
ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( دولتی یا همان دارایکم 
و پاالیشی یکم، همسو با نوسانات بازار سرمایه صعودی یا نزولی می شود و در 
حال حاضر و با وجود ریزش های پی درپی بازار سرمایه، دارایکم همچنان در 
سود ایستاده درحالی که پاالیشی یکم هنوز هم زیر قیمت روز عرضه معامله 

می شود.
به گزارش ایسنا، سال گذشته و درحالی که شاخص کل بورس برای گذر از مرز 
 ETF دو میلیون واحد کمین کرده بود، وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب
از سوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه ای، صندوق 

دوم پاالیشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد.
دولت بنا داشت باقیمانده ســهم خود در برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه 
ها، شــرکت های خودرویی و فوالدی را در بازار عرضه و از این طریق ســهام 
خود را به مردم واگــذار کند. این صندوق هــا با ۲۰ تــا ۳۰ درصد تخفیف 

 به مردم واگذار شــد و هــر ایرانــی دارای کد ملــی می توانســت خریدار 
آن ها باشد.

دارایکم هنوز در سود است
بر این اساس، صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان سال گذشته عرضه و 
در سوم تیرماه قابل معامله شد. در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق 
این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی ایران، باقیمانده سهام 
خود در بانک های ملــت، تجارت و صادرات ایران و بیمه هــای البرز و اتکایی 
امین را واگذار کرد. در پذیره نویســی صندوق دارایکم بیش از چهار میلیون 
نفر مشارکت کردند. صندوقی که هم راستا با روزهای صعودی بازار سرمایه، 

بازدهی چشمگیری داشت و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت.
سوددهی دارایکم به گونه ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل 

بورس از دو میلیون واحد به کمتر از یک میلیون واحد، این صندوق همچنان 
در سود قرار داشت. درحال حاضر نیز ارزش این صندوق در زمان نگارش این 
گزارش بیش از روز عرضه بوده و با قیمت ۱۱ هــزار و ۸۰۰ تومان معامله می 
شود. این درحالی است که واحدهای این صندوق ماه گذشته ۱۰ هزار و ۶۰۰ 

تومان معامله می شدند.

پاالیشی یکم زیر قیمت روز عرضه
مسیر سوددهی پاالیشی یکم از همان ابتدا  کامال از دارایکم جدا شد. پاالیشی 
یکم باقی مانده ســهام دولت در چهار پاالیشــگاه تهران، تبریــز، اصفهان و 
بندرعباس بود که عرضه آن با اختالف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید 
خورد و بهانه ای برای ریزش بازار شــد! این صندوق عرضه شد اما عرضه آن 
همزمان با ریزش بازار بود. هر واحد این صندوق نیز در روز عرضه ۱۰ هزار تومان 

قیمت داشت اما در روزهای ریزشی بازار به ۵۰۰۰ تومان، یعنی نصف قیمت روز 
عرضه نیز رسید. درحال حاضر نیز این صندوق با قیمت ۷۳۰۰ تومان معامله 

می شود درحالی که یک ماه قبل ۶۷۰۰ تومان قیمت داشت.

وعده ها و انتظارات محقق نشده
این درحالی است که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و 
اوراق بهادار بارها اعالم کرده بود که سهم های دولتی نیز باید دارای بازارگردان 
باشند و دولت نیز مانند هر ناشر دیگری باید از سهم خود حمایت کند؛ اتفاقی 
که هنوز محقق نشده است. از سوی دیگر قرار شد سهم جدید پاالیشی یکم یا 
سهم های دیگر به سهام داران ETF هبه شود. وعده ای که قرار بود به تصویب 
سران قوا برسد اما از حدود هفت ماه قبل تا کنون در خاموشی فرورفته و دیگر 

خبری از جبران خسارت خریداران ETF های دولت نشد.

 از آنجا که بانک مرکزی از ســال های گذشته تاکنون 
تغییرات مطالبات معوق بانک ها را به صورت شــفاف، 
دقیق و مستمر اعالم نمی کند، هر بار اعالم این رقم با 
شائبه های زیادی مطرح می شود که اکنون نیز رقم ۲۳۶ 
هزار میلیارد تومان اعالم شده از سوی وزارت اقتصاد در 
این رابطه ابهامی ایجاد کرده که نحوه محاسبه این رقم به 
چه صورت بوده است. به گزارش ایسنا، پس از درخواست 
وزیر اقتصاد از بانک مرکزی برای الزام بانک ها نسبت به 
انتشار اسامی ابربدهکاران خود در هر سه ماه یکبار،  از 
سوی سرپرست معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد میزان 
مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان شهریور ماه ۲۳۶ 

هزار میلیارد تومان اعالم شد. 
عالوه بر این، سخنگوی قوه قضائیه در نشست اخیر خود 

از انجام اقدامات موثر در وصول مطالبات بانک ها خبر داد 
و گفت که در دو سال گذشته معادل ۴۹ هزار میلیارد 
تومان از مطالبات معوق با اجرای ثبتی وصول شد. اما 
با توجه به اینکه توضیح و تشریحی از وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی در این رابطه اعالم نشــده و آنچه از آمار 
مطالبات غیرجاری در سال های گذشته ثبت شده است، 
رقم اعالم شده از معوقات بانکی مقداری سوال برانگیز 
اســت.  ابهامات میزان دقیق مطالبات معوق بانک ها 
موضوع جدیدی نیست و در طول سال های گذشته با 
هر اعالم ارقام مربوطــه در این زمینه، تناقضات زیادی 
شکل می گرفت. در ســال ۱۳۹۳ که مطالبات معوق 
بانک ها بســیار مطرح بود، علی طیب نیا - وزیر وقت 
اقتصاد - میزان معوقات بانکی را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان 

اعالم کرد، درحالیکه بانک مرکزی در آن زمان این رقم را 
حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان مطرح می کرد.

رقم اعالمی از سوی طیب نیا واکنش های بسیار در پی 
داشت که بدین منظور در آن زمان وزارت اقتصاد طی 
اطالعیه ای اعالم کرد که مبلغ رسمی مطالبات معوق 
بانکی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است و منظور وزیر 
اقتصاد از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی، 
شامل مجموع مطالبات اســتمهال شده نیز می شود.  
سرانجام، در آن زمان قوه قضائیه پرونده مبهم معوقات 
بانکی را با این اعالم که حداقل معوقات ۹۵ هزار میلیارد 
و حداکثر آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بست اما اکنون 
با گذشت هفت سال از این موضوع، در صورت تعلق سود 

به معوقات بانکی به رقم قابل توجهی خواهیم رسید.

ســخنگوی شــرکت ملی گاز گفــت: ۲۵ درصد 
مشترکان صنعت گاز پرمصرف هستند و قرار شده 
که از این ماه جرایم سنگینی برای آن ها اعمال شود.

محمد عســگری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به 
اجرای طرح جریمه مشترکان پرمصرف، اظهار کرد: 
این طرح به منظور مدیریت مصــرف از ماه جاری 
اجرایی خواهد شد و برای آن نیز دستورالعمل هایی 
تعریف شده است. وی با اشاره به آخرین وضعیت 
مصرف گاز در کشــور گفت: در حال حاضر میزان 
مصرف روی ۵۳۶ میلیون مترمکعب است که به طور 
میانگین در آبان ماه نسبت به سال گذشته حدود 
۱۰۰ میلیون متر مکعب افزایش مصرف داشته ایم.

سخنگوی شــرکت ملی گاز اظهار کرد: الزم است 

مشترکان با انجام اقدام های ساده ای مانند تنظیم 
دمای رفاه ۱۸ تا ۲۱ درجه ســانتی گراد، پوشیدن 
لباس های گرم، محدود کردن فضای گرمایشی در 
منازل، خاموش کردن وسایل گرمایشی زمان ترک 
منازل و اماکن دولتی و اجتماعــی، ما را در بخش 
مصرف همراهی کنند تا بتوانیم بی دغدغه زمستان 

امسال را هم پشت سر بگذاریم.
به گفته عسگری این اقدامات می تواند تا ۱۰ درصد 
ذخیره انرژی را به دنبال داشته باشد و به ما این امکان 
را می دهد تا در تأمین گاز نیروگاه ها و بخش خانگی و 
تجاری در فصل سرد، مشکل خاصی نداشته باشیم.

به گزارش ایسنا، روز گذشــته جواد اوجی- وزیر 
نفت، با دعوت از مردم برای مصــرف بهینه گاز از 

افزایش تعرفه ها و جرائم برای مشترکان پرمصرف 
و بدمصرف گاز از یکــم آذرماه خبــر داد و گفت: 
مشترکانی که در ســقف الگوی مصرف هستند، 
تشویق و مشترکان بدمصرف همان طور که بارها هم 

اعالم کردیم جریمه می شوند.
وی درباره میزان افزایش قیمت برای مشــترکان 
پرمصرف هم اظهار کرد: قیمت گاز به صورت پلکانی 
و در ۱۲ پله برای مشــترکان محاســبه می شود، 
مشترکانی که در ســه پله نخست هستند همان 
قیمت گاز پارسال محاسبه می شود و هیچ افزایش 
قیمتی داده نخواهد شــد، اما مشترکان پر مصرف 
و خارج از الگوی مصرف به صورت پلکانی شــامل 

جریمه می شوند.

اتریشی هایی که از دریافت واکسن  کرونا خودداری 
می کنند، پس از شروع طرح واکسیناسیون اجباری 
طی ماه های آینــده، با جریمه ای تــا ۳۶۰۰ یورو 

)۴۰۰۰ دالر( مواجه خواهند شد.
اتریشی هایی که از دریافت واکسن  کرونا خودداری 
می کنند، پس از شروع طرح واکسیناسیون اجباری 
طی ماه های آینــده، با جریمه ای تــا ۳۶۰۰ یورو 

)۴۰۰۰ دالر( مواجه خواهند شد.

بــه گــزارش بلومبــرگ، اتریشــی هایی کــه از 
دریافــت واکســن  کرونــا خــودداری می کنند، 
پــس از شــروع طــرح واکسیناســیون اجباری 
طــی ماه هــای آینــده، بــا جریمــه ای تــا 
 ۳۶۰۰ یــورو )۴۰۰۰ دالر( مواجــه خواهنــد 

شد.
این مجــازات بخشــی از اقدامات دولــت اتریش 
برای افزایش نرخ واکسیناســیون بــوده چرا که 

افزایــش مــوارد ابتال بــه کرونــا این کشــور را 
 مجبور به بازگشــت به محدودیت هــا و قرنطینه 

کرده است.
دولت این کشور ابتدا یک وقت برای تزریق واکسن 
به افرادی که واکسن نزده اند پیشنهاد می کند. بر 
اســاس این طرح که در فوریه اجرایی می شود، در 
صورت رد شدن این پیشنهاد، مجازات هایی اعمال 

خواهد شد.

یک فعال حوزه کار جایگزین کردن مدرک گرایی به جای 
نیروی ماهر را غفلتی بزرگ دانست و عدم تناسب رشته 
های دانشگاهی با نیاز بازار را در بیکاری دانش آموختگان 

موثر خواند.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مسایل 
اساسی و مهم در بحث اشتغال، نیازسنجی بازار کار است. 
متاسفانه طی این سالها با وجود اینکه تالشهای زیادی 

در بحث تحرک بازار کار صــورت گرفته ولی از بعضی 
مسایل غفلت کردیم که گسترش روز افزون و افزایش 
افسارگیسخته مراکز و مجموعه های دانشگاهی از جمله 

این مسایل است.
وی ادامه داد: در حالی که دانش آموختگان بســیاری 
داریم که با رتبه های خوب از دانشگاهها فارغ التحصیل 
شــده اند اما در بحث خروجی عمدتا با معضل بیکاری 

آنها مواجهیم و در جذب آنها به بازار کار دچار مشــکل 
هستیم. این فعال حوزه کار تصریح کرد: طبعا ورود به 
دانشگاه و داشتن تحصیالت عالیه در فارغ التحصیالن 
توقع ایجاد می کند که هر شغلی را نپذیرند، از آن طرف 
بازار کار به گونه ای نیســت که این افراد را سر کار ببرد 
 و شــاید یک دلیل آن عدم تناسب رشــته دانشگاهی 

با نیاز بازار باشد.

