
وزیر صمت وعده داده که تا پایان ســال یک میلیون 
دستگاه خودرو تولید می شود؛ حال بررسی جدیدترین 
آمار تولیــد خودرو در ۸ مــاه ابتدایی امســال بیانگر 
تولید۵۸۹ هزار و ۴۰۰ انواع ســواری است.، سید رضا 
فاطمی امین از روز نخست سکانداری بر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بر افزایش تولید خودرو به منظور تأمین 
نیاز بازار و حذف قرعه کشی خودرو از طریق رشد عرضه 
تاکید کرده است.وی اخیراً نیز مجدد اعالم کرده است 
که سال آینده یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو 
تولید خواهد شــد که بر همین مبنا با توجه به تأمین 
نیاز بازار، قرعه کشی در سال ۱۴۰۱ حذف می شود.به 
گفته وزیر صمت، تقریباً تقاضای خودرو یک میلیون و 

پانصد هزار خودرو در سال است که پانصد هزار خودرو 
کمبود عرضه داریم.

تولید ۵۸۹ هزار دستگاه خودرو در ۸ ماه ۱۴۰۰
بر همین اساس، بررسی جدیدترین آمار تولید خودرو 
در ۸ ماه ابتدایی امسال نشان می دهد که ۵۸۹ هزار و 
۴۰۰ دستگاه انواع سواری تولید شده که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته )۵۶۵ هزار و ۴۰۰ دستگاه( 
۴.۲ درصد افزایش داشــته است.با توجه به وعده وزیر 
صمت مبنی بر تولید یک میلیون دســتگاه خودرو تا 
پایان ســال، باید منتظر ماند و دید که در مدت باقی 
مانده از سال جاری، ۴۰۰ هزار دستگاه تولید می شود 

یا خیر. از سویی دیگر خودروسازان به صورت هفتگی 
پیش فروش ۳ ماهه برگزار می کنند از این رو افزایش 

تولید تبدیل به یک الزام شده است.

تولید وانت کاهش یافت
همچنین در این بازه زمانی تولید اتوبوس، مینی بوس، 
ون، کامیون، کامیونت و کشنده افزایش و تولید وانت 
و تراکتور کاهش یافته اســت.در ۸ ماه ابتدایی سال 
۱۴۰۰، هزار و ۳۸۸ دســتگاه اتوبــوس، مینی بوس 
و ون تولید شــده که نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته )هزار و ۱۸۸ دستگاه( ۱۶.۸ درصد افزایش 

یافته است.

با توجه به اینکه از ۱۳ دی ماه قانون جدید مالیات 
بر ارزش افزوده اجرا می شود، از زمان اجرای آن، 
واردات کاالهای موضوع جزءهای )۱(، )۳( و )۵( 
بند »الــف« این ماده مشــمول معافیت نبوده و 
مالیات و عوارض با نرخ اســتاندارد ۹ درصد در 
مبادی گمرکی به آن تعلق می گیرد. عرضه این 
کاالها در داخل کشور نیز، مانند عرضه کاالهای 
مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف 
است.به گزارش ایسنا، از زمان اجرای قانون دائمی 
مالیات ارزش افــزوده، معافیت مالیاتی کاالهای 
وارداتی نظیر برنج و روغن که ذیل جزءهای )۱(، 
)۳( و )۵( بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش 

افزوده قرار دارند، حذف می شود که این موضوع 
به نامه ارسالی سازمان امور مالیاتی به گمرک در 

اوایل آذرماه برمی گردد.

متن نامه سازمان امور مالیاتی به گمرک 
ایران نیز به شرح زیر است:

با عنایت به الزم االجرا شدن قانون دائمی مالیات 
بر ارزش افزوده )مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰( از تاریخ 
۱۳/۱۰/۱۴۰۰ و در اجــرای آن بخش از تبصره 
۰۱۰ جزء ۱۷ بند »الف« ماده ۹ قانون یاد شده که 
مقرر می دارد: واردات کاالهای موضوع جزءهای 
۱، ۳ و ۵ بند »الف« این ماده مشــمول معافیت 

نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد ۹ درصد 
در مبادی گمرکی بــه آن تعلق می گیرد. عرضه 
این کاالها در داخل کشور، مانند عرضه کاالهای 
مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف 
است. گمرک جمهوری اســالمی ایران از تاریخ 
اجرای قانون مکلف اســت در مبــادی ورودی 
گمرکی از کاالهای موضوع جزء های ۱، ۳ و ۵ به 
شرح ذیل، مالیات و عوارض ارزش افزوده با نرخ 
اســتاندارد ۹ درصد وصول کند؛ لذا خواهشمند 
است به منظور اجرای دقیق قانون و جلوگیری از 
سردرگمی فعاالن اقتصادی، دستور فرمایید در 

این خصوص اقدام مقتضی صورت پذیرد.

سومین نشست کمیته دستمزد شــورای عالی کار با 
ادامه ارائه گزارش مطالعات بررسی ابعاد مزد منطقه ای 
تشکیل و مقرر شد در جلسه آینده جمع بندی مطالب 
ارائه شده از ســوی اعضای کمیته مزد صورت گیرد و 
خروجی آن برای نشست شورای عالی کار آماده شود.
محمدرضا تاجیک عضو کمیته دستمزد شورای عالی 
کار در گفت وگوبا ایســنا، درباره جزئیات این جلسه 
اظهار کرد: در این جلسه مزد منطقه ای از سوی شرکای 
اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و گروه کارگری 
و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در خصوص 
مزد منطقه ای گزارشــی ارائه کردند.وی ادامه داد: با 
توجه به اینکه محدودیت زمان اجازه نمی داد تا جمع 
بندی بهتری در این خصوص داشــته باشیم و بتوانیم 
خروجی آن را به شورای عالی کار ارائه دهیم، مقرر شد 
چهارشنبه این هفته جلسه ای در این خصوص با حضور 
همه اعضای کمیته دســتمزد برگزار شود و مطالب و 

گزارش های ارائه شــده را جمع بندی کنیم.تاجیک 
تصریح کرد: در جلسه ســوم نماینده وزارت اقتصاد، 
نماینده وزارت صمت و مرکــز پژوهش های مجلس 
نظرات و دیدگاههای خود را به اشــتراک گذاشــتند 
و مقرر شــد با توجه به مطالب ارایه شــده تحلیلی بر 

گفتمان جلسه صورت گیرد.

به گفتــه این عضو کمیته دســتمزد 
شورای عالی کار

در جلسه سوم، در خصوص مباحثی مثل نقاط ضعف و 
قوت دستمزد، خط فقر، تورم، معیشت جامعه کارگری 
و بهبود فضای کسب و کار مطرح شد.وی در عین حال 
از اهتمام معاون روابط کار برای پیگیری جلسات کمیته 
مزد قدردانی کرد و افزود: آقــای رعیتی فرد با جدیت 
پیگیر کار هســتند تا خروجی جلســه برای نشست 
شورای عالی کار در هجدهم دی ماه به دست آید، در 

حالی که سالهای گذشته این رویه را شاهد نبودیم ولی 
خوشبختانه در این دوره وزارت کار همراهی و مساعدت 
الزم را برای تشکیل جلسات شورای عالی کار و کمیته 
دستمزد نشان داده است.نماینده کارگران در شورای 
عالی کار درباره برخی نگرانی ها نسبت به مطرح شدن 
مزد منطقه ای و عدم ورود کمیته دســتمزد به تعیین 
رقم سبد معیشت خانوار این طور پاسخ داد: تعیین رقم 
سبد معیشت و چارچوب آن مشخص است و ما منتظر 
هستیم که تورم پایانی سال اثر خود را نشان بدهد و بر 
اساس آن تصمیم بگیریم لذا برای ورود به بحث تعیین 
رقم سبد معیشــت خانوارهای کارگری زمان داریم.

