کسب و کار تلفن هوشــمندش باشد زیرا 
تحریمهای آمریکا مانع دسترســی این شرکت به 
 ،TSMC محصوالت شرکت تراشه سازی تایوانی
 ۵G اپلیکیشــنهای گوگل و مودم های بی سیم
کوالکام شده اســت. هواوی برای نخستین بار از 
سوی دولت ترامپ هدف تحریم قرار گرفت و رشد 

منفی کسب و کار مصرفی این شرکت باعث کاهش 
فروش به مدت چهار سه ماهه متوالی شده است.

این شرکت حدود یک ســال پیش برند آنر را به 
کنسرسیومی از شرکتهای دولتی چین در شنزن 
فروخت و این برند را از تحریمهای آمریکا آزاد کرد. 
جورج ژائو، مدیرعامل آنر گفته است این شرکت 
اکنون می تواند قطعات را از شــرکت هایی مانند 

کوالکام خریداری کند. 
موفقیت این جدایی هواوی را تشویق کرده است 
به دنبال شراکت های جدیدی باشد تا کسب و کار 

مصرفی خود را زنده نگه دارد.
مهندســان هواوی بازطراحی مدارهای بعضی از 
تلفنهای هوشمندی که پیش از این با تراشه های 

HiSilicon این شــرکت کار می کردند را آغاز 
کرده اند تا بتوانند بــا پردازنده هــای کوالکام یا 
مدیاتِک منطبق شــوند. هواوی انتظار دارد این 
شراکت فروش تلفنهای هوشمند شامل مدلهای 
داخلی و مدلهای عرضه شده توسط شرکایش را 

سال آینده به بیش از ۳۰ میلیون دستگاه برساند.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، دولــت بایدن هیچ 
نشانه ای از تسهیل تحریمهای آمریکا نشان نداده 
اســت. با این حال منگ وانژو، مدیرمالی هواوی 
اخیرا توافقی منعقد کرد که وی را از درخواســت 
اســترداد آمریکا که باعث شــده بود به مدت دو 
ســال در کانادا در بازداشــت خانگی بماند، آزاد 
کرد. مدیران هواوی شــامل رن شنگفی، موسس 
هواوی و پدر خانم منگ قول داده اند به تولید تلفن 

هوشمند ادامه دهند.

دانشجویان ایرانی چقدر به شبکه های اجتماعی معتادند؟

استخدامشریکدرهواویبرایدورزدنتحریمها

كافه بازار برای انتشار برنامه های مختلف چه ساز و كاری دارد؟

گوگلپلی،ناشراپلیکیشنهایتقلبیبانکی