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: ۲۵ درصد مشترکان 
صنعت گاز پرمصرف هستند و قرار شده که از این ماه 

جرایم سنگینی برای آن ها اعمال شود.
محمد عسگری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اجرای 
طرح جریمه مشترکان پرمصرف، اظهار کرد: این طرح 
به منظور مدیریت مصرف از ماه جاری اجرایی خواهد 
شد و برای آن نیز دستورالعمل هایی تعریف شده است.

وی با اشــاره به آخرین وضعیت مصرف گاز در کشور 

گفت: در حال حاضر میزان مصرف روی ۵۳۶ میلیون 
مترمکعب است که به طور میانگین در آبان ماه نسبت 
به سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب افزایش 

مصرف داشته ایم.
ســخنگوی شــرکت ملی گاز اظهار کرد: الزم است 
مشترکان با انجام اقدام های ساده ای مانند تنظیم دمای 
رفاه ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی گراد، پوشیدن لباس های 
گرم، محدود کردن فضای گرمایشی در منازل، خاموش 

کردن وسایل گرمایشــی زمان ترک منازل و اماکن 
دولتی و اجتماعی، مــا را در بخش مصرف همراهی 
کنند تا بتوانیم بی دغدغه زمستان امسال را هم پشت 

سر بگذاریم.
به گفته عســگری این اقدامات می تواند تا ۱۰ درصد 
ذخیره انرژی را به دنبال داشته باشد و به ما این امکان 
را می دهد تا در تأمین گاز نیروگاه ها و بخش خانگی و 

تجاری در فصل سرد، مشکل خاصی نداشته باشیم.

چه خبر از ETF ها؟

آمار مبهم معوقات بانکی چند میلیون مشترک متحمل جریمه گازی می شوند؟

جریمه ۴۰۰۰ دالری برای کسانی که در اتریش واکسن کرونا نزنند

فارغ التحصیالن با رتبه های خوب اما بیکار!

چند میلیون مشترک متحمل جریمه گازی می شوند؟
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گروسی:

 افزایش مصرف برق 
نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته

 امیدوارم کانال مفیدی 
برای گفت و گوی 

مستقیم با ایران ایجاد کنم

ادامه جدال بر سر 
ترخیص محموله بوش
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سرمقاله

شرایط کاهش 
قيمت کاالها 

اگر دولت واقعا بــه دنبال 
ساماندهی قیمت کاالهاست 
می بایست در اولین قدم بین 
سیاست های تولید، واردات 
و توزیع هماهمگی ایجا کند. هماهنگی میان این 
سه سیاست الزمه کلید خوردن کاهش قیمتها در 
بازارها است. در دوره های گذشته هم شاهد بودیم 

که عدم هماهنگ...

  وحید شقاقی،اقتصاددان 
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مرکز آمار ایران اعالم کرد

کاهش تورم 
در آبان

صعود   قیمت ها 
در   بورس

حجم واردات کاالهای اساسی مشمول ارز 4200 تومانی تا ۹0 درصد افزایش یافت

جهش  واردات  با  ارز ۴2۰۰  تومانی
صفحه2

صفحه3

ناکارآمدی  در  توزیع  کاال
معاون   اول   رئیس   جمهور  :   دولت   به   دنبال   ارزانی   کاالهاست

کاهش   قیمت ها   در   راه   است؟

نرخ تورم ســاالنه آبان ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای 
کشــور به ۴۴.۴ درصد رسید. بر اســاس گزارش 
مرکز آمار: نرخ تورم ســاالنه آبان ماه ۱۴۰۰ برای 
خانوارهای کشور به ۴۴.۴ درصد رسیده که نسبت 
به همین اطالع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش 
نشان می دهد. نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای 
شهری و روســتایی به ترتیب ۴۳.۶ درصد و ۴۸.۳ 
درصد  گزارش شده است.نرخ تورم نقطه ای آبان در 
مقایسه با ماه قبل ۳.۵ واحد درصد کاهش یافت و به 
۳۵.۷ درصد رســید.نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش ۱۴.۱ 
واحد درصــدی به ۴۶.۴درصد و گــروه »کاالهای 

غیرخوراکی و خدمات« با...

در معامالت روز گذشــته، دوشــنبه یکــم آذر، 
شــاخص های بازار ســهام صعود کردند و ارزش 
معامالت افزایش یافت. در اولین روز معامالتی آذر، 
شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز یکشنبه ۲۰ 
هزار و ۱۹۲ واحد صعود کرد و با صعود به کانال ۱.۴ 
میلیونی به رقم یک میلیون و ۴۰۷ هزار واحد رسید.
شاخص هم وزن نیز روز گذشــته با افزایش ۳ هزار 
و ۶۱۲ واحدی در ســطح ۳۸۶ هزار و ۹۳۸ واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
۱۶۹ واحد باال آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۱۸۷ واحد 
قرار گرفت. روز گذشته نمادهای »فارس«، »شستا« و 
»فوالد« بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل بورس 
داشتند. همچنین سه نماد »شــیراز«، »بورس« و 

»خنصیر« نمادهای بزرگ... 

تاکید  رئیس جمهور 
بر اهمیت منطقی 
شدن نرخ 
کاالهای اساسی

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

فارس، شستا و فوالد پرچم داران بورس شدند؛
صعود قیمت هــا در بورس /

معامالت رونق گرفت
در معامالت روز گذشته، دوشنبه یکم آذر، شاخص های 
بازار سهام صعود کردند و ارزش معامالت افزایش یافت.

به گزارش اقتصادنیوز، در اولیــن روز معامالتی آذر، 
شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز یکشنبه 20 
هزار و 192 واحد صعود کــرد و با صعود به کانال 1.4 
میلیونی به رقم یک میلیون و 407 هزار واحد رسید.
شاخص هم وزن نیز روز گذشته با افزایش 3 هزار و 612 
واحدی در ســطح 386 هزار و 938 واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 169 واحد 

باال آمد و در سطح 20 هزار و 187 واحد قرار گرفت.

نمادهای تأثیرگذار بر شاخص
روز گذشته نمادهای »فارس«، »شستا« و »فوالد« 
بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. 
همچنین سه نماد »شیراز«، »بورس« و »خنصیر« 
نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی را 
بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، 
»زاگرس« و »شگویا« بیشــترین تاثیر مثبت را بر 
شاخص کل فرابورس داشتند و »غصینو«، »مارون« و 
»وهور« بیشترین تاثیر کاهنده را بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس خبهمن 
صدرنشین است و فوالد و خگستر در رتبه های بعدی 
هســتند. در فرابورس نیز نمادهای توسن، فجهان و 
مدیریت پرتراکنش  ترین نمادها هستند.روز گذشته 
ارزش معامالت کل بازار سهام با افزایش 1213 درصدی 
به رقم 71 هــزار و 660 میلیارد تومان رســید. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویــه 65 هزار و 774 
میلیارد تومان بود که 92 درصد از ارزش کل معامالت 
بازار سرمایه را تشکیل می دهد.ارزش معامالت خرد نیز 
اندکی رشد کرد و با افزایش 3.7 درصدی نسبت به روز 
کاری قبل به رقم 4 هزار و 587 میلیارد تومان رسید که 

6 درصد از ارزش کل معامالت بازار را شامل می شود.

تاکید عبدالملکی بر افزایش 
سرمایه بانک توسعه تعاون 

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بر افزایش سرمایه بانک 
توسعه تعاون تاکید کرد.حجت اله عبدالملکی گفت : 
افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای تزریق بیشتر 
سرمایه ها و منابع، افزایش سرمایه صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری بخش تعاون برای صدور ضمانت نامه 
تعاونی ها و پیگیری مسائل حقوقی مربوط به تعاونی 
ها در چارچوب ســند توســعه بخش تعاون از جمله 
اقدامات پیش بینی شده در بخش تعاون است .وی با 
اشاره به سهم اندک بخش تعاون گفت: معتقدم تعاون 
درجریان ادغام ازهمجواری با بخش تعاون و کارمنتفع 
نشده و ســالها مهجورمانده است لذا معتقدم که باید 
بخش تعاون را احیا کنیم چون می تواند سبب ارتقاء 
رفاه و ایجاد بستر جهت اشــتغال گردد .عبدالملکی 
ادامه داد: اگر به حوزه تعاون وزن بیشتری می دادیم 
می توانســتیم جهش های جدی تری در حوزه رفاه و 
اشــتغال مردم به وجود بیاوریم.امیدواریم با حضور 
معاون جدید تعاون که دارای ایده های خوبی اســت 
بخش تعاون را متحول کنیموی ابراز امیدواری کرد 
که سالهای پیش رو سالهای بهتری برای بخش تعاون 

باشد و این بخش از مهجوریت در آید.

آمادگی بانک مهر ایران برای 
کمک به زلزله زدگان اندیکا

بانک مهر ایران اعالم آمادگی کرد تا برای بازســازی 
منازل مســکونی آســیب دیده از زلزلــه اندیکا، وام 
قرض الحسنه پرداخت کند.به گزارش روابط عمومی 
بانک مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل این 
بانک درنامه ای خطاب به دکتر سید صولت مرتضوی 
معاون اجرایی رئیــس جمهــوری، از آمادگی بانک 
مهر ایران برای پرداخت تســهیالت قرض الحســنه 
برای بازسازی و تعمیرات اساســی منازل مسکونی 
آسیب دیده از زلزله مسکونی اندیکا با همکاری بنیاد 
مسکن انقالب اســالمی خبر داد.گفتنی است بانک 
مهر ایران در همکاری با بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
21هزار و 226 فقره تســهیالت بــه ارزش بیش از 
1758 میلیارد ریــال به معرفی شــدگان این بنیاد 
پرداخت کرده است.همچنین بانک مهر ایران تا کنون 
برنامه های گسترده ای را در حوزه مسئولیت اجتماعی 
اجرا کرده که بیمه 500هزار خانه روستایی در سطح 
سه استان سیســتان و بلوچســتان، ایالم و خراسان 
جنوبی و همچنیــن خرید 25هزار قلــم تجهیزات 
پزشــکی مقابله با کرونا در چهارچوب طرح شــهید 
سلیمانی وزارت بهداشت بخشی از فعالیت های بانک 

مهر ایران در این حوزه به شمار می رود.

خبر

بانک ها

در سال جاری حجم واردات 
کاالهای اساسی مشمول ارز 
4200 تومانــی تا 90 درصد 
افزایش داشته است، همین 
روند رو به رشــد موجب شد 
دولت درخواست افزایش سقف استفاده از ارز ترجیحی 
در سال جاری را مطرح کند.به گزارش ایسنا، در بودجه 
سال جاری هشت میلیارد دالر جهت تامین ارز کاالهای 
اساسی پیش بینی شده بود ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد 
نشان داد در نیمه اول امسال حجم واردات با ارز ترجیحی 
طوری بوده که هشت میلیارد دالر تقریبا تمام شده است 
که البته باید بــه آن واردات بیش از یک میلیارد دالری 

واکسن را نیز اضافه کرد.

 رکورد ارزی واردات کاالی اساسی
این در حالی است که بررسی وضعیت واردات ایران در 
فاصله فروردین  تا 10 آبان ماه امسال در آمار گمرک ایران 
نشان می دهد که از مجموع 11.5 میلیارد دالر واردات 
کاالهای اساسی در 25 گروه بالغ بر 9.1 میلیارد دالر آن با 
ارز 4200 تومان بوده است که حجم آن  به 16.4 میلیون 
تن می رسد، براین اساس  واردات کاالهای اساسی با ارز 
4200  از لحاظ وزنی 34 درصد و از نظر ارزش 90 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل است.بر این اساس واردات 
با ارز ترجیحی در پایان هفت ماهه امسال، بیش از یک 
میلیارد دالر باالتر از هشت میلیارد دالر مصوب بودجه 
بوده است.این روند افزایش در کل واردات 11.5 میلیارد 
دالری اقالم اساسی هم وجود دارد  و برای این دوره رشد 

29 درصدی وزن و 63 درصدی ارزش ثبت شده است. 

مرکز آمار هم تائید کرد 
روند تند ارزش واردات کاالهای اساسی در حالی ثبت 
شده که گزارش ماه های اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت 

تورم کاالهای وارداتی نشان داده بود که حتی تا مقاطعی 
تورم  بیش از 500 درصدی هم ثبت شــده است که از 
جمله دالیل این روند، افزایش قیمت کاالهای اساسی در 
سطح جهان و البته برخی هزینه های مبادالت کاال است. 