به گفته وی، مزد حداقلی به قوت خود باقی اســت و 
کارگران نگران بررســی ابعاد مــزد منطقه در کمیته 
دستمزد نباشند؛ کمیته دســتمزد به موضوع تعیین 
رقم سبد معیشــت در بهمن ماه و با حضور همه اعضا 

برگزار خواهد شد.

آخرین آمارها نشان می دهد که تعداد افرادی که در آذرماه در 
سامانه سجام ثبت نام کرده اند و احراز هویت شده اند نسبت به 
آبان ماه کاهش یافته است.به گزارش ایسنا، در آذرماه سال 
جاری، تعداد ۶۰ هزار و۲۶ ثبت نام از سوی سرمایه گذاران 
حاضر در بازار ســرمایه در سامانه »سجام« صورت گرفته و 
تعداد احراز هویت شــده ها نیز ۷۹ هزار و ۱۳۸ مورد بوده 

اســت. آماری که از کاهش میزان ثبت نــام و احراز هویت 
نسبت به آبان ماه حکایت دارد. چرا که در آبان ماه ۷۹ هزار 
و ۱۳۸ نفر در سامانه سجام ثبت نام و ۱۰۱ هزار و ۷۱۶ نفر 
نیز احراز هویت شدند.بر این اساس میزان ثبت نامی ها در 
آذرماه نسبت به آبان ماه ۲۴.۱۵ درصد و میزان احراز هویت 
شده ها نیز در آذرماه نسبت به آبان ماه، ۲۱.۹۴ درصد کاهش 

داشته است.مردم پنج استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، 
خوزستان و کردســتان با ۱۴۵۰۱، ۴۷۳۱، ۳۲۹۲، ۳۲۴۳ 
و ۲۷۱۱ ثبت نام در صدر اســتان های ســجامی شده قرار 
گرفته اند در حالی که انتهای این لیست از پنج استان خراسان 
جنوبی با ۳۲۳، ایالم با ۳۸۱، چهارمحال و بختیاری با ۳۸۸، 

بوشهر با ۴۱۳ و اردبیل با ۴۱۷ ثبت نام تشکیل شده است.

نماینده وزارت اقتصاد از مخالفت این وزارتخانه با اینماد اجباری و تالش برای دســتیابی 
به راهکاری مشــترک با وزارت صمت در این رابطه خبر داد.به گزارش ایســنا، در نشست 
هم اندیشی کسب وکارهای اینترنتی خصوصی و دولت درباره اجبار نماد اعتماد الکترونیک، 
پس از طرح مشکالت اینماد اجباری از ســوی نمایندگان و مدیران کسب وکارها، انجمن 
فین تک ایران راهکارهای بخش خصوصی برای عبور از بحران فعلی را ارائه داد.در ابتدای این 
نشست نقی پور فر، دبیر انجمن فین تک ایران با اشاره به اینکه با اینماد اجباری، ترمز اقتصاد 
دیجیتال که در سالهای گذشته با وجود مشــکالت اقتصادی، رشد چهار تا شش درصدی 
داشته کشیده خواهد شــد، گفت: اخطار دادیم و دهقان مدیرعامل شاپرک هم آمار تکان 
دهنده ای دادند که از زمان اجباری شــدن اینماد، تعداد پذیرنده های روزانه پرداختیارها 
از ۸۰۰ پذیرنده به دویســت پذیرنده کاهش پیدا کرده یعنی ۷۵ درصد کاهش. معنی این 
حرف این اســت که روزانه ۶۰۰ کســب و کار نمی توانند درگاه پرداخت بگیرند به واسطه 
اینماد اجباری. یعنی سالی ۱۵۰ هزار کســب و کار شکل نمی گیرد. این یک فاجعه است.
وی ادامه داد: با شاخص بد کسب و کاری که ما داریم شاخص سهولت کسب و کار را هم بدتر 
خواهد کرد. چه اصراری است که ما شاخص را بدتر کنیم؟ اینماد یک نماد اعتماد است که 
در دنیا یک نماد اختیاری است و توسط بخش خصوصی صادر می شود و اجبار و انحصاری 

هم درباره اش نیست و تالش می کند با نظارت بر کسب و کارها گزارش دهد. متاسفانه در 
کشور ما این دولتی، انحصاری، دولتی و اخیرا اجباری شده که ترمز اقتصاد دیجیتال ایران را 
می کشد. ما از تیرماه تا االن اخطار دادیم. امیدوارم با کمک مجموعه های حاکمیتی و بخش 
خصوصی کمک کنیم که این ترمز رها شود و بیش از این به اقتصاد کشور ضربه نخورد. ما 
شاهد پدیده مهاجرت نخبگان هستیم و متاسفانه اخیرا شاهد مهاجرت کسب و کارها هم 
هستیم. این یک تشویق غیررسمی به فرار از کشــور برای نخبگان و استارتاپ ها است.در 
ادامه فریدوند، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر نیز با بیان اینکه یکی 
از موضوعات مهم در استارتاپ ها موضوع سرمایه گذاری است. و موضوعاتی که مانع سرمایه 
گذاری شود یا به نحوی ســرمایه گذاران را دلسرد کند باید به آن پرداخته شود. به نظر من 
اینماد برای رشد و توسعه استارتاپ ها در کشــور مضر است و مهم است که اتاق بازرگانی و 
مجلس و ســایر نهادها به آن بپردازند.رضا قربانی رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشور نیز در این نشست گفت: ما یک صنعت پرداخت انحصاری در کشور 
داریم که در این صنعت پرداخت انحصاری استارتاپ ها از سال  ۱۳۹۶ موافقت بانک مرکزی 
را گرفتند که در چارچوب پرداختیاری فعالیت کنند که نتیجه اش طبق آمار بانک مرکزی 
در ماه گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گردش کارتخوان ها و درگاه های  پرداخت بوده که 

۸۵ هزار میلیارد تومانش مربوط است به درگاه های پرداخت الکترونیکی و ۳۰ درصد آن نیز 
توسط  استارتپ های پرداخت الکترونیکی معروف به پرداختیار مدیریت می شود پس در یک 
فضای انحصاری استارتاپ ها آمده اند و رشد کرده اند. اگر ما می خواهیم به هر شکلی جلوی 
استارتاپ ها را بگیریم و خفه شان کنیم این یک رویکرد است.توانگر، رئیس کمیته اقتصاد 
دیجیتال مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه من نقدهایی که به اینماد وجود دارد را در نامه 
خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نوشتم افزود: در رابطه با موضوع اینماد معتقدم 
 نباید بدون شنیدن نظر بخش خصوصی و فعاالن حوزه اقتصاد دیجیتال تصمیم گرفته شود.

من انتقادهایــم را به صورت مکتوب مطرح کرده ام اما متاســفانه هنوز پاســخی از بانک 
مرکزی دریافت نکرده ام.در ادامه این نشســت پس از طرح مسائل ازسوی مدیران کسب 
و کارهای اینترنتی، امیر ســیاح، رئیس مرکــز بهبود محیط کســب و کار وزارت اقتصاد 
با تاکید بر اینکه باید از دولت یک صدا شــنیده شــود، گفت: حقوقی کــه ما می گیریم از 
مالیات بخش خصوصی تامین می شــود و وظیفه ام این اســت که همه تالشم را بکنم که 
بخش خصوصی سود بیشــتری ببرد. حتما نباید کاری بکنم که بخش خصوصی مایوس 
شــود. ما در وزارت اقتصاد همه تالشــمان را می کنیم که فعالیت اقتصادی از زیر زمین 
بیاید روی زمین و هر تصمیمی که فعالیــت اقتصادی را زیر زمین ببــرد با آن مخالفیم. 

امیدوارم دوســتان وزارت صمت هم به نتیجه ای برسند که به نفع بخش خصوصی باشد.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد نامه ای به مجلس فرســتاد و تصریح شــد که مبتنی بر مدلی 
است که اندیشــکده حکمرانی نرم نوشــته اند و راه حلی دادند که درهای ورود به کسب و 
 کارها باید تا حد ممکن باز باشــد و اینکه فکر کنیم در را ببندیم و سخت گیری کنیم برای 
شروع کار، حتما کار اشتباهی است و خالف رشد کشور است. اگر اینماد باعث شده بخش 
خصوصی مایوس و نامید شود مخالف آن هستیم.سیاح افزود: بخش خصوصی می گوید آماده 
است که با روش های هوشمند برخورد کند با کسب و کارهایی که احتماال تخلفی دارند. نمی 
خواهم دوپهلو صحبت کنم. نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست 
و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می شود. وزارت صمت و هر 
نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر 
بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر 
نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می توانند وارد شود هم خالف اصل ۴۴ است و هم 
خالف نظر رهبری و ریاست جمهوری است. یادآوری می کنم که از دولت دو حرف نخواهید 
شنید. دوستان من در وزارت صمت هم نظر بخش خصوصی را در نهایت جلب خواهند کرد. 

آنچه مشخص است اینماد مجوز کسب و کار نیست.

هزینه واردات برنج و روغن زیاد می شوددر هشت ماه سال جاری، ۵۸۹ هزار خودرو تولید شد

چه بر سر سجام آمد؟تعیین رقم سبد معیشت کارگران در بهمن ماه

مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری
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 تخصیص  سهمیه   حداقل60 لیتری 
 به خانوار کم جمعیت اجرایی می شود؟ 

واریز پول بنزین 15  لیتری برای هر فرد

جزئیات طرح اختصاص 
سهمیه بنزین به هر کد ملی

تکذیب واگذاری مالکیت 
استقالل و پرسپولیس به 
وزارت اقتصاد و صمت

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

 سازوکار 
حذف ارز دولتی

حــذف ارز دولتــی گندم 
و دارو عــالوه بــر تبعات 
اقتصادی، تبعات اجتماعی 
نیز خواهد داشت. بنابراین 
دولت باید در شرایطی که 

کشور در تحریم قرار دارد...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 3
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استرداد سود تسهیالت بیش از 
مصوبه شورای پول و اعتبار 

هشدار به بانک ها در 
جهت حمایت از تولید

روند    متعادل  بورس

برنامه دولت برای کنترل تبعات تورمی حذف ارز 4200 تومانی چیست؟

بار تورمی حذف  ارز  رانتی
صفحه3و2

صفحه2

کوچک شدن سفره مردم
هزینه   ماهانه   دهک   دهم   به   2۰ میلیون   تومان   رسید

برنج   در یک   ماه ۵   درصد  گران  شد

وزیر امور اقتصــادی و دارایی از توقف اخذ هر نوع 
دریافت نرخ سود بانکی در تســهیالت، خارج از 
مصوبه شــورای پول و اعتبار از )سه شنبه، هفتم 
دی ماه( خبر داد. طبق گفته های امروز وزیر اقتصاد 
در پایان جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی 
دریافت نرخ ســود بانکی در تســهیالت، خارج 
از مصوبه شــورای پول و اعتبار خبر داد. احسان 
خاندوزی بیان کرد: این تصمیم به منظور عدالت و 
کمک به فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته 
شده است و بانک های دولتی موظف خواهند بود تا 

مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را ...

روز گذشته شاخص کل بورس نزول کرد اما اغلب نمادهای 
 بازار سهام رشد قیمت داشتند و شــاخص کل هم وزن 
رشد کرد. در معامالت روز سه شنبه، ۷ دی ۱۴۰۰، شاخص 
کل بورس پایتخت بــا کاهش ۴۲۸ واحدی نســبت به 
 روز گذشــته به رقم یک میلیون و ۳۹۹ هزار و ۸۸۵ واحد 
رسید.  شاخص هم وزن رشد کرد و با افزایش هزار و ۹۷۷ 
واحدی در سطح ۳۶۷ هزار و ۳۶۲ واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۱۰۹ واحد باال آمد و در سطح 
۱۸ هزار و ۸۲۹ واحد قرار گرفت.   روز گذشته ارزش معامالت 
کل بازار سهام به رقم ۴ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان کاهش 
یافت. ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۷۰۸ میلیارد 
تومان بود که ۱۴ درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را 
تشکیل می دهد. ارزش معامالت خرد سهام نیز افت کرد و با 
کاهش ۱۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و 

۴۸۶ میلیارد تومان رسید که ۷۰ درصد...



اقتصاد2
ایران وجهان

با حضور مدیرعامل بانک مسکن 
و معاون وزیر میراث فرهنگی

خبر خوش برای هنرمندان حوزه صنایع دستی
تفاهم نامه اعطای تســهیالت خرید و ســاخت 
مسکن بین بانک مسکن و وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی با هــدف تامین 
تسهیالت مسکن به هنرمندان و صنعتگران حوزه 
صنایع دستی امضا شد.به گزارش خبرنگار پایگاه 
خبری بانک مسکن- هیبنا ، بر اساس این تفاهم 
نامه تا پایان سال 1400 دو هزار فقره به هنرمندان 
و صنعتگران حوزه صنایع دستی پرداخت می شود.

در قالب این تفاهم نامه بر اساس تمهیدات بانک 
مسکن، عالوه بر تســهیالت 60 میلیون تومانی 
بدون سپرده در تهران، امکان استفاده از تسهیالت 
اوراق را فراهم کرده تا به هنرمندان حوزه صنایع 
دستی بتوانند به صورت تلفیقی از 200میلیون 
تومان تسهیالت خرید مســکن بهره مند شوند.

سقف تسهیالت بدون سپرده در تهران 60میلیون 
تومان، در شــهرهای بزرگ و باالی 200هزار نفر 
جمعیت 50میلیون تومان و در شهرهای کوچک 
نیز 40میلیون تومان است. متقاضیان در شهرهای 
بزرگ می تواننــد همزمان از تســهیالت اوراق 
گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن )اوراق ممتاز( 
160 میلیون تومان و در شــهرهای کوچک نیز 
120 میلیون تومان استفاده کنند. تسهیالت از 
محل اوراق برای زوجین هنرمند نیز متناســب 
با شــهر محل زندگی تا دو برابر این میزان قابل 

افزایش است.