افزایش ۹۲ درصدی واردات گندم 
اما این که کدام اقــالم با ارز 4200 تومان وارد شــده و 
میزان رشد آن چقدر است بررسی از این حکایت دارد 
که در هفت گروه مشمول ارز 4200 تومانی، بیش از 3.6 
میلیون تن گندم به ارزش بالغ بر 1.2 میلیارد دالر وارد 
شده که گندم وارداتی در این دوره 60 درصد از نظر وزن 

و 92 درصد بر ارزش رشد داشته است.

وزن ذرت منفی شد
همچنین ذرت به عنوان یکــی از عمده ترین کاالهای 
وارداتی در ســال، بالغ بر 5.5 میلیون تن به ارزش 1.9 

میلیارد دالر واردات داشــته که از نظر وزنی 11 درصد 
کاهش دارد ولی از لحاظ ارزش 26 درصد رشــد دارد. 
ذرت تنها کاالیی است که در بین اقالم دریافت کننده 
ارز 4200 تومان با کاهــش واردات از نظر حجم همراه 

بوده است.

رشد ۱۳۴ درصدی واردات جو
دیگر کاالی اساسی جو است که 2.2 میلیون تن به ارزش 
656.6 میلیون دالر واردات داشته که رشد 96 درصدی 

وزن و 134 درصدی ارزش برای آن ثبت شده است.

دانه های روغنی هم ۱۰۱ درصدی شد
انــواع دانه های روغنی بــه وزن بیــش از 1.7 میلیون 
تــن و ارزش بالغ بــر 1.2 میلیــارد دالر وارد شــده 
 کــه رشــد 47 درصــدی وزن و 101 درصــد

 ارزش دارد.

روغن رکورد دار افزایش واردات 
اما روغن های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام باالترین 
میزان افزایش را بین دریافت کنندگان ارز ترجیحی در 
واردات دارد به نحوی که 1.3 میلیون تن به ارزش بیش از 
1.8 میلیارد دالر واردات این گروه صورت گرفته که از نظر 

وزن 128 درصد و ارزش 280 درصد رشد دارد.

کنجاله سویا هم از ۲۰۰ درصد گذشت
کنجاله سویا دیگر کاالیی است که واردات آن در حدود 
هفت ماهه اول امسال بالغ بر 1.7 میلیون تن به ارزش 
952.1 میلیون دالر بوده است که نشان می دهد واردات 
کنجاله ســویا 125 درصد از لحاظ وزن و 201 درصد 

ارزش افزایش دارد.

اوضاع واردات دارو
اما دارو، تجهیزات و ملزومات پزشــکی نیز گروه دیگر 
دریافت کننده ارز ترجیحی اســت که بــا افزایش 34 
درصدی واردات در وزن و 38 درصدی ارزش همراه بوده؛ 
به طوری که 12.5 هزار تن از این کاال به وزن بیش از 1.3 

میلیارد دالر واردات داشته است.

دولت ۴۲۰۰ را کم آورد 
روند افزایشی واردات با کاالی اساسی چه از نظر وزنی و به ویژه 
ارزشی موجب شد که با توجه به اتمام سهمیه هشت میلیارد 
دالری واردات کاالی اساسی با ارز 4200 تومانی، چندی پیش 
دولت جهت تامیــن ارز واردات این اقالم در نیمه دوم ســال 
درخواست افزایش سقف تا 12.6 میلیارد دالر را مطرح کند. 
در هر حال تکلیف جریان ارز 4200 تومانی در ســال جاری 
مشخص نیست و این که در این فاصله حذف خواهد شد و تامین 
ارز با سامانه نیما صورت می گیرد و یا این که همچنان پرداخت 
ارز 4200 تومانی ادامه دارد، مبهم است ولی فعال پرداخت این 
ارز پابرجاست تا اینکه در نهایت در زمان الیحه بودجه 1401 
مشخص خواهد شد دولت چه تصمیمی در رابطه با ارز 4200 

تومانی و نحوه پرداخت یارانه ها اعمال می کند.

حجم واردات کاالهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۹۰ درصد افزایش یافت

جهش واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی

مرکز آمار ایران اعالم کرد؛
کاهش تورم در آبان

نرخ تورم ساالنه آبان ماه 1400 برای خانوارهای 
کشــور بــه 44.4 درصد رســید.به گــزارش 
اقتصادآنالین، بر اســاس گزارش مرکز آمار: نرخ 
تورم ســاالنه آبان ماه 1400 بــرای خانوارهای 
کشور به 44.4 درصد رسیده که نسبت به همین 
 اطــالع در ماه قبــل، یک واحــد درصد کاهش 

نشان می دهد.
نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای شــهری 
و روســتایی به ترتیــب 43.6 درصد و 48.3 
درصد  گزارش شده اســت.نرخ تورم نقطه ای 
آبان در مقایســه با ماه قبل 3.5 واحد درصد 
کاهش یافت و به 35.7 درصد رسید.نرخ تورم 
نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« با کاهش 14.1 واحد درصدی به 
46.4درصد و گروه »کاالهــای غیرخوراکی 
و خدمات« بــا افزایــش 0.7 واحد درصدی 
به 30.2 درصد رســیده است. همچنین نرخ 
تورم نقطه ای بــرای خانوارهای شــهری با 
کاهش 3.1 واحدی بــه 35.3 درصد و برای 
خانوارهای روســتایی با کاهش 6.5 واحدی 
به  37.4 درصد رسید.تورم ماهانه آبان 1400 
نیز به 2.5درصد رســیده که در مقایســه با 
 ماه قبــل، 1.2 واحد درصد کاهش داشــته 

است.
تــورم ماهانــه بــرای گروه هــای عمــده 
»خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیات« و 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب 
3.1 درصــد و 2.1 درصد بوده اســت.دامنه 
تغییرات نرخ تورم ســاالنه در آبان ماه برای 
دهک هــای مختلف هزینــه ای از 44 درصد 
 برای دهک هشتم تا 47.2 درصد برای دهک 

دوم است.

گروسی:
 امیدوارم کانال مفیدی برای گفت 

و گوی مستقیم با ایران ایجاد کنم
مدیرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی در 
آستانه سفرش به تهران در توئیتی با اصرار بر 
مواضع قبلی خود، ابراز امیدواری کرد که بتواند 
کانال مفید و ثمربخشــی برای گفت وگوی 
مستقیم با ایران ایجاد کند.وی افزود: امیدوارم 
بتوانم یــک کانال ثمربخــش و تعاملی برای 
گفتگوی مستقیم ایجاد کنم تا آژانس بتواند 
فعالیت های راستی آزمایی ضروری را در کشور 

از سر بگیرد.
گروســی در راســتای همکارهای فنی بین 
ایــران و آژانــس امــروز )دوشــنبه( راهی 
تهران اســت. هــدف از ایــن ســفر انجام 
گفت وگــو در خصــوص بررســی وضعیت 
 همکارهــای دو طــرف عنــوان شــده 

است.
بر اســاس برنامه اعالم شــده وی قرار است 
با رئیس ســازمان انرژی اتمــی و وزیر امور 
خارجه جمهــوری اســالمی ایــران دیدار 
کند. این دیدار در آســتانه نشســت شورای 
حکام آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی و 
 نشست حساس کمیســیون مشترک برجام

 برگزار می شود.

تاکید رئیس جمهور بر اهمیت 
منطقی شــدن نــرخ کاالهای 

اساسی
در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت گزارشــی از 
اقدامــات ســتاد تنظیــم بــازار در زمینه 
 کنتــرل قیمت هــا بویــژه اقــالم خوراکی

 بیان کرد.
به گزارش ایسنا،  در جلسه یکشنبه شب ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت به ریاســت آیت 
اهلل رئیســی، گزارشــی از وضع شاخص های 
کالن اقتصــادی کشــور و رونــد تنظیــم 
بازارهای مختلف ارائه شــد.در این گزارش، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشــریح 
اقدامات ســتاد تنظیم بازار در زمینه کنترل 
قیمت ها به ویژه اقالم خوراکی تصمیمات این 
ســتاد را در جهت تثبیت بازار موثر دانست.

رییس جمهور با تاکید بــر اهمیت ثبات در 
بازار و منطقی شــدن نرخ کاالهای اساســی 
تداوم اجــرای تصمیمات ســتاد هماهنگی 
 اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار را ضروری 
خواند.در این جلسه همچنین گزارشی از روند 
افزایش تولید خودرو در کشور ارائه و راه های 
تقویت تولید داخلی با استفاده از سرمایه های 

مردمی بررسی شد.
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به نظر می رسد کشــمکش ها برای حذف ارز 4200 
تومانی از کاالها به نتیجه رســیده و با Hعالم سازمان 
غذا و دارو این ارز ترجیحی بــرای واردات دارو حذف 
شــد. این ارز در حالی حذف شده است که بسیاری از 
نمایندگان مجلس و اقتصاددانان با حذف آن مخالف 
هستند.به گزارش تجارت نیوز، چند هفته ای است که 
دولت برای حــذف ارز 4200 تومانی با اقتصاددانان و 
نمایندگان مجلس جلسه برگزار می کند. در حالی که 
همه طرف های درگیر این موضوع اعالم کرده بودند 
ارز برای اقالمی مثل گندم و دارو حذف نمی شود اما 
ســازمان غذا و دارو امروز ارز ترجیحی برای برخی از 
اقالم دارویــی را حذف کرد.طی هفته های گذشــته 
موضوع اصلی جلسات دولت حذف ارز 4200 تومانی 
بوده است اما همواره نظر دولت بر این بوده است که ارز 
ترجیحی برای اقالمی مثل دارو و گندم باقی بماند.در 
این خصوص محسن زنگنه به تجارت نیوز گفته بود: 
نظر قطعی دولت این اســت که دالر 4200 تومانی 
برای دو قلم دارو و گنــدم حفظ کند.مهدی طغیانی 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به تازگی گفته 
است: به غیر از دارو و گندم، ارز 4200 تومانی قرار است 
از پنج قلم کاال حذف شود. بنابراین نظر مجلسی ها بر 
ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات دارو  است.از 
سویی دیگر دولت با تعدادی از اقتصاددان جلسه برگزار 
کرد، اظهارنظر این اقتصاددانان نیز نشان می داد که 
بیشتر آنها مخالف حذف ارز ترجیحی هستند و فقط 
چند نفر موافق هســتند آن هم به صورت مشروط.
همچنین مجلس با اعالم مخالفت بــرای حذف ارز 
ترجیحی، عنوان کرد این کار باعث شوک قیمتی شدید 
در کاالهای اساســی از جمله غذا و دارو خواهد شد.با 
وجود آنکه مجلس و دولت نسبت به باال رفتن قیمت 
در این اقالم اذعان کرده اند اما در نهایت ارز 4200 دارو 
امروز حذف شد.محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور 

در مصاحبه ای با یکی از خبرگزاری های دولتی گفته 
بود: »بخش عمده ارزی که با مجوز مجلس در ســال 
1400 تخصیص داده شده بود، هزینه شده است.«با 
حذف ارز 4200 دارو در واقع منابع دولت آزاد شــده 
اما واردکنندگان دارو برای تامیــن ارز مورد نیاز خود 
به بازار مراجعه می کنند که احتماال بازار ارز را با نوسان 
رو به رو کند.با حذف ارز 4200 تومانی رانت ارزی در 
کشور کاهش پیدا کند اما از طرف دیگر دولت مجبور 
است به نحوی کمبود منابع ارزی خود را پوشش دهد. 
پس دولت ناچارا باید از بــازار آزاد دالر خریداری کند 
و آن را به واردکنندگان بدهد تا بتوانند با قیمت دالر 
پایین تر اقالم اساســی را وارد کشور کنند.چهار ماه تا 
پایان سال باقی مانده است و به نظر می رسد دولت ارز 
بیشتری را از بازار ارز خریداری کند و به همین علت 

 ســیگنال مهمی را درباره افزایش قیمت دالر به بازار
 می دهد

پیش بینی کارشناسان از قیمت دالر تا پایان 
امسال

وحید مسعودی، کارشــناس بازارهای مالی درباره تاثیر 
مذاکرات در آینده بازار ارز گفت: چه توافقی حاصل شود و 
چه نشود، دالر در بازه  زمانی حدود دو ساله روند افزایشی 
دارد.این کارشــناس بازارهای مالی گفت: اگر مذاکرات 
فرسایشی باشــد و توافقی حاصل نشــود، دالر تا قبل از 
تابستان 1401، می تواند به 32 یا 33 هزار تومان نیز برسد. 
در درازمدت دالر 40 تا 42 هزار تومانی قابل تحقق است.