بانک توســعه تعــاون در هفتمین 
نمایشگاه تراکنش حضور خواهد یافت 
بانک توسعه تعاون در هفتمین نمایشگاه تراکنش 
ایران طی روزهای 21 و 22 دی ماه حضور خواهد 

یافت.
بانک توســعه تعاون در رویداد فناورانه هفتمین 
نمایشگاه تراکنش ایران با برپایی غرفه حضور دارد 
و مدیران ارشد بانک، مدیران و کارشناسان حوزه 
های تخصصی و فناوری بانک ، ضمن اشــتراک 
تجربیات همکاری و تعامل گسترده ای با خبرگان 
حوزه فناوری و تراکنش خواهند داشــت.الزم به 
ذکر است درجشنواره چهره های ماندگار نمایشگاه 
تراکنش که در میان هیــات داوران، تعدادی از 
مدیران عامل بانکها، برخی روسا و اعضای هیات 
مدیره نظام بانکی و مدیران ارشــد مرکز فابا نیز 
حضور دارند حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک 
توسعه تعاون به عنوان یکی از اعضای هیات داوران 
حضور دارد.هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران طی 
روزهای 21 و 22 دی ماه سال جاری با حضور بیش 
از 120 نفر از مقامات و مدیران ارشد اقتصادی و 
بانکی کشور و با ســخنرانی وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی و رییس کل بانک مرکــزی و با حضور 
گسترده اکوسیستم صنایع مالی، بانکی، پرداخت 
و فناوری کشــور در هتل اللــه و مرکز آفرینش 
های کانون در خیابــان فاطمی و خیابان حجاب 
تهران برگزار می شود.عالوه بر بخش نمایشگاهی 
بیش از صد نفر از مدیران و اعضای هیات مدیره و 
اعضای هیات عامل بانکها در قالب دوره تخصصی 
بانکداری نوین حضور دارند، 50 محصول جدید 
در این نمایشگاه معرفی می گردد و بیش از 100 
تیم استارتاپی به معرفی خود می پردازند و حدود 
صد نفر از مدیران و متخصصان پیامون موضوعاتی 
از قبیل هوش مصنوعی، اســتانداردهای بانکی، 
چالش های امنیتی صنایع مالی، رمز ارزها، تحول 
دیجیتال، بانکداری باز و سایر مباحث تخصصی 

سخنرانی می کنند.

راه اندازی پیشخوان مجازی خدمات، 
یکی از خدمات بانکداری هوشمند 

بانک قرض الحسنه مهر ایران
دکتر سعید شمسی نژاد مدیرعامل بانک قرض 
الحسنه مهر ایران از راه اندازی پیشخوان مجازی 
خدمات به عنوان یکــی از خدمــات بانکداری 
هوشــمند این بانک خبر داد و گفت: قصد داریم 
با تقویت زیر ساخت ها و بهبود سامانه ها، خدمات 
شایسته و مطلوب تری را به هموطنان ارائه دهیم.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، دکتر سعید شمسی نژاد با اشاره به اهمیت 
توســعه بانکداری الکترونیک در زندگی روزمره 
مردم بیان داشت: بسیاری از مردم، به ویژه ساکنین 
شهرهای بزرگ که با مشکل ترافیک و آلودگی هوا 
مواجه هستند، ترجیح می دهند تا به جای مراجعه 
به شعب بانک ها، از خدمات بانکداری الکترونیک 
اســتفاده  کنند.وی افزود: اقدامات و تالش ها در 
زمینه توسعه زیر ســاخت ها و ارائه محصوالت 
جدید بانکداری الکترونیک در بانک قرض الحسنه 
مهر ایران ادامه دارد و این بانــک با فراهم کردن 
زیرساخت های الزم، پیشــخوان مجازی را برای 
دسترسی بهتر مشتریان به خدمات بانکی تعریف 
و عملیاتی خواهــد کرد.مدیرعامل بانک قرض 
الحسنه مهر ایران اظهارداشت: پیشخوان مجازی 
در واقع به نوعی مدیریت درخواست های مشتریان 
به شــمار می آید و مشــتری می تواند در بستر 
اینترنت و در ۷ روز هفته و هرساعت از شبانه روز 

درخواست های خود را ثبت کند.

بانک ها

مســئوالن ســازمان برنامه و 
بودجه، به فاصلــه ای کوتاه بار 
دیگر با طبیعــی اعالم کردن 
افزایش قیمت ها بعد از حذف 
ارز 4200 تومانی و تاثیرگذاری 
هفت درصدی بر تورم کل تاکید کردند و اعالم شد که در 
سال بعد چیزی به اسم ارز ترجیحی وجود ندارد و حتی برای 
دارو و گندم اصالح صورت خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، 
با وجود بحث هایی که در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی 
از اقالم اساسی وارداتی وجود داشت در نهایت ارائه الیحه 
بودجه 1401 نشــان داد که در سال آینده دیگر خبری از 

تامین ارز واردات با نرخ ترجیحی نخواهد بود.
ارز ترجیحی از فروردین 1۳۹۷ وارد چرخه تجاری شد و بعد 
از اینکه برای تمامی اقالم وارداتی اختصاص پیدا کرد، این 
رویه اصالح و به تدریج لیست اقالم دریافتی کاهش یافت 
و حدود دو سالی است که فقط برای هفت قلم گندم، جو، 
کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه های روغنی و بخشی از دارو، 
تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می شود ولی در این 
فاصله حدود چهار ساله با رشد قیمت ارز در بازار و سامانه 
نیما، رانت ارز 4200 نیز سنگین تر شد آنهم در شرایطی که 
کاالی رسیده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود.
در بودجه امسال مقرر بود دولت بعد از شش ماه نسبت به 
تعیین تکلیف ارز 4200 اقدام کند که گزارش های بانک 
مرکزی نیز نشان داد حدود هشت میلیارد دالری که  برای 
استفاده از  این ارز تعیین شــده بود در نیمه اول امسال به 
پایان رسید، از این رو بحث حذف ارز ترجیحی حتی برای 
نیمه دوم هم مطرح شد ولی ظاهرا هنوز اجرایی نشده است.

اما در جریان حذف ارزترجیحی با وجود تاکیدی که از 
سوی مسئوالن و کارشناسان بر رانت سنگین و تبعات 
ادامه ارائه آن وجود دارد موضوع افزایش قیمت ها و تورم 
بعد از آن و نوع مدیریت دولت بعد از حذف بســیار حائز 

اهمیت است.

افزایش قیمت  بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ طبیعی است
این در حالی اســت که چندی پیش و در نشست بودجه 
1401 مسعود میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و بودجه- 
با ارائه توضیحاتی درباره لزوم حذف ارز 4200، تبعات تورمی 
آن را تائید و اعالم کرد که طبیعی است که بعد از حذف ارز 
4200 قیمت ها باال برود و برای همین هم است که دولت 
برنامه حمایت ریالی را در دســتور کار قرار داده است. وی 
همچنین گفته بود که در نتیجه حذف یارانه از نهاده های 
تولید وارداتی ممکن است قیمت کاالهای مربوطه از جمله 
مرغ و تخم مرغ باال برود که دولت می خواهد از مابه التفاوت 
آن استفاده کرده و در پنج دهک پایین پرداخت انجام دهد 

تا بتواند قدرت خرید باالتری داشته باشد.

تورم کل تا بیش از ۷ درصد رشد می کند
اظهارات میرکاظمی در رابطه با تورم ناشــی از حذف ارز 
4200 از این حکایت داشت که بررسی هایی که از سوی 
برخی دستگاه ها از جمله سازمان برنامه وبودجه، وزارت 
اقتصاد و مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته نشان 
داده است که نرخ تورم بعد از حذف ارز ترجیحی حدود  ۷.6 
درصد افزایش داشته باشد، اما او گفته بود که از سوی دیگر 
موجب برگشت 6.۹ درصدی خواهد شد با این توجیه که 

با افزایش قیمت ها، پول بیشتری از بازار جمع شده و پایه 
پولی اصالح خواهد شد.