علی طباطبائی، دیگر کارشناس بازارهای مالی، ارزش ذاتی 
دالر را 35 هزار تومان دانست و گفت: افت قابل توجه قیمت 
دالر در بازه زمانی کوتاه، دور از انتظار است.او افزود: برخی 
کارشناسان احتمال دالر 25 هزار تومانی را مطرح کردند 
اما احتمال آن کم شده است. حتی گفته می شود دولت نیز 

بودجه 1401 را بر مبنای دالر 23 هزار تومانی می بندند.

بررســی های صورت گرفته نشــانگر آن است 
که در شــش ماه نخســت امســال مصرف برق 
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته، 11427 
 میلیــون کیلــووات ســاعت افزایش داشــته

 است.
به گزارش اقتصاد آنالین، میزان مصرف برق  در 
شش ماهه نخســت که اوج بار این صنعت نیز در 
این ماه ها رخ می دهد، نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته 11427 میلیون کیلووات ساعت 
افزایش داشته است.این درحالی است که به ویژه 
در تابستان امســال، بخش عمده ای از نیروگاه 

های برق آبــی از مدار تولید خارج شــده بودند 
و امکان دریافت بــرق از این نیــروگاه ها وجود 
نداشت.برای روشن شدن این موضوع نگاهی به 
ظرفیت نصب شــده نیروگاهی کشور روشن می 
کند که اکنون 86هــزار و 194 مگاوات نیروگاه 
نصب شده نیروگاهی  در کشــور وجود دارد که  
36 درصد سیکل ترکیبی، 25 درصد گازی، 18 
درصد بخاری، 14 درصد بــرق آبی، 1.2 درصد 
هسته ای، 2.4 درصد تولید پراکنده و 1.1 درصد 
انرژی های تجدید پذیر و نیم درصد نیز واحدهای 
دیزلی اســت.  اما  دقتی در نقش هر کدام از این 

نوع ظرفیت های نصب شده در تامین برق پیک 
مصرف بیانگر فاصله ای 12 هزار مگاواتی است که 
در تولید و مصرف برق به وجود آمده بود چرا که به 
گواه آمار،  در لحظه وقوع پیک  تابستان امسال، 
نیروگاه هــای حرارتی و اتمــی 53 هزار و 370 
مگاوات و نیروگاه های برق آبی و تجدیدپذیر در 
مجموع 10 هزار و 664 مگاوات از نیاز مصرف را 
تامین کردند.  همچنین مقایسه آماری نسبت به 
سال گذشت این شرایط را شفافتر کرد به طوری 
که این آمار بیانگر رشد تنها 1.1 درصدی نقش 
نیروگاه هــای حرارتی و هســته ای و در مقابل 

کاهش 8.4 درصدی قدرت نیروگاه های برق آبی 
در تامین نیاز مصرف پیک بود.  باید خاطرنشان 
کرد که در شش ماهه نخست امسال بخش خانگی 
همچنان با 34.7 درصد نسبت بیشترین میزان 
مصرف را در میان سایر بخش ها به خود اختصاص 
داده است که البته نسبت به سال گذشته 2 دهم 
درصد کاهش نشــان می دهد و پس از آن بخش 
صنعت با 32.4 درصد  در رده دوم قرار دارد.بخش 
های کشاورزی، عمومی، تجاری و روشنایی معابر 
نیز به ترتیب در رده های بعدی مصرف برق قرار 

گرفته اند.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در 
پاسخ به استعالم گمرک در رابطه با ترخیص محموله بوش، 
اعالم کرده که با توجه به جنبه قضایی، وضعیت محموله 
بوش خاص اســت و قابل تعمیم به ســایر کاالهای گروه 
4 موجود در گمرک از جمله خودروها نیســت.به گزارش 
ایسنا، سال گذشته جریان واردات 420 کانتینر لوازم خانگی 
»بوش« رسانه ای شد و در نهایت بعد از ممانعت از ترخیص 
محموله بوش متعلق به شرکت کاسپین کاال دریا، بار دیگر 
با درخواســت و پیگیری صاحب کاال و البته رایزنی برخی 
دستگاه ها،  پرونده ترخیص به جریان افتاد و در تیرماه توافق 
نهایی برای ترخیص این کاالها صــورت نگرفت و منتفی 
اعالم شــد و ابهامات تامین ارز و جریان ثبت سفارش کاال 
با توجه به ممنوعیت واردات کاالهای گروه 4 مانع از صدور 
مجوز ترخیص بــود. اما باز هم رایزنی هــا و مکاتبات برای 
ترخیص این محموله ادامه پیدا کرد تا اینکه اوایل آبان ماه 
طی جلسه ای بین دستگاه های ذیربط،  مقرر شد که گمرک 
ایران جهت شفاف سازی موضوع و رفع ابهام برخی موارد از 
جمله در رابطه با تامین ارز و ارز اشخاص و متقاضی محموله 
را از وزارت صمت استعالم کند.  در چنین  شرایطی، میانه 
آبان ماه گمرک ایران در مکاتبه ای جهت شــفاف شــدن 
ابهامات ارزی این پرونده، از وزارت صمت خواســت به این 

سوال پاسخ دهد که اگر محموله بوش امکان ترخیص دارد 
و مجوز آن را صادر می کند، آیا مجوز سایر کاالها از جمله 
خودروهای ســواری که چند ســال در گمرک بالتکلیف 
مانده را هم می دهد تا ترخیص شوند؟حاال سعید عباسپور، 
مدیرکل دفتر مقررات صــادرات و واردات وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت )صمت( طی نامه ای بــه ارونقی، معاون 
فنی گمرک ایران، جزئیات پرونــده واردات لوازم خانگی 
بوش را در جهت شفاف سازی و رفع ابهامات گمرک اعالم 
کرده است.او در این نامه با اشاره به تصمیم ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی مبنی بر اعالم ممنوعیت ثبت سفارش و 
ورود بیش از 1300 قلم کد تعرفه 8 رقمی کاالهای وارداتی 
تحت عنوان گروه 4 کاالیی از سال 1397 تصریح کرده که 
هیأت وزیران، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذیربط، با 
توجه به ثبت سفارشاتی که مجوز واردات کاالی آنها قبل از 
تاریخ ممنوعیت صادر شده، اما منجر به ورود و ترخیص کاال 
نشده و در راستای رعایت حقوق مکتسبه واردکنندگان، به 
تدریج اقدام به صدور و ابالغ مصوبات، بخشــنامه ها، آیین 

 نامه ها و ضوابطــی جهت تعیین تکلیــف این محموله ها
 کرد.

مسئولیت ترخیص مبهم کاالهای گروه 
۴ با گمرک است

همچنین عباسپور در این نامه گفته که "صرف نظر از اعالم 
نظر قضایی در مورد این پرونده که وضعیت رسیدگی به آن 
را در وراء مقررات اخیر قرار می دهد، شرایط سیال و ناپایدار 
خاص حاکم بر فضای تجارت خارجی کشور که ناشی از اعمال 
تحریم های همه جانبه اقتصادی، تجاری، خدماتی و بانکی 
به کشور است، به واسطه مولفه هایی نظیر اضطرار، تعجیل 
و مضایقات در تدوین و ابالغ مکاتبات اداری ذیربط، بعضا به 
صورت کلمات و عبارات مبهم یا متناقض در متن آنها منعکس 
شده است. بدیهی است چنین مواردی از طریق استعالم به 
موقع از مراجع صدور ابالغیات و مکاتبات با مراجع حقوقی 
ذیصالح قابل رفع است. اما انجام چنین استعالماتی از سوی 
آن معاونت با گذشت دو سال بعد از صدور و ابالغ مقررات و 

دستورالعمل های مورد نظر، موجب اعجاب است و چنانکه 
تاکنون اســتعالمی در این خصوص صورت نگرفته اســت 
مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از انجام عملیات گمرکی و 
ترخیص کاالهای گروه 4 کاالیی تحت شرایط ابهام و ایهام 

طی دو سال اخیر منحصرا متوجه آن سازمان است."

چرا وضعیت پرونده بوش خاص است؟
از طرف دیگر به گفته این مقام مسئول، موضوع پرونده 
واردات لوازم خانگی شــرکت بوش سرویس در حال 
حاضر یک پرونده قضایی است که نزدیک به سه سال 
از تشــکیل آن در مرجع قضایی و بیش از دو سال از 
صدور احکام پرونده گذشــته، بنابراین به عنوان یک 
پرونده خاص با جنبه قضایی فراتر از مالحظات فنی 
اســت که شــامل مقررات و ضوابط عام جهت سایر 
پرونده های واردات کاالهای گروه 4 کاالیی می شود. 
بنابراین اطالق مقررات به پرونده مذکور موضوعیت 
ندارد، زیرا از یک طرف در صورت قابلیت اطالق چنین 
مقرراتی، ضرورتی به طرح موضوع در مرجع قضایی 
نبوده و از طرفی دیگر بعد از صدور آرا قضایی، استناد به 
مقررات مورد نظر به منزله عدم التزام به دستور مرجع 

قضایی است.

آخرین خبر از دالر ۴۲۰۰ تومانی/ پایان توزیع رانت ارزی

تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار

ترازوی تولید و مصرف برق

 افزایش مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در پاسخ به استعالم گمرک

ادامه جدال بر سر ترخیص محموله بوش

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 

۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.
قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۸۴۶ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۲۳۰ هزار و ۴۳۰ تومان است.
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شرایط کاهش قیمت کاالها 
وحید شقاقی،اقتصاددان 

اگر دولت واقعا به دنبال ساماندهی قیمت کاالهاست می بایست در اولین قدم بین سیاست های تولید، واردات و توزیع هماهمگی ایجا کند. هماهنگی میان این سه سیاست الزمه کلید خوردن کاهش قیمتها در بازارها است. در دوره های 
گذشته هم شاهد بودیم که عدم هماهنگ سازی بین این سه سیاست موجب شد کاالها به موقع به دست توزیع کننده نرسد، مواد اولیه به موقع وارد نشده و توزیع نشود و در نهایت شاهد کمبود کاالها در بازارها بودیم. بنابراین ماحصل عدم 

هماهنگی میان سه سیاست یاد شده افزایش قیمت کاالها در همان مقطع زمانی بوده است. کار بسیار مهم این است که بین سیاست های تولیدی، وارداتی و توزیعی در کشور هماهنگی ایجاد شود. 
موضوع دوم این است که دولت باید نظارت های سیستمی و هوشمند بر توزیع کاال در بازارها را آغاز کند. دولت باید دست از  نظارت های سنتی برداشته و نظارت های قدیمی و ناکارآمد را کنار بگذارد. از زمانی که کاال وارد انبارها شده و 

روند مویرگی را برای رسیدن به خرده فروش طی می کند، باید نظارت های هوشمند در انبارها و رصد کاالها در دستور کار باشد. در گذشته این نظارت ها انجام نمی شد و کاالها در انبارها احتکار شده و به دست خرده فروشان نمی رسید. 
موضوع سوم در رابطه با کاالهای ضروری و راهبردی مردم است. دولت باید برآورده های درستی از میزان تقاضا داشته باشد. برآورده های غلط و خطاهایی که در برآوردها وجود داشت موجب می شد در مقاطعی کاال به میزان کافی در بازار وجود 
نداشته باشد. موضوع دیگر پیش بینی هایی است که دولت باید از وضعیت اقتصاد جهانی، منطقه ای و داخل کشور داشته باشد. دولت می تواند با این پیش بینی قبل از وقوع افزایش جهانی قیمت ها راهکارها را اتخاذ کند تا بر هم خوردن تعادل 
بازار به ضرر مردم نشود. از سوی دیگر با مهار نشدن تورم، سرعت رشد قیمت ها نیز صعودی می شود. اصالح ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی و تجارت خارجی سه عامل کلیدی برای مهار تورم هستند که با اصالح و بهبود این ناترازی ها می توان 
نسبت به کاهشی شدن روند تورم امیدوار بود. در این راستا، شواهد نشان می دهد که روند افزایش کسری بودجه دولت دارد و عزمی نیز برای کاهش آن دیده نمی شود که همچنان بی انضباطی های مالی در اداره اقتصاد و دولت حاکم است. 

همچنین، شواهد حکایت از تدوام ناترازی نظام بانکی دارد و اصالحی برای این نظام بانکی صورت نگرفته که خلق  نقدینگی و دارایی های غیرشفاف بانک ها در حال افزایش است. از سوی دیگر، همچنان دست دولت در جیب بانک هاست و از 
منابع آن ها ارتزاق می کند و تا زمانی که این موضوع پابرجاست، نظام بانکی تشدید کننده ناترازی است و رشد افسارگسیخته نقدینگی نیز در پی این امر، به تورم بیشتر دامن می زند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهران از افزایش ٢٠ درصدی مصرف سرانه تخم مرغ 
در کشــور خبر داد و گفت: کمبودی در حوزه تولید 
نداریم.ناصر نبی پور از کاهــش قیمت تخم مرغ به 
زیرنرخ مصوب خبر داد و گفت : میانگین قیمت هر 
کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به ١٨ هزار تومان 
رسیده در حالی که قیمت مصوب آن کیلویی١٨ هزار 

و ٣٠٠ تومان است .
وی دلیل این مســأله را واردات تخم مرغ و افزایش 
عرضه آن در بازار اعالم کرد .این فعال بخش خصوصی 
با بیان اینکه همه تشــکل های تولیدی نیز اقدام به 

توزیع تخم مرغ با نرخ مصوب کرده اند، گفت : ما در 
حوزه تولید تخم مرغ با کمبود مواجه نیستیم بلکه 

مصرف سرانه این کاال در کشور افزایش یافته است .
نبی پــور تاکید کــرد: به دلیل گرانــی محصوالت 
پروتئینی، مردم به مصرف تخم مرغ روی آورده اند 
و به طور قطع می توانیم بگوییم مصرف این کاال ٢٠ 
درصد نسبت به پارســال افزایش داشته است .وی 
میزان تولید روزانه تخم مرغ را در کشور بین ٢٩٠٠ 
تا ٣٠٠٠ تن اعالم و اضافه کرد : میزان تولید این کاال 
نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و آنچه که اتفاق 

افتاده افزایش تقاضا برای تخم مرغ است .

رئیس اتحادیه عکاسان و فیلم  برداران مجالس تهران 
گفت: بعد از کرونا و با تعطیل شدن مراسم ها ضربه 
نهایي به این صنف خــورد و این ضربات پي درپي 
باعث شــد تا تعداد زیادي از اعضا تصمیم بگیرند 

کاسبي خود را تعطیل کنند.
زعفر یاوري، رئیس اتحادیه عکاسان و فیلم برداران 
مجالس تهران گفت: قبل از شیوع کرونا پیشخوان 
دولت و پلیس ١٠+ در امور عکاسي ورود کرده بودند 
که البته این اتفاق با انتقاد جامعه عکاسان همراه 
بود اما انتقادها راه به جایي نبرد و بازار عکاســي را 
تحت تاثیر قرار داد. یاوري ادامه داد: در گذشــته 
مردم براي هر کار اداري که داشتند باید به عکاسي 
مراجعــه میکردند و عکس پرســنلي میگرفتند 
اما خب امروزه بســیاري از مراکز اجرایي و اداري 
 دارند کار عکاسي ها را انجام مي دهند و همه چیز 

تغییر کرده است.
او ادامه مي دهد: وظیفه این مراکز تسهیل در امر 
صدور گذرنامه، شناسنامه و کارت ملي براي مردم 
است و مهارت عکاســي را ندارند به همین دلیل 
است که بیشــتر مردم از عکس هاي روي مدارک 
شناسایي شان ناراضي هســتند. رئیس اتحادیه 
عکاســان و فیلم برداران مجالس تهران ادامه داد: 
بعد از کرونا و با تعطیل شدن مراسم ها ضربه نهایي 
به این صنف خورد و بحران ها تکمیل شدند. این 
ضربات پي در پي باعث شد تا تعداد زیادي از اعضا 

تصمیم بگیرند کاسبي خود را تعطیل کنند. این 
رئیس اتحادیه در ادامه افزود: ابتداي سال ١٣٩٨ 
تعداد افرادي که مجوز داشتند ١٩٠٠ نفر بود؛ اما 
امروز این تعداد به ١٠۴٠ نفر رسیده، از آنجایي که 
در هر واحد صنفي ۵ تا ۶ نفر به طور مستقیم کار 
میکنند، مي توان گفت که در حدود ۵ هزار نفر بیکار 
به جامعه بیکاران کشور اضافه شده است. یاوري در 
ادامه گفت: عالوه بر این برخي از افراد بودند که به 
صورت موردي با عکاسي ها در ارتباط بودند و کار 
عکاســي میکردند به عنوان مثال دو مراسم را در 
طول ماه پوشش مي دادند که دقیقاً دو سال است 
که آن ها کامالً بیکار شده اند. او افزود: دولت در سال 
گذشته وامي تحت عنوان وام کارا در اختیار اصناف 
قرارداد، اما مگر درآمدي بود که از محل آن اقساط 
 این وام را پرداخت کنیم؟ به همین دلیل از آن وام 

استقبال نشد.
یاوري در ادامه از نقش بیمه و مالیات گفت: سازمان 
تأمین اجتماعي و دارایي باید در این شرایط به کسبه 
کمک کنند اما نه تنها کمکي از سمت آنها انجام 
نشد؛ بلکه با همان فشار سابق در حال اخذ بیمه و 
مالیات از مردم هستند. وي با اشاره به افزایش قیمت 
کاغذ و مواد شیمیایي مورد استفاده در عکاسي ها 
گفت: کاغذ حساس قباًل ٨٠٠ هزار تومان قیمت 
داشت، اما هم اکنون قیمت آن به بیش از ۵ میلیون 

تومان افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران در خصوص 
نمایشگاه بین المللي امپکس، کیف و کفش، چرم و 
صنایع وابسته گفت: امسال دهمین دوره نمایشگاه 
امپکس برگزار خواهد شد. در حال حاضر پیش ثبت 
نام نمایشگاه امپکس در حال انجام است. نمایشگاه 
امپکس توانسته قدم  هاي مهمي را براي صنعت کفش 
بردارد، زیرا باعث مي شود با اخرین فناوري و ماشین 

آالت روز دنیا آشنا شویم.
رسول شــجري، رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز 
تهران با بیان اینکه نمایشــگاه امپکس نام شناخته 
شدهاي در صنعت کفش دنیاست، اظهار کرد: سال 
گذشته کنفرانس علمي در نمایشگاه امپکس برگزار 
شــد که تا به امروز در هیچ کجاي دنیا برگزار نشده 
اســت. این کنفراس مورد توجه همگان قرار گرفت. 
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران معتقد است: 

نمایشگاه امپکس آبروي صنعت کفش ایران است. در 
این نمایشگاه کشورهاي آلمان، ایتالیا، چین، ترکیه، 
هند پاکستان و... حضور داشته و این امر باعث شناخت 

هرچه بیشتر صنعت کفش ایران در دنیا شده است.
وي ایران را از پیشــگامان صنعت کفش دانســت و 
گفت: صنعت کفش یک صنعت دیربــاز و با قدمت 
بیش از ٢ هزار ۵٠٠ سال است. ضمن اینکه در تمامي 
دنیا بخصوص کشورهاي پیشرفته توجه ویژه اي به 
صنعت کفش بویژه به دلیل اشتغال زایي و درآمدزایي 
مي شود. شــجري در خصوص ارسال نامه به رئیس 
جمهوري جهت حمایت از تولیدکنندگان کفش گفت: 
با توجه به مشــکالت موجود در صنعت کفش، نامه 
اي جهت حمایت از این صنعت به رئیس جمهوري 
 ارسال شده اســت که تا به امروز پاسخي به آن داده 

نشده است.

رئیس اتحادیه حمل و نقل کاالي درون شهري 
با تاکید بر لزوم و ضرورت پشتیباتي از اتحادیه 
هاي صنفي در جهت احقاق حقوق خویش بیان 
داشت: از آنجا که متاسفانه برخي از وزارت خانه 
ها، ســازمان ها و ارگان ها در تالش براي به زیر 
ســلطه در آوردن برخي از اتحادیه هاي صنفي 
هستند، شهرداري تهران نیز ســال هاست در 
پي تصاحب پنج اتحادیــه صنفي حوزه حمل و 
نقل کاال و مسافر است. حســین زندي، رئیس 
اتحادیــه حمل و نقــل کاالي درون شــهري 
تهران در ادامه تصریح کرد: ســال هاي متوالي 
اســت که پنج اتحادیه حمل و نقل شــهري- 
مســافربري- موسسات توریســتي)آژانس(- 
وانت بار و پیک موتوري و کمپرسي داران تحت 
 فشــارهاي رواني زیادي از ســوي شــهرداري 

تهران قرار دارند.
وي ادامه داد: شهرداري مي خواهد این اتحادیه 
ها که جزو زیرمجموعه اتاق اصناف هستند و بر 
پایه و تکیه بر قانون نظام صنفي اداره مي شوند 
را تحت کنترل و اداره خــود درآورد؛ حال آنکه 
اتحادیه هاي مذکور با اتحاد کامل و تنها برتکیه 
و حمایت قانون نظام صنفي و مقاومت و تالش 
خود توانسته اند از سلطه گري شهرداري شانه 

خالي کنند .
زندي با تاکیــد بر لزوم حمایت اتــاق اصناف و 
دیگر متولیان اصناف گفت: درســت آن اســت 
که اتحادیه ها از ســوي متولیان شان حمایت و 
پشتیباني شــوند. نباید اجازه دهیم هر ارگان و 
وزارت خانه اي به خودش اجــازه دهد اصناف 
را به ســوي خود بکشــد. ما قانون نظام صنفي 
داریم و اتــاق اصناف کــه اتحادیــه ها تحت 

حمایت ایشــانند؛ لذا اگر حمایت نشــویم ذره 
 ذره هر ارگانــي به خود اجازه تســخیر اصناف 

را مي دهد.
وي با ابراز تاســف از ادامه این رونــد در میان 
برخي سازمان ها و ارگان ها گفت: در ادامه این 
روند زمزمه دست گذاشتن گردشگري، وزارت 
مســکن، وزارت راه، وزارت بهداشت بر برخي از 
اتحادیه ها به گوش مي رســد که مي خواهند 
اتحادیه هــاي صنفي را تصاحــب کنند. زندي 
تاکید کرد: تنها یک صدا و یک تن واحد مي تواند 
از حقوق اصناف دفاع کند. نباید دست هایمان 
را از هم جدا کنیم. نباید اجازه دهیم آنقدر فشار 
 بر اصناف زیاد شود که از هم بگسلیم. ما حمایت 

مي خواهیم.
وي افزود: بر اساس قانون شــهرداري تنها مي 
تواند بر عملکــرد اعضاي حمــل و نقل نظارت 
داشــته باشــد. در صورت تخلف مــي تواند به 
اتحادیه هاي مربوطه گزارش دهــد تا اتحادیه 
مورد گزارش شده را بررسي و حل و فصل نماید. 
شهرداري حق ندارد پا را فراتر بگذارد. ما تحت 
 قانون و اتــاق اصناف و اتحادیــه فعالیت داریم 

و الغیر.
رئیس اتحادیه حمل و نقل کاالي شــهري تهران 
بیان داشــت: به عنوان نماینده و سخنگوي پنج 
اتحادیه حمل و نقل بارها و بارها طي ســال هاي 
گذشــته در جلســات زیادي براي احقاق حقوق 
اصناف شرکت کرده ام. تا جایي که توان داریم از 
این حقوق دفاع مي کنیم؛ اما تا به کي؟ این کار نیاز 
به همت و پشــتکار اتاق اصناف و متولیان اصناف 
دارد تا هیچ کس اجازه نداشته باشد فکر تصاحب و 

تسخیر اصناف را به مغزش خطور کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس می گوید:۶٠ هزار نفر 
از مســتمری بگیران کمیته 
امــداد ثروتمند هســتند و 
حداقل ١٠ میلیــون در ماه 
درآمد دارند. ولی اسماعیلی در برنامه شب گذشته تهران 
٢٠ در گفت و گویی زنده اعالم کرد این تعداد مستمری 