کسی منکر گرانی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ نیست
در همین رابطه به تازگی پورمحمدی - معاون اقتصادی 
سازمان برنامه و بودجه- نیز طی اظهاراتی)در یک برنامه 
تلویزیونی( بار دیگر مهر تائیدی بر تورم ناشی از حذف ارز 
4200 تومانی زده و گفتــه که می تواند در مجموع حدود 
هفت درصدی تورم کل را افزایش دهد. وی این طور گفته 
که هیچکس منکر افزایش قیمت ها بعد از حذف ارز 4200 
نیست و طبیعی است که قیمت باال برود، به هر حال با حذف 
ارز ترجیحی از اقالمی مانند کنجاله سویا، قرار نیست که 
مسکن گران شود بلکه قیمت کاالهایی مانند تخم مرغ و 
مرغ رشــد می کند که دولت هم قصد دارد در جریان این 
حذف مابه التفاوت را به دهک های پایین برگرداند؛ به طوری 
که یارانه به نحوی توزیع شود که دیگر به دست حلقه های 

واسطه نرسیده و مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد.

ارز ۴۲۰۰ نداریم حتی برای دارو و گندم اصالح 
می شود

در اظهارات معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه به این 

هم اشاره شده که در ســال آینده دیگر چیزی به اسم ارز 
ترجیحی وجود ندارد و حتی در مورد گندم و دارو نیز اصالح 
انجام خواهد شــد،   چرا که دارویی که با ارز 4200 تامین 
می شود در نهایت از کشورهای دیگر سر درآورده است، این 
اعالم پورمحمدی نشان می دهد در سال 1401  ارز 4200 

دارو و گندم هم دستخوش تغییر خواهد شد.

فضای سوءاستفاده کنندگان بسته شده است؟
شاید کمتر کارشناس و مسئولی باشد که لزوم اصالح رویه ارز 
4200 تومانی و برچیدن بساط رانت آن را تائید نکند، حتی 
دولت قبل که خود بانی ورود این ارز بود قبول داشت که باید 
حذف شود، ولی در این بین نوع مدیریت بازار و یارانه ناشی از 
آن قابل توجه است، این در حالی است که دولت تاکنون آنچه 
درباره برنامه خــود برای دوران بعد از حــذف اعالم کرده به 
پرداخت ریالی برمی گردد که منابع حدود 100 هزار میلیارد 
تومانی نیز در الیحه بودجه ســال آینده برای آن پیش بینی 
کرده اســت، یارانه ای که گفته می شود بین ۹0 تا 126 هزار 
تومان است، ولی هنوز تکلیف آن رسما مشخص نشده است. 
اما در این بین درآمد ناشی از حذف ارز 4200 نیز مورد توجه 
است، طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه نیاز امسال به 
ارز 4200 حدود 1۸ میلیارد دالر است، این رقم برای سال بعد 
با فرض ثابت ماندن نرخ ارز در سامانه نیما هم اختالف قیمت 
حداقل ۳50 هزار میلیارد تومانی ایجاد خواهد کرد که 100 
هزار میلیارد آن برای جبران اصالح قیمت ارز و حمایت از اقشار 
آسیب پذیر در نظر گرفته شده و اینکه مابقی چطور مدیریت 
خواهد شد، جای سوال دارد.  مسایل دیگری هم مطرح است 
از جمله اینکه آیا رقم یارانه تعیین شده می تواند پاسخگوی 
افزایش قیمت  کاالهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز مردم 
باشد؟ یا اینکه وقتی به گفته مسئوالن اکنون هم ارز 4200 در 
بازار وجود ندارد و قیمت ها به نوعی با نرخ بازار به دست مردم 
می رسد، بنابراین بخشی از تبعات تورمی حذف آن می تواند 
ناشی از جوالن سوءاستفاده کنندگان از جو روانی حذف ارز 
4200 در اقالم مصرفی مردم باشد، آیا دولت و دستگاه های 

نظارتی برنامه ای برای برچیدن و کنترل این بساط دارند؟

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

میزان رشد تورم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

استرداد سود تســهیالت بیش از مصوبه 
شورای پول و اعتبار

هشــدار به بانک ها در جهت 
حمایت از تولید

وزیر امور اقتصــادی و دارایی از توقف اخذ هر نوع 
دریافت نرخ سود بانکی در تســهیالت، خارج از 
مصوبه شــورای پول و اعتبار از )سه شنبه، هفتم 
دی ماه( خبر داد. طبق گفته های امروز وزیر اقتصاد 
در پایان جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی 
دریافت نرخ سود بانکی در تســهیالت، خارج از 
مصوبه شورای پول و اعتبار خبر داد. به نقل از ایرنا 
احسان خاندوزی بیان کرد: این تصمیم به منظور 
عدالت و کمک به فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان 
گرفته شده است و بانک های دولتی موظف خواهند 
بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را 
چه مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد، به 
مشتریان مسترد کنند. وی گفت: فعاالن اقتصادی 
و تولیدکنندگان بــا مراجعه به بانک ها می توانند 
برای اصالح قراردادهــای خود اقدام کرده و مبلغ 

مازاد دریافت شده توسط بانک ها را مطالبه کنند.
وزیر اقتصاد در خصوص ضمانت اجرایی این مصوبه 
توسط بانک ها، اظهار داشت: عالوه بر نظارت شبکه 
بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی 
برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت 
دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شــکل 
ویژه ای با فعال سازی سامانه نظارت مردمی وزارت 
اقتصاد آمــاده دریافت گزارشــات مردمی از کل 
کشور در این خصوص هستند، بر این اساس مردم 
می توانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت 

اقتصاد، نسبت به اعالم گزارش اقدام کنند.
وی ادامه داد: از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت اقتصاد خواسته ام تا به شکل ویژه بر 
اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من نیز به شکل 
شــخصی در این موضوع کمک خواهــم کرد، تا 
احساس اینکه بانک ها به خصوص بانک های دولتی، 
در خط مقــدم قانون گرایی و حفظ حقوق فعاالن 
اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود. 
خاندوزی با اشاره به برنامه های دولت سیزدهم در 
حوزه اصالحات نظام بانکی، گفت: وزیر اقتصاد به 
عنوان رئیس مجمع اکثر بانک های دولتی، اجرای 
این اصالحات را به عنــوان مطالبه جدی و اصلی 
مدنظر دارد. وی بیان داشت: با توجه به مصوبه اخیر 
هیات وزیران درباره آیین نامه تبصره 14 و 1۸ قانون 
بودجه 1400 در خصوص تسهیالت اشتغال زایی، 
به علت موانع موجود پرداخت این تسهیالت انجام 
نشد، بر این اساس از مدیران عامل بانک ها خواسته 
شد این عقب ماندگی ماه گذشته، در سه ماهه آخر 
سال جبران شــود تا عملکرد خوبی در تسهیالت 

اشتغال زایی انجام شود.