بگیر حقوق های حداقل ده میلیون تومانی دارند. 
به اعتقاد کارشناســان اقتصادی ایــن پدیده نیازمند 
بررسی می باشد که آیا این خانوارها از کمبود اطالعات 
و داده های اقتصادی در نهادهای حمایتی سوءاستفاده 
کرده و مستمری دریافت می کنند یا اینکه این خانوارها 
کم درآمد بوده اما با اجاره حساب های شخصی، کارت های 
بانکی و حتی اسناد هویتی به فراریان مالیاتی، پولشویان و 

دیگر متخلفان به جمع پردرآمدها پیوسته اند.
بر اساس مستندات ارایه شده این آمار کامال درست است. 
بسیاری از مردم هستند که خانه، ماشین و حسابهای بانکی 

پر از پول داشته و هیچ احتیاجی به مساعدت کمیته امداد 
ندارند اما مستمری را از ارگان مربوطه دریافت می کنند. از 
طرفی دیگر هزاران خانوار وجود دارند که از نان شب محروم 
هستند ولی از هر نوع کمک از طرف کمیته امداد محروم 
مانده اند.  درواقع یک نوع اشتباه در عضویت کمیته امداد 
وجود دارد. مثال یک نفر ثروتمند اگر به سن ۵٠ سال برسد 
ولو اینکه از تمام امکانات رفاهی برخوردار باشد به عنوان 
مددجو پذیرفته می شود اما یک جوان که هیچ درآمد و 
امکانات رفاهی ندارد به صرف اینکه جوان هست محروم 
می شود. مسووالن باید در این مورد چاره ای بیندیشند 
چراکه  به همین خاطر فقر در جامعه ریشه کن نخواهد شد. 
اما در همین رابطه چندی پیش رئیس کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، ماجرای تحت پوشش بودن ثروتمندان در 
کمیته امداد امام خمینی)ره( را تشریح کرد. در روزهای 
گذشــته خبری مبنی بر اینکه بیش از هزاران خانواده 
ثروتمند تحت پوشش کمیته امداد هستند، منتشر شد. 
سیدمرتضی بختیاری، این موضوع را تکذیب کرد و گفت: 
همه آمار مددجویان کمیته امداد که حدود ۴ میلیون و 
۷٠٠ هزار نفر است، هرچند وقت یک بار پایش می شود. 

وی اضافه کرد: این بررسی ها از لحاظ اینکه در صورت 
اشتغال، سطح درآمد خانواده ای افزایش پیدا کند است. 
همچنین طی سال گذشته و امسال بیش ١١٣ هزار نفر 
از تحت پوشش خارج شده اند و این پایش ها همچنان 
ادامه دارد. این در حالی است که معاون حمایت و سالمت 
خانواده کمیته امداد امام خمینی)ره( از افزایش مستمری 
مددجویان در سال آینده هم خبر داد. خدرویسی گفت: 
از ٣۵٠ تا یک میلیون ١٠٠ هزار مستمری معیشتی به 
مددجویان کمیته امداد پرداخت می شود. در سال ١۴٠٠ 
میزان مستمری مددجویان ۶۷ درصد افزایش پیدا کرد 
و با توجه به اینکه هنوز بودجه ١۴٠١ تهیه و تدوین نشده 
است نمی توان میزان افزایش مستمری مددجویان را در 
ســال آینده اعالم کرد اما با بررسی فرایند بودجه امداد 
نظرات خود را اعالم می کنند و قطعاً مستمری مددجویان 

در سال آینده افزایش پیدا می کند.
یک کارشــناس اقتصادی در این رابطه در گفت و گو با 
"کسب و کار" گفت: حمایت هایی که تحت عنوان کمک 
و یا برای بهبود معیشت صورت می گیرد باید مبتنی بر 
دیدگاه ملی و روشی جامع باشد. حمید حاج اسماعیلی 

اضافه کرد: در حال حاضر گروه های متوسط به شدت تحت 
فشار هستند؛ مستمری بگیران، کارمندان و کارگرانی که 
دســتمزدهای پایین دریافت می کنند با توجه به تورم، 
قدرت خریدشان کاهش یافته و بخش زیادی از این افراد 
از این طرح منتفع نشده اند لذا معتقدم روشی که در پیش 
گرفته شده اگر چه با هدف حمایت از معیشت دنبال می 

شود ولی روشی جامع و مبتنی بر دیدگاه ملی نیست.
به گفته وی، متاســفانه به دلیل تورم و کاهش قدرت 
خرید، خانواده ها فقیر شده اند. مشکالت آنها افزایش 
یافته و آسیب های اجتماعی افزایش یافته و مسوولین 
سردرگم شــده اند که چگونه دستمزدها را متناسب با 
شرایط اقتصادی کشــور افزایش دهند و قدرت خرید 
مردم حفظ شود. اگر پیش از این زیرساخت های درستی 
برای حوزه دستمزد و مستمری بگیران تعیین می گردید 
امروز صندوق های کشور دچار ورشکستگی نبودند و 
شهروندان از ثبات درآمدی مناسبی در زندگی خود بهره 
مند بودند، اما متاسفانه مسوولین نتوانستند مشکالت 
مهم این حوزه را که ارتباط قابل توجهی با زندگی و تامین 

معیشت مردم دارد را حل و فصل کنند. 

۶0 هزار نفر از مستمری بگیران حداقل 10 میلیون در ماه درآمد دارند

سردرگمی  در حمایت  از  اقشار ضعیف
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

معاون اول رییس جمهور می 
گوید: دولت به دنبال ارزانی 
کاالهاست. مخبر اضافه کرد: 
کمبود کاال وجــود ندارد اما 
گرانی چرا. دلیل عمده گرانی 
هم تورم و کسری بودجه است. امیدوارم بودجه ١۴٠١ 

بدون کسری بسته شــود. دولت به دنبال فراوانی کاال، 
ثبات قیمت ها و ارزانی کاالهاست اما دسترسی به نتایج 

مطلوب قطعا زمان بر خواهد بود.
این اظهارات در حالی اعالم شــده اســت که در مدت 
اخیر رشد قیمت کاالها بی سابقه بوده و کاالهای چند 
نرخی در بازارها بیداد می کند. در حالیکه قیمت گذاری 
دستوری هم به عنوان تنها راه حل دولتها برای رهایی از 
رشد قیمتها کارساز نبوده باید دید برنامه های دولت برای 

کنترل قیمت ها در انواع بازارها چیست. طی ماه های 
اخیر انواع کاالهای اساسی افزایش قیمت را تجربه کردند 
و برای این افزایش قیمت دالیل متعددی بیان شده است. 
در این میان هم افراد به خصوص قشر کم درآمد جامعه 
که نسبت به دیگران آسیب پذیرتر هستند، برای تامین 
کاالهای اساسی با مشکالت جدی روبه رو شده اند. این 
روند صعودی قیمت ها در حالی ادامــه پیدا کرده که 
درآمد افراد افزایشی نداشــته و روزبه روز قدرت خرید 

آنها کاهش پیدا می کند. به عقیده کارشناسان اقتصادی 
تقریبا بجز ١٠ کشور، مابقی کشورها مسئله تورم را حل 
کرده اند. اقتصاد  ایران هم که تورم های باال دارد، طبیعتاً  
تفاوت نرخ تورم داخل و خارج باید در قیمت ارز تعدیل 
شود و اگر انجام نشــود، مانند فنری جمع خواهد شد 
و با هر تکانه ای اعم از تحریم و یا مســائل اقتصادی و... 
 این فنر  آزاد خواهد شد؛ به طوری که بارها این موضوع 

را تجربه کردیم.

كاهش قیمت ها در راه است؟

ناکارآمدی در توزیع کاال
معاون اول رئیس جمهور: دولت به دنبال ارزانی كاالهاست

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

مصرف تخم مرغ در کشور ٢٠ درصد افزایش یافت

5 هزار عکاس مجالس بیکار شدند

کرونا بحران هاي قبلي بازار عکاسان را تکمیل کرد

ارسال  نامه اي به رئیس جمهوري جهت حمايت از صنعت كفش

امپکس نام شناخته شده اي در صنعت کفش دنیاست

شهرداري در پي تصاحب اتحادیه هاي صنفي حوزه حمل و نقل 
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راه اندازی توزیع هوشمند محصوالت کشاورزی
شركت های دانش بنيان دعوت شدند

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سامانه هوشمند تأمین، تولید و توزیع 
محصوالت کشاورزی ایران را با دعوت از شرکت های دانش بنیان و کسب 
و کارهای نوپا )استارتاپ های( توانمند و فعال در توزیع دیجیتال کلید زد. 
راه انداز ی توزیع هوشمند محصوالت کشاورزی/شرکت های دانش بنیان 

دعوت شدند
برابر تصمیمات متخذه در ستاد تنظیم بازار کاالهای اساسی و همچنین 
مصوبات قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی، با توجه به ضرورت 
اعمال شــفافیت و حذف واســطه گری مخرب در بازاررسانی محصوالت 
و کاالهای اساســی و کشــاورزی تولیدی کشــور به روش های مختلف 
B2B/B2C/G2C/ بدین وسیله از شــرکت های دانش بنیان و کسب و 
کارهای نوپا )استارتاپ های( توانمند و فعال در توزیع دیجیتال که دارای 
زیرساخت ها، شبکه های توزیع و توان اجرایی مناسبی برای توزیع مستقیم 
و اینترنتی کاالهای اساســی )نظیر مرغ، تخم مرغ، لبنیات، برنج، روغن 
خوراکی، شــکر و...( به صورت توزیع مویرگی درب منازل هستند دعوت 
به عمل می آید تا پیشــنهادات و مدل های کسب و کاری خود را برای این 

موضوع به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ارسال کنند.
در این بیانیه آمده است: نکته قابل اهمیت اینکه پیشنهادات ارسالی باید در 
قالب لیست اقالم قیمتی کاالها و ملزومات اساسی وزارت جهاد کشاورزی 
که به صورت روزانه در پایگاه اطالع رسانی وزارت متبوع منتشر می شود 
تنظیم  شده و ضروری است الگوهای عرضه مستقیم کاالها به درب منازل 
شهروندان و مردم عزیز )به شــیوه های Last mile( به نحوی طراحی و 
ارائه شود که با احتســاب هزینه های تبعی مترتب بر ارائه خدمات توسط 
شــرکت ها، قیمت نهایی همان قیمت مصوب تنظیم بازاری درب منازل 
مردم باشد. در پایان از داوطلبان در خواست شــده پیشنهادات خود را با 
 info@corc.ir قید شــماره تماس فرد مرتبط به نشــانی الکترونیکی

ارسال نمایند.

بيش از 357هزار شماره مزاحم مسدود شد
طبق آخرین آمار از ســوی ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، 
تاکنون بیش از ۳۵۷ هزار شماره شــخصی دلیل مزاحمت های پیامکی 
مسدود شده اســت. دریافت پیامک های تبلیغاتی معموال برای کاربران 
آزاردهنده اســت و به همین دلیل بیشــتر کاربران به دنبــال راهی برای 
غیرفعال سازی پیامک های تبلیغاتی هســتند. برای جلوگیری از ارسال 
پیامک های تبلیغاتی، راه های مختلفی از جمله استفاده از سامانه ۸۰۰#* 
که برای ساماندهی پیامک های تبلیغاتی از طریق سامانه های ارسال پیام 
کوتاه و با سرشماره های مختلف برای مشترکان تلفن همراه ارسال می شد، 
ایجاد شد.پس از مسدود شدن سرشماره های پیامکی، تبلیغات از طریق 
خطوط شخصی به روشــی رایج تبدیل شــد و پس از آن سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم گرفت ســامانه ۱۹۵ را برای مقابله با 
پیامک های تبلیغاتی که با شماره های شخصی ارسال می شوند، راه اندازی 
کند. در عین حال، همچنان بعضی از پیامک های تبلیغاتی از ســوی خود 
اپراتورهای همراه ارسال می شود که البته اپراتورها هم برای غیرفعال سازی 
این پیامک ها راه حل هایی را در نظر گرفته اند.کاربران در صورت مواجهه 
با پیامک هایی که اقدام به ارســال پیامک های تبلیغاتی با شماره شخصی 
می کنند، می توانند شماره مورد نظر را به سامانه ۱۹۵ ارسال کرده تا روند 
مسدود کردن سیم کارت های مزاحم را تسریع کنند. بر این اساس، سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از زمان مســدود کردن پیامک های 
مزاحم، تعداد خطوط شخصی قطع شده به دلیل مزاحمت پیامکی را اعالم 
می کند. طبق این آمار تا پایان آبان ماه سال جاری، ۳۵۷ هزار و ۳۵۷ خط 

شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی قطع شده است.