تکذیب واگذاری مالکیت استقالل و 
پرسپولیس به وزارت اقتصاد و صمت

رئیس ســازمان خصوصی ســازی اخبار مبنی بر 
واگذاری مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقالل به 
وزارتخانه های اقتصاد و صمت  را نادرست خواند و  از 
تعیین تکلیف اختیار مالکانه و اعضای مجمع خبر داد. 
به گزارش وزارت اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی 
سازی اخبار منتشر شده مبنی بر واگذاری مالکیت 
دو باشگاه پرسپولیس و استقالل به وزارتخانه های 
اقتصاد و صمت را نادرست خواند و از تعیین تکلیف 
اختیار مالکانه و اعضای مجمع سرخابی ها برای حل 
شدن مشکل از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر 
داد. حسین قربان زاده افزود: مالکیت این دو باشگاه 
فعاًل با دولت اســت و تا زمان واگذاری کنترلی این 
باشــگاه ها در بورس در مالکیت دولت باقی خواهد 
ماند. اما طبق بند یک ماده 1۸ قانون سیاست های 
اصل 44 هر شرکتی که در لیســت واگذاری قرار 
می گیرد از جمله این دو باشگاه، حقوق مالکانه آن به 

وزارت اقتصاد منتقل می شود.
رئیس سازمان خصوصی ســازی ادامه داد: وزیر 
اقتصاد هم معموالً ســاالنه مســئولیت و اختیار 
مدیریت و برگزاری مجامع این شــرکت های در 
لیست واگذاری را به وزرای ذیربط منتقل می کند. 
که درخصوص دو باشگاه استقالل و پرسپولیس، 
وزیر اقتصاد ابتدای هر سال، اعمال حقوق مالکانه 
خود را به وزیر ورزش تفویض می کند و در همان 
نامه ساالنه سه عضو مجمع این دو باشگاه را وزیر 
اقتصاد، وزیر دادگســتری و وزیــر ورزش عنوان 
می کند. وی افزود: یکی از ایراداتی که کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به این دو باشــگاه وارد کرده، بحث 
مالکیت یگانه اســت. به همین جهت نامه ای را 
سازمان خصوصی سازی ارســال کرد که گواهی 
می کند این دو شرکت در دو ماه آینده در بورس 
عرضه خواهند شد و ضمناً مشترک بودن اعضای 
مجمع )سه وزیر( برای هر دو باشگاه نیز، احتماالً تا 
فردا تغییر خواهد کرد تا اعضای مجمع دو باشگاه 

متفاوت باشند.
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روند قیمت کاالهای اساسی طی یک سال گذشته علیرغم 
وعده های مســئوالن افزایشــی بوده، به گونه ای که در 
آبان1400 نسبت به آبان ۹۹،قیمت برنج ایرانی 56 درصد، 

شکر ۷6 درصد و گوشت 41 درصد افزایش یافته است.
به گزارش مهر، روند قیمت کاالهای اساســی طی یک 
سال گذشته علیرغم وعده های مکرر مسئوالن همچنان 
افزایشی بوده، به شکلی که موجب کاهش تقاضا به ویژه در 

اقالمی همچون گوشت و برنج شده است.

 گوشت گوساله ۱۳۴ هزار تومان قیمت خورد
در این بین، بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت 
از قیمت کاالهای اساســی در آبان ماه سال 1400 نشان 
می دهد که نرخ انواع کاالهای اساسی نسبت به آبان 1۳۹۹ 
با افزایش محسوسی همراه بوده که البته نسبت به ماه های 
قبل شیب مالیم تری داشته است. بر همین مبنا، قیمت هر 
کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با 14 درصد 
افزایش از 24 هزار و 2۹۳ تومان درآبان ماه 1۳۹۹ به 2۷ 

هزار و ۷02 تومان در آبان ماه 1400 افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در آبان 1400 نسبت 
به آبان 1۳۹۹ با 11.2 درصد افزایــش از 14 هزار و 4۹۷ 

تومان به 16 هزار و 114 تومان افزایش یافته است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعال آبان 1400 
نسبت به مهر 1۳۹۹، 56.۷ درصد افزایش داشته و از ۳1 

هزار و ۹10 تومان به 50 هزار تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت 
یاد شــده 55.4 درصد افزایش یافته و از ۳1 هزار و 2۸2 

تومان به 4۸ هزار و 614 تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۷6.1 درصد افزایش 
یافته و از ۸ هزار و ۳۸۳ تومان در آبان ۹۹ به 14 هزار و ۷64 

در آبان 1400 افزایش یافته اســت. قیمت هر کیلوگرم 
گوشت گوساله نیز در آبان ماه 1400 نسبت به آبان ماه 
1۳۹۹ به میزان 41.6 درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۹4 
هزار و ۸21 تومان به 1۳4 هزار و ۳06 تومان رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یاد شده 
1۸.۷ درصد افزایش یافته و از 111 هزار و 150 تومان به 
1۳1 هزار و ۹40 تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم 
گوشــت مرغ تازه نیز در آبان ماه 1400 نســبت به آبان 
ماه 1۳۹۹ به میزان 2۷.1 درصد افزایــش یافته و از هر 
کیلوگرم 24 هزار و 211 تومان به ۳0 هزار و ۷۷4 تومان 

رسیده است.

کاهش قیمت دو محصول در یک ماه
همچنین بررســی قیمت این اقالم اساسی طی یک ماه 
نیز نشان می دهد قیمت همه اقالم یاد شده، به جز برنج 
تایلندی گوشت گوسفندی با کاهش 2.1 و 0.6 درصدی، 
در آبان امسال نسبت به ماه قبلش )مهر ماه( افزایش یافته 
است. شکر یک درصد، برنج پاکستانی 1.1 درصد، برنج 
طارم 5.6 درصد، برنج هاشمی 4.۷ درصد، گوشت گوساله 
1.6 درصد و گوشت مرغ 10 درصد طی یک ماه افزایش 

قیمت خورده اند.

هزینه ماهانه دهک دهم به ۲۰ میلیون تومان 
رسید

کاهش محسوس قدرت خرید کم درآمدها به روزرسانی 

هزینه پرداخت شده در سال گذشته با تورم سال جاری 
حکایت از رشد قابل مالحظه هزینه ها در سال 1400 دارد.
به گزارش اکو ایران، در ســال گذشــته متوسط هزینه 
خانوارهای شهری در هر ماه برابر با 5 میلیون و ۳00 هزار 
تومان در کل کشور محاسبه شده است. تفکیک این هزینه 
به دهک های مختلف نشان از مقدار تغییرات در این متغیر 
خواهد داشت. به طور کلی می توان کشور را از لحاظ درآمد 
و هزینه به ده طبقه یا دهک مختلف تقسیم بندی کرد. به 
صورتی که دهک های پایینی دارای هزینه های کم تر و 
دهک های باالتر مانند دهک نهم و دهم هزینه بیشتری 
داشته باشند. آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت درآمد و 
هزینه خانوارهای کشور مربوط به سال 1۳۹۹ بوده و هنوز 
این رقم برای سال جاری به روز نشــده، اما به روزرسانی 
هزینه پرداخت شده در سال گذشته با تورم سال جاری 
حکایت از رشد قابل مالحظه هزینه ها در سال 1400 دارد.

رشد قابل توجه هزینه های ماهانه
آخرین داده های مرکز آمار ایران  در ســال ۹۹ نشان می 
دهد متوسط هزینه ماهانه در آن سال به ازای هر خانوار 

شهری  5 میلیون و ۳00 هزار تومان بوده است.
این هزینه برای دهک اول به طور متوسط برابر با ماهی 1 
میلیون و 4۳0 هزار تومان و برای دهک دهم معادل با 14 

میلیون و ۸20 هزار تومان برآورد شده است.
در صورتی که اثر شاخص تورم تا ماه آذر سال جاری را در 
میزان هزینه دهک ها در سال گذشته وارد کنیم، نتیجه 

می تواند معیار مناسبی برای تخمین افزایش هزینه ها در 
سال جاری باشد. برای پاسخ به این پرسش نیازمند شاخص 
قیمت مصرف کننده در  آذرماه 1400 هستیم. این شاخص 
طبق اعالم مرکز آمار برای کل کشور و دهک های مختلف 
هزینه ای بیان شده است. این شاخص برای کل کشور برابر 
با ۳۷4.۹ واحد به ثبت رسیده است. بنابراین حذف اثر تورم 
از رقم پرداختی ماهانه نشان می دهد هزینه هر خانوار در 
آذر ماه امسال برابر با ۷ میلیون و 150 هزار تومان بوده است.
یعنی اگر هر خانوار همان ســبد مصرفی سال گذشته را 
داشته باشد طبق آمار تورم در این سال باید به طور متوسط 
حدود 2 میلیون تومان بیشتر از سال قبل هزینه کند. بر پایه 
تغییرات تورمی هزینه ماهانه دهک اول در آذر به حدود 
دومیلیون تومان رسیده و  دهک دهم معادل با 20 میلیون  
و 500 هزار تومان برآورد می شــود. برای برآورد رسمی 
هزینه های خانوار باید منتظر آمارهای رسمی ماند اما  با این 
حال، درصورتی که نسبت هزینه هر خانوار در سال گذشته 
را به همان شاخص در ماه آذر 1400 تقسیم کنیم، نتیجه 
ای را نشان می دهد که حاکی از کاهش قدرت خرید خانوار 
به تفکیک دهک ها است. این موضوع به عبارت دیگر شکل 
دیگری از همان تورمی است که هر دهک در طول یک سال 
تجربه کرده است. نسبت هزینه ای که هر کدام از دهک ها 
سال قبل برای سبد مصرفی شان پرداخته اند به رقمی که 
با احتساب تورم به دست می آید را می توان نسبتی از توان 
خرید هر خانوار شهری معرفی کرد. این رقم برای دهک اول 
برابر با ۷2.2 درصد بوده است به این معنا که توان پرداخت 
در دهک ابتدایی هزینه خانوارهای تقریبا ۷2.2 درصد این 
رقم با احتساب اذر ماه سال جاری بوده است. یعنی قدرت 
خرید این دهک در کشــور نسبت به سال قبل 2۸ درصد 

کمتر شده است.

بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت سیزدهم، اهل تصمیمات 
یک شبه و خبرهای تلخ صبح جمعه نیست، تصریح کرد: این 

دولت، دولت مردمی است نه دولت امنیتی.

دولت محدودیتی برای تامین ارز ندارد
وی در پاسخ به پرسشــی درباره وضعیت منابع ارزی کشور 
اظهار کرد: کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و نمی شود آن 
را با شرایط عادی قیاس کرد. اما به نسبت شرایط تحریمی، 
فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن در وضعیت قابل قبولی 
قرار دارد و دولت محدودیتی برای تامین ارز ندارد. سخنگوی 
دولت افزود: وضعیت درآمد ارزی کشور مناسب است. شاهد 
ثبات بازار ارزی هستیم و در همین مدت هم بسیاری از روزها 
در بازار نیما، عرضه ارز بیش از تقاضا بوده و با مســیرهایی 
که دولت در حال طی کردن آنها است باید مستمرا منتظر 

شنیدن خبرهای خوب گشایش های ارزی بود.

فروش نفت در الیحه بودجه ۱۴۰۱ کامال واقع 
بینانه پیش بینی شده است

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر برنامه 
دولت برای تحقق میزان فروش نفت در الیحه بودجه سال 
آینده تصریح کرد:  فروش نفت در الیحه بودجه 1401 کامال 
واقع بینانه پیش بینی شده و قابل دسترس است و با اقدامات 
دیپلماتیک و تعامالت بین المللــی دولت، حدوداً همین 

میزان فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن در ماه های 
اخیر محقق شده است. وی ادامه داد: این درآمدهای ارزی 
پیش بینی شده الیحه بودجه، مبتنی بر شرایط فعلی است، 
هرچند که با توجه به دیپلماسی فعال اقتصادی به خصوص 

ارتباط با همسایگان شرایط بهتری پیش بینی می شود.
سخنگوی دولت با اشاره به میزان تامین ارز کشور در ماه های 
اخیر اظهار کرد: به عنوان مثال از ابتدای سال تا پایان آذرماه، 
کل تأمین ارزی که در کشــور و برای واردات تمام کاالها 
صورت گرفته، معادل 40میلیارد دالر است که از مجموع ارز 

تامین شده در 12 ماه سال گذشته بیشتر است.

اقدامات الزم برای خنثی سازی تحریم ها در 
دستور کار قرار دارد

بهادری جهرمی با بیان اینکه رییس جمهوری هم پیش از 
این بارها تاکید کردند مذاکرات را با زندگی مردم گره نمی 
زنیم، یادآور شد: البته همزمان اقداماتی به منظور رفع تحریم 
ها و دفاع از حقوق مردم انجام می شود و اقدامات الزم برای 

خنثی سازی تحریم ها در دستور کار قرار دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح صیانت از فضای مجازی 
تاکید کرد: طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه 
کاربرد فضای مجازی، طرحی است که از سوی تعدادی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تهیه و به مجلس ارائه 

شده است. 

روز گذشــته شــاخص کل بــورس نــزول 
کرد امــا اغلــب نمادهــای بازار ســهام رشــد 
 قیمــت داشــتند و شــاخص کل هــم وزن 

رشد کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز سه شنبه، 
۷ دی 1400، شــاخص کل بــورس پایتخــت با 
کاهش 42۸ واحدی نســبت به روز گذشــته به 
 رقــم یــک میلیــون و ۳۹۹ هــزار و ۸۸5 واحد 

رسید.  
شاخص هم وزن رشد کرد و با افزایش هزار و ۹۷۷ 
واحدی در سطح ۳6۷ هزار و ۳62 واحدی ایستاد. 
همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( 10۹ 
واحد باال آمد و در ســطح 1۸ هــزار و ۸2۹ واحد 

قرار گرفت.   

کاهش ارزش معامالت بورس
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
4 هزار و ۹۸0 میلیــارد تومان کاهش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهــی در بازار ثانویه ۷0۸ میلیارد 
تومان بود که 14 درصد از ارزش کل معامالت بازار 

سرمایه را تشکیل می دهد.
 ارزش معامالت خرد سهام نیز افت کرد و با کاهش 
1۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار 

و 4۸6 میلیارد تومان رســید که ۷0 درصد از کل 
معامالت بازار را شامل می شود. 

نمادهای تأثرگذار بر شاخص ها
روز گذشته نمادهای »فوالد«، »شستا« و »فملی« 
بیشــترین تأثیر را در افت شــاخص کل داشتند و 
»بوعلی«، »کچاد« و »خراســان« بیشــترین تأثیر 
مثبت را بر شاخص داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای 
»بپاس«، »غصینو« و »کگهر« بیشترین تأثیر مثبت را 
بر شاخص کل فرابورس داشتند و »زاگرس«، »صبا« و 
»شبصیر« بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شســتا 
صدرنشین است و خودرو و خساپا در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز نمادهای فرابورس، حآفرین 

و توسن پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

سبزپوشی اغلب نمادها
در پایان معامالت  روز سه شــنبه، 2۹۸ نماد رشد 
قیمت داشــتند که 214 نماد بورســی و ۸4 نماد 
فرابورسی بودند. همچنین 1۹4 نماد کاهش قیمت 
داشتند که 1۳6 نماد بورسی و 5۸ نماد فرابورسی 
بودند. به عبارت دیگر، 5۹ درصد بازار رشد قیمت 

داشتند و ۳۹ درصد بازار افت قیمت داشتند.