رمزنگاری كامل پيام های فيس بوک و اينستاگرام 
به تاخير افتاد

تالش شــرکت متا برای فراهم کردن رمزنگاری کامل پیام های فیس بوک و 
اینستاگرام مدت طوالنی تری از آنچه انتظار داشــت، زمان می برد. آنتیگون 
دیویس، مدیر ایمنی جهانی فیس بوک در یادداشتی برای تلگراف اعالم کرد 
عرضه پیامهای رمزنگاری شده به صورت پیش فرض برای فیس بوک مسنجر 
و اینستاگرام تا سال 2۰2۳ به تاخیر افتاد. این شرکت رسانه اجتماعی پیش از 
این قصد داشت این برنامه را تا سال 2۰22 اجرایی کند اما اکنون زمان بیشتری 
برای انجام این کار نیاز دارد.محرمانگی بیشتر در حال حاضر در وات ساپ فراهم 
شده اما در فیس بوک مسنجر و اینستاگرام همچنان کاربران باید یک مکالمه 
رمزنگاری شده را شروع کنند. شرکت متا که سابق بر این فیس بوک نام داشت، 
حرکت گسترده به سمت رمزنگاری و ســایر قابلیتهای حریم خصوصی را در 
سال 2۰۱۹ آغاز کرد.بر اساس گزارش انگجت، دیویس اظهار کرد شرکت متا 
همچنان توانایی این را دارد که موارد سوءاستفاده را از طریق اطالعات رمزنگاری 
نشده و گزارشهای کاربران شناسایی کند. این تاخیر می تواند زمان کافی فراهم 
کند تا این شــرکت دولتها را از خدماتی که فراهم مــی کند، مطمئن کرده و 

مناقشات احتمالی را برطرف کند.

تغيير سياست حريم خصوصی واتس اپ در اروپا
واتس اپ سیاســت حریم خصوصی خود در اروپا را به دنبال جریمه سنگینی 
که اوایل ســال میالدی جاری در ارتباط با حفاظت از دیتای کاربران دریافت 
کرد، بازنویســی می کند.دیده بان حفاظت از دیتای ایرلند پس از تحقیقات، 
جریمه ای به میزان 22۵ میلیون یورو علیه واتس اپ صادر کرد و به این سرویس 
پیام رسان دستور داد سیاستهایش را تغییر دهد.واتس اپ خواستار تجدیدنظر 
در خصوص این جریمه شد اما اســناد سیاست خود در اروپا و انگلیس را برای 
عمل به دســتور مقامات اصالح می کند. با این حال تاکید دارد که درخدمات 
این شرکت تغییری صورت نمی گیرد. تغییرات برای افزودن جزییات بیشتر 
پیرامون شــیوه های فعالیت فعلی طراحی شــده اند و تنها در نسخه اروپایی 
سیاست حریم خصوصی واتس اپ گنجانده می شــوند که پیش از این هم با 
نسخه اعمال شده برای سایر نقاط جهان متفاوت بود.این شرکت با تشریح این 
تغییرات، اعالم کرد هیچ تغییری در فرآینــد یا توافقهای قراردادی با کاربران 
اتفاق نمی افتد و نیازی نیست کاربران با چیزی موافقت کرده یا اقدامی انجام 
دهند تا به استفاده از واتس اپ ادامه دهند.سیاست جدید واتس اپ بالفاصله 
اجرایی می شود.کاربران واتس اپ در ژانویه درباره به روزرسانی شرایط استفاده 
از ســرویس این پیام رسان اعتراض کرده بودند و بســیاری معتقد بودند این 
به روزرسانی به اشتراک گذاری اطالعات با فیس بوک منتهی می شود که اکنون 
"متا" نامیده می شود.بسیاری از کاربران تصور کردند مخالفت با شرایط جدید 
استفاده از سرویس به مسدود شدن حساب کاربری آنها منجر می شود. در واقع 
تغییر چندانی روی نداد. با این حال واتس اپ مجبور شد تغییراتش را به تاخیر 
بیاندازد و ماه ها تالش کرد دیدگاه عمومی را در این باره تغییر دهد. واتس اپ 
با نوشتن درباره تغییرات جدید که از سوی کمیسیونر حفاظت از دیتای ایرلند 

الزامی شده است، مستقیما به این نوع نگرانیها پرداخت.

اخبار

عرضه نانودارویی برای پیشگیری و درمان بیماری های دامی 
محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید داروی نانویی حاوی نانوامولسیون A+D۳+E برای پیشگیری از بیماری در دام شدند. مهدی ناصری مسئول فنی و مدیر تحقیق و توسعه یک شرکت دانش بنیان گفت: 
یکی از محصوالت این شرکت، نانوداروی تزریقی حاوی نانوامولسیون A+D۳+E است که دارای سه ویتامین مختلف بوده و با استفاده از فناوری ویژه ای توسعه یافته است. ذرات موجود در این داروی تزریق به محدود 
نانومتری رسیده و زمان اثرگذاری آن نیز به شدت افزایش یافته به طوری که با یک بار تزریق زمان طوالنی تری اثر دارو باقی می ماند.وی با بیان اینکه، این دارو طی دو سال اخیر وارد بازار شده است، گفت: 

این ویتامین ها محلول در چربی هستند و ما توانسته ایم با فرموالسیون نانویی این ویتامین ها را به صورت محلول در آب تولید کنیم که با کاهش دما مشکل انعقاد پیش نمی آید. 

ثبت نــام ســایر مجرد ها 
در نهضــت ملی مســکن 
مشــروط اســت بــه این 
که موقــع تحویــل واحد 
مســکونی بایــد متاهل 
باشــند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ این 
روز ها بحث ثبت نام مجردان در طرح نهضت ملی 
مسکن  مطرح شــده و همین امر خود باعث شده 
بســیاری از متقاضیان به فکر ثبت نام در این طرح 
بیفتند، اما هر بار در این خصوص اخبار و بحث های 
مختلفی می شــود که همین امر خود باعث ایجاد 
حاشیه های بسیار زیادی شده است. کلیات بحث 
ثبت نام افراد مجرد در این طرح به تصویب رسیده، 
 اما هنوز درباره سن آن ها بحث و یا صحبتی نشده

 است.
محمود محمود زاده معاون وزیر راه وشهرســازی 
درباره شــرط ثبت نام مجرد هــا در طرح نهضت 
ملی مسکن گفته اســت: با تصویب هیات وزیران 
امکان ثبت نام مــردان مجرد باالی ۴۵ ســال در 
طرح نهضت ملی مســکن فراهم شــده بــود، اما 
پیشنهاد ثبت نام ســایر مجرد ها که سن کمتری 
دارند چندی پیش در شــورای عالی مســکن نیز 
مورد تصویب قرار گرفت که شــرط تاهل در زمان 
 تحویل ملک به آن ها مهمترین تبصره این مصوبه 

است.
معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
بیان کرد: شورای عالی مســکن با کلیات ثبت نام 
همه مجرد ها در طرح نهضت ملی مسکن موافقت 
کرده اســت.محمود زاده تاکید کرد: این پیشنهاد 
هنوز وارد بررسی جزئیات نشــده و در حال تهیه 
آن هستیم، اما ثبت نام ســایر مجرد ها در نهضت 
ملی مســکن مشــروط اســت به ایــن معنی که 
موقع تحویل واحد مســکونی باید متاهل باشــند 
 در غیر ایــن صورت، خانــه به آنــان تحویل داده

 نمی شود.
معاون مسکن وســاختمان وزیر راه وشهرسازی با 
بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵2۰ شــهر برای 
ثبت نــام متقاضیان در شــهر های مختلف فراهم 
شده است،گفت: در هر شهری که زمین تامین شود 
چه برای اولین بار و چه برای چندین بار ما ســعی 

خواهیم کرد ظرفیت های مختلفی را تامین کنیم و 
هر فردی که واجد شرایط باشد بتواند در این طرح 

ثبت نام کند.
 او همچنین درباره حضور ســازندگان کشور های 
دیگر در طرح نهضت ملی مسکن هم گفت: در حال 
حاضر برای حضور کشور های دیگر ما در حد مذاکره 
پیش رفتیــم و در صورتی که مذاکــرات ما هم به 
نتیجه برسد تنها در بحث انتقال تکنولوژی فعالیت 

خواهیم کرد.
محمــود زاده بیــان کرد: هــدف از اجــرای این 
طرح تنها کاهــش قیمت تمام شــده و همچنین 
کاهش زمان ســاخت و افزایش کیفیت اســت و 
حاشــیه هایی که در این خصوص هم ایجاد شده 
 از سوی افرادی اســت که در این خصوص اطالعی

 ندارند.
در این مصوبه ۵ گروه از مجرد هــا امکان ثبت نام 
در طرح نهضت ملی مســکن را دارند که شــامل 
خانم های مجرد با ســن باالی ۳۵ سال، معلوالن 
جســمی و حرکتی، آقایان مجرد باالی ۴۵ سال و 

بیماران خاص می شود.
 گفتنی اســت ثبت نام طرح نهضت ملی مســکن 
که از 2۸ مهر مــاه ثبت نام آغاز و مقرر شــده بود 
تا 2۸ آبان مــاه ظرف مدت یک ماه ســایت برای 
ثبت نام کنندگان باز باشــد، اما بــه گفته معاون 
وزیــر راه وشهرســازی بــا توجــه به اســتقبال 
بســیار زیاد متقاضیــان مهلت ثبت نــام تمدید 
 شــد و افراد می تواننــد تــا ۱۵ آذر مــاه در این

 طرح ثبت نام کنند.
درطرح نهضت ملی مسکن مقرر شده ظرفیت برای 
ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ایجاد شود و این 
۴ میلیون واحد ظرف مدت 2 سال کلید زده شود.
تاکنون بیــش از یک میلیون و ۵۰۰ هــزار نفر در 
سامانه ثمن که برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت 

نام کرده اند.
در راســتای کمک به تامین مســکن خانوار های 
فاقــد مســکن، وزارت راه و شهرســازی در نظر 
دارد در اجــرای برنامــه نهضت ملی مســکن در 
ســال ۱۴۰۰ و به منظور کمک به تامین مســکن 
 فاقــدان مســکن این طــرح برنامه ریزی شــده 

است.
در ایــن مرحله بــرای ثبت نــام متقاضیــان بر 
اســاس ظرفیت های احصاءشــده در تعدادی از 
شهر های واقع در استان های کشــور برنامه ریزی 

شده اســت. متقاضیان این شــهر ها می توانندتا 
 پایــان ۱۵ آذر نمــاه در ایــن طــرح ثبــت نام

 کنند.
متقاضیان تایید نهایی پس از پاالیش و احراز شرایط 
از طریق سامانه ساماندهی خواهند شد. متقاضیانی 
که می توانند در این طرح ثبت نام کنند باید دارای 
شــرایطی از جملــه دارای فرم ج قرمز باشــند و 
متقاضی متأهل و یا سرپرست خانوار، و دارای ۵ سال 
سابق سکونت در شهر مورد تقاضا باشند همچنین 
متقاضیان بایــد دارای عدم دریافت تســهیالت 
 ساخت یا خرید مسکن از سیستم بانکی از ابتدای 

سال ۱۳۸۴ تا کنون باشند.
از همه مهم تــر افرادی که ثبت نــام می کنند باید 
دارای شرایط زیر از جمله نداشتن منع قانونی برای 
دریافت تســهیالت بانکی )نظیر چک برگشــتی، 
تســهیالت معوقــه و ...( و توانایــی تأمین هزینه 
ساخت مسکن مازاد بر تســهیالت بانکی بر اساس 
 قیمت تمام شــده طی مراحل ســاخت را داشته

 باشند.
 پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی برای تعیین 
ســقف تســهیالت نهضت ملی ملی در شهر های 
مختلف به تصویب شــورای پول و اعتبار رسیده به 
طوری که متقاضیان مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون 
تومان، در شهر های باالی یک میلیون نفر جمعیت 
)کالن شــهرها( ۴۰۰ میلیون تومــان و در مراکز 
اســتان ها ۳۵۰ میلیون تومان تسهیالت ساخت 
دریافت خواهند کرد و رقم این تسهیالت در سایر 
شهر ها ۳۵۰ میلیون تومان و برای مسکن روستایی 

2۵۰ میلیون تومان است.
بر اســاس مصوبه شــورای پــول و اعتبار، ســود 
تســهیالت ۱۸ درصد اســت و بــا اســتفاده از 
امکاناتی که »صنــدوق ملی مســکن« از طریق 
»قانون جهــش تولیــد« در اختیــار می گذارد، 
بــرای دهک هــای درآمــدی پایین وابســته به 
 استطاعت و توان مالی بخشــی از درصد از طریق 
صنــدوق تامین خواهد شــد. یکــی از مهم ترین 
موضوعاتی که در طرح نهضت ملی مسکن مطرح 

شده مربوط به آورده متقاضیان است.
میزان آورده متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن 
مشــخص و برای متقاضیان معمولی ۴۰ میلیون 
تومان و برای دهک های دو تا ســه هم 2۰ میلیون 
تومان در نظر گرفته شده است. متقاضیان در ۴ یا 
۵ مرحله باید آورده خود را پرداخت کنند و ساخت 
واحد های طرح نهضت ملی مسکن براساس قیمت 
تمام شده واحد مسکونی است که این میزان آورده 
به غیر از تسهیالتی است که تعلق می گیرد و مابقی 
هرچه باقی بماند در قالب قراردادی اســت که بین 
 سازندگان و متقاضیان منعقد می شود و متقاضی

 باید با تامین مالی پرداخت کند.
 طــرح نهضت ملی مســکن تاکنــون در چندین 
شــهر کشــور کلید خورده و به گفته وزیــر راه و 
شهرســازی در طــی یک ماه گذشــته ســاخت 
حــدود ۷۰۰ واحــد مســکونی این طــرح آغاز 
شــده و امیــدوار هســتیم تــا ســال ۱۴۰۴ ما 
 شــاهد بهره بــرداری از ایــن ۴ میلیــون واحد

 مسکونی در کشور باشیم.

مجردهای زير 45 سال چگونه در نهضت ملی مسكن ثبت نام كنند؟

ازدواج شرط تحویل مسکن 
News kasbokar@gmail.com

کلیات »ســند صیانت از کودکان و نوجوانان در 
فضای مجــازی« مورد تأیید تمامی دســتگاه ها 
و ســازمان های مربوطه برای اجرایی سازی قرار 
گرفت. اولین جلسه کارگروه اجرایی سازی »سند 
صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی« 
در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد و کلیات این 
سند مورد تأیید تمامی دستگاه ها و سازمان های 

مربوطه قرار گرفت.
در این جلسه سید ابوالحســن فیروزآبادی دبیر 
شــورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی 
گفت: سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای 
مجازی یکی از مهمترین ســندهایی است که در 
راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد رها 
بودن فضای مجازی تدوین شده چرا که بر آسیب 

پذیرترین بخش جامعه که کودکان هستند تاکید 
داشته و برای کاهش آسیب پذیری در این حوزه 

مؤثر است.
وی افزود: این ســند حاصل مذاکــرات متعدد با 
ســازمان ها و دســتگاه های ذی ربط بوده و باید 
تمامی مسئوالن همت کنند تا این مهم به انجام 
برسد تا بخش بزرگی از فضای مجازی که به صورت 
بسیار حساس نســل آینده ما را می سازد بیش از 
پیش امن و قابل استفاده شــود و بتوانیم در برابر 
آسیب های فضای مجازی از کودکان و نوجوانان 

حفاظت کنیم.
فیروزآبادی با تاکید بر این که ســند صیانت نیاز 
به نگاه حمایتــی دارد، تصریح کرد: می توان برای 
اجرای این سند از ظرفیت بسیاری از سازمان های 
فعال در این حوزه نیز اســتفاده کرد و مرکز ملی 
فضای مجازی از این همکاری استقبال می کند.وی 
با اشاره به مباحث محتوایی این سند تاکید کرد: 
باید به مســاله بازی های فضای مجازی در حوزه 
کودکان توجه شده و همچنین نقش خانواده ها در 

این سند پررنگ تر شود.

این جلســه با حضور مســئوالن دســتگاه های 
مرتبــط همچــون وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات، وزارت دادگســتری، حوزه علمیه قم، 
دادســتانی، معاونــت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، نیروی انتظامی، آمــوزش و پرورش، 
سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان امور اجتماعی 
کشور، صدا و سیما، ســازمان بهزیستی و اعضای 
حقیقی شــورای عالی فضــای مجــازی برگزار 
شــد و در خصــوص چگونگی تشــکیل کمیته 
مدیریت، راهبــری و تدوین مقــررات عمومی، 
پیگیری اقدامات ضروری و وظایف دســتگاه ها و 
تاکید بــر مباحث کارگروه مقابله با آســیب های 
 فرهنگی و اجتماعی فضای مجــازی تبادل نظر 

صورت گرفت.

اداره مخابرات پاکستان، ممنوعیت دوباره تیک تاک 
را پس از ۴ ماه لغو کرد. لغو ممنوعیت تیک تاک پس از 
آن انجام شد که پلتفرم انتشار ویدئوهای کوتاه چینی 
تضمین کرد محتوای نامناســب را کنترل می کند.
طی ۱۵ ماه گذشته این چهارمین باری است که اداره 
مخابرات پاکستان )PTA( ممنوعیتی بر تیک تاک 
را وضع و آن را لغو می کند. اپ چینی نخســتین بار 
در اکتبر سال گذشته به دلیل شکایت های گسترده 

درباره محتوای نامناســب و غیراخالقی مســدود 
شد.در بیانیه PTA آمده اســت: این سازمان پس 
از وضع محدودیت در 2۰ جوالی 2۰2۱ میالدی به 
مذاکرات با مدیریت تیک تــاک ادامه داد. در نتیجه 
مذاکرات ادامه دار، مدیریت ارشد این پلتفرم تضمین 
کرد در راستای هنجارهای اجتماعی و قانونی محلی 

نســبت به اخذ اقدامات الزم برای کنترل محتوای 
غیرقانونی متعهد است.در اوایل ماه جاری تیک تاک 
و مقامات PTA مذاکره ای مفصــل درباره بازبینی 
محتوای پتلفرم و همراستا با قوانین محلی و هنجاری 

اجتماعی انجام دادند.
در این جلسه، شرکت نوآوری ها، استراتژی های آینده 

و سرمایه گذاری در بازار محلی جهت تضمین انتشار 
محتوای ایمن، ثمربخش، آگاه کننده و قانونی برای 
کاربران پاکستانی را مطرح کرد.این در حالی است که 
دولت هند از ژوئن سال گذشته تیک تاک و چند اپ 
چینی دیگر را مسدود کرده است. این درحالی است 
که در آن زمان تیک تاک حدود 2۰۰ میلیون کاربر 
در این کشور داشت و اکنون امیدوار است دوباره وارد 

بازار این کشور شود.

مجموع ارزش بازار جهانی ارز های دیجیتالی در حال 
حاضر 2۵۷۰ میلیارد دالر برآورد می شــود که این 
رقم نسبت به روز قبل 2.۵۵ درصد کمتر شده است. 
ارزش بیشــتر ارز های دیجیتالی مهــم کاهش پیدا 
کرد. با وجود عملکرد ضعیــف بیتکوین پس از ثبت 
قله تاریخی خود، رئیس جمهور السالوادور از برنامه 
ریزی برای راه اندازی نخستین شهر بیتکوینی جهان 
در این کشــور خبر داده است.السالوادور تنها کشور 

جهان محسوب می شود که بیتکوین را به عنوان واحد 
رسمی پول خود معرفی کرده و با وجود هشدار صریح 
بسیاری از اقتصاددانان، آینده نظام مالی و بانکی خود 
را به ارز های دیجیتالی گره زده اســت. پس از چند 
پالس مثبت، حاال صدای انتقادات برخی از مقامات 
فعلی و سابق آمریکا از بیتکوین و ارز های دیجیتالی 

دیگر بلندتر شده است.کریســتوفر والر- از مدیران 
ارشد بانک مرکزی آمریکا- با بیان اینکه از نظر وی 
ارزش ذاتی بسیاری از ارز های دیجیتالی فعلی موجود 
در بازار صفر اســت گفت که هر کسی می تواند برای 
خودش یک ارز دیجیتالی راه اندازی کند و ارزش آن 
نیز فقط یک توافق اســت پس هر لحظه امکان دارد 

ارزش آن ارز صفر شود.وزیر خارجه سابق آمریکا نیز 
به جمع منتقدان ارز های دیجیتالی پیوســته است: 
هیالری کلینتون در یک مصاحبه در حاشیه اجالس 
مالی سنگاپور با بیان اینکه ارز های دیجیتالی جایگاه 
پول های ملی از جملــه دالر را تضعیف خواهند کرد 
از دولت ها و بانک های مرکزی خواســت تا به کمک 
همدیگر قوانین سفت و سختی در زمینه استفاده از 

ارز های دیجیتالی و توسعه آن ها وضع کنند.

آنالین شــدن برای بســیاری از کاربــران از جمله 
آمریکایی هــا، راه مهمی برای ارتباط با دوســتان و 
خانواده، خرید، دریافت اخبار و جست وجوی اطالعات 
است. با وجود این، تحقیقات نشان داده که امروزه ۷ 
درصد از بزرگســاالن ایاالت متحده می گویند که از 
اینترنت استفاده نمی کنند.عدم پذیرش اینترنت با 
تعدادی از متغیرهای جمعیت شناسی مرتبط است، 
اما این متغیرها به شدت به سن ارتباط دارد، در عین 
حال بر اساس گزارش نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو، 
آمریکایی های مســن تر همچنان یکی از گروه هایی 
هســتند که کمترین میزان اســتفاده از اینترنت را 
دارنــد. امروزه، گزارش می شــود کــه 2۵ درصد از 

بزرگساالن ۶۵ سال و باالتر، هرگز آنالین نمی شوند، 
درحالی که بزرگساالن کمتر از ۶۵ سال، سهم بسیار 
کمتری از این آمــار دارند.میزان تحصیالت و درآمد 
خانوار نیز متغیرهایــی از احتمال آفالین بودن افراد 
اســت. حدود ۱۴ درصد از بزرگساالن با تحصیالت 
دبیرستانی یا کمتر از اینترنت استفاده نمی کنند، اما 
این سهم با افزایش سطح تحصیالت کاهش می یابد. 
بزرگساالنی که در خانوارهایی با درآمد کمتر از ۳۰ 
هزار دالر در ســال زندگی می کنند، بسیار بیشتر از 
کسانی که درآمد ســاالنه خانواده آنها ۷۵ هزار دالر 

یا بیشتر اســت، احتمال دارد که از اینترنت استفاده 
نکنند و این میــزان، ۱۴ درصد در مقابل یک درصد 
اســت. در مقابل، هیچ تفاوت آماری معنی داری در 
استفاده از اینترنت بر اساس جنسیت، نژاد و قومیت 
یا نوع جامعه وجود ندارد.با وجود اینکه برخی گروه ها 
به طور مداوم نرخ پذیرش اینترنت پایین تری دارند، 
اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی هــا اکنون آنالین 
هستند، زیرا برنامه های دولتی و خدمات اجتماعی 
در حال انجام، مناطق محروم را به پذیرش اینترنت 
تشویق می کند. با گذشت زمان، جمعیت آفالین این 

کشور در حال کاهش است و برای برخی گروه ها این 
تغییرات به ویژه چشمگیر بوده است. به عنوان مثال، 
۸۶ درصد از بزرگســاالن ۶۵ ســال و باالتر در سال 
2۰۰۰ آنالین نبودند. امروز این رقم تنها به یک چهارم 
کاهش یافته است.سهم بزرگساالن آفالین ۵۰ تا ۶۴ 
ساله از سال 2۰۱۹، هشــت درصد کاهش یافته و از 
۱2 درصد به ۴ درصد رسیده است. سهم بزرگساالن 
سیاهپوست و اسپانیایی تبار آفالین نیز در طی این 
دوره به میــزان قابل توجهی کاهــش یافته و از ۱۵ 
درصد به ۹ درصد میان سیاهپوستان و از ۱۴ درصد 
به ۵ درصد در میان افرادی که اسپانیایی تبار هستند، 

رسیده است.

برای اجرا توسط دستگاههای ذيربط

کلیات سند صیانت از کودکان در فضای مجازی تایید شد

ممنوعیت تیک تاک در پاکستان لغو شد

روز قرمز رمزارز ها

چند درصد آمریکایی ها از اینترنت استفاده نمی کنند؟