برنج در یک ماه ۵ درصد گران شد

کوچک شدن سفره مردم

سخنگوی دولت عنوان کرد

دولت سیزدهم، اهل تصمیمات یک شبه و خبرهای تلخ صبح جمعه نیست
رشد شاخص هم وزن در بازار سهام روز گذشته؛

روند  متعادل  بورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نوسان سکه در کانال ۱۲ میلیون تومان  
قیمت سکه در بازار تهران با ۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته، به ۱۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون 

و ۸۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۸۴ هزار تومان رسید و قیمت هر 
مثقال طال نیز پنج میلیون و ۵۶۴ هزار تومان شد. همچنین قیمت اُنس جهانی طال  با ۹ دالر افزایش قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ یک هزار و ۸۱۵ دالر و ۲۴ سنت معامله شد. 
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سازوکار حذف ارز دولتی 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

حذف ارز دولتی گندم و دارو عالوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی نیز خواهد داشت. بنابراین دولت باید در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد و آینده مذاکرات مشخص نیست، با احتیاط بیشتری در مسیر اجرای این طرح گام بردارد. کاالهای دارویی 
و گندم که در نهایت به کاالهای سفره مردم منتهی می شود، تا به امروز ارز 4200 تومانی گرفته اند که به معنای حمایت از اقشار آسیب پذیر است. در این میان دولت نباید تنها تبعات اقتصادی تخصیص این ارز را که همان رانت و فساد بوده در نظر بگیرد. 

دولت باید به تبعات اجتماعی یا حمایتی حذف این ارز نیز توجه کند. همان تبعات حمایتی که قشر فقیر از آن بهره مند می شوند. 
تورم 30 درصدی حاصل از حذف این ارز بخصوص برای بخش دارو و گندم تاثیر بدی بر معیشت افراد فقیر خواهد داشت. نهاده های دامی در نهایت به مواد غذایی مردم منتهی می شود پس بهتر است نظارت بر قیمتها تقویت شود. اما از آنجایی که هیچ دولتی تا به امروز 
در روند نظارت بر قیمتها موفق نبوده این راهکار نیز خیلی امیدوارکننده به نظر نمی رسد. با حذف این ارز قیمت دارو حداقل 5 برابر خواهد شد و قشر فقیری که در شرایط تخصیص ارز توانایی تهیه دارو را نداشته با این اتفاق از چرخه سالمت خارج خواهد شد. به عبارتی 
دولت به جای اینکه ارز دولتی را حذف کند باید نظارت روی آن را تقویت کند، زیرا اگر سیاست حذف ارز 4200 تومانی اجرایی شود بازهم سوءاستفاده از کارت های حمایتی صورت خواهد گرفت و به تبع آن قیمت ارز باال رفته و عده ای از این وضعیت سود می برند. در 
این میان سایر کاالهایی هم که تحت تاثیر ارز دولتی نبوده اند به بهانه های واهی افزایش قیمت خواهند داشت. حذف این ارز بخصوص در حوزه دارو و گندم معادل افزایش چندین برابری قیمت هاست. کاهش قدرت خرید افراد آسیب پذیر نیز دیگر اثر این اتفاق است. 

اگر بخواهیم تبعات حذف این ارز را کاهش دهیم باید به نظام حمایتی متوسل شویم. یعنی یک ارز دیگر متولد خواهد شد. ارزی با نرخ 8 یا 10 هزار تومان که بتواند به این کاالها اختصاص یابد و اثرات تورمی را بکاهد. 
راهکار افزایش یارانه یا پول نقد برای جبران نیز به معنای این است که دولت قیمتها را رها خواهد کرد. یعنی اتفاقی که می افتد همان عدم نظارت است. رشد بی رویه قیمتها اتفاق می افتد. اقتصاد هنوز تثبیت نشده و با این اتفاق ضربه ای کاری به اقتصاد وارد 
خواهد شد. از طرفی دیگر اجرای طرحی مانند کارت معیشتی را نمی توان به زودی اجرا کرد. زیرا طرح هدفمندی هنوز اجرا نشده و معلوم نیست چه کسی قرار است کارت های حمایتی برای حذف ارز دولتی را دریافت کند و حتی این موضوع اعطای کارت 
می تواند یک بهانه برای حذف ارز 4200 تومانی باشد. ایران هیچگاه نمی تواند ارز را تک نرخی کند. در صورتی این سیاست اجرایی می شود که دولت بتواند به همه به هر میزانی که می خواهند ارز پرداخت کند و اگر دولت قیمت ارز دولتی را تک نرخی 25 

هزار تومان اعالم کند در بازار آزاد قیمت ارز 35 هزار تومان خواهد شد. بنابراین اجرای این سیاست حذف ارز دولتی اختصاص یافته به کاالهای اساسی نمی تواند به ارز تک نرخی ختم شود.

نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و عضو هیئت 
رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران اظهار داشت: بر 
اســاس این طرح، تولیدکننده باید روي کاالهاي 
خود، قیمت در کارخانه را درج کرده و فروشگاه ها 
و واحدهــاي صنفي نیــز مکلف بــه درج قیمت 
مصرف کننده هســتند. ابراهیم درستي، نماینده 
وزیر صمت در اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه 
اتاق اصنــاف ایران و تهران از حذف واســطههاي 
غیرضرور و از بین رفتن قیمتهاي کاذب خبر داد و 
گفت: براي اجراي این طرح، کاالهایي که بازارشان 
رقابتي است انتخاب خواهند شد؛ البته در فاز اول 
کاالهایي انتخاب شــدهاند که سهم و نقش قابل 

توجهي در سبد هزینه خانوارها ندارند.
وي در ادامه افــزود: این کاالها شــامل ۷ کاالي 
ســوپرمارکتي شــامل دســتمال کاغــذي، آب 
معدني، آبمیوهها، نوشابه گازدار، ماءالشعیر، پودر 
لباسشویي و پوشک بچه و همچنین ۷ قلم کاالي 
ســرمایهاي شــامل انواع لوازم خانگي کوچک و 
بزرگ از جمله غذاساز، نوشیدنیساز، چرخ گوشت، 
مایکروویــو، تلویزیون، یخچال فریزر و ماشــین 

لباسشویي میشود.
درســتي اضافه کرد: اتــاق اصناف در راســتاي 
شفافســازي قیمت از طریق درج قیمت تولید بر 
14 )۶+8( قلم کاال، دستورالعمل عرضه این اقالم 
اعالم کرد. او موارد این دستورالعمل را چنین بیان 
داشــت: قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده 
بر روي کاال باید عینا منطبق بــا قیمت فروش بر 
اساس صورتحسابهاي صادره )فاکتورهاي فروش( 
باشد و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده یا معاف 
از مالیات بر ارزش افزوده در کنار قیمت به منظور 

جلوگیري از اخذ مضاعف مالیات درج شود.
این مقام مســئول ادامــه داد: متاســفانه قیمت 
هاي کاذب توســط فروشــگاه هاي زنجیره اي با 
تخفیفات آنچناني که بیشــتر به نفع فروشــنده 
است و همچنین واســطه ها تا مصرف کننده این 
طرح در دو نوبت اجرایي خواهد شــد پس قیمت 
واقعي توسط تولیدکننده مشخص و با سودي که 
براي فروشــنده در نظر گرفته با درج قیمت روي 
کارتن همراه با شــماره ثبت و تاریخ وبا شــفاف 

سازي و حذف دست واسطه ها بدست مردم برسد. 
نایب رئیس اول اتــاق اصناف تهــران همچنین 
از نظارت بیشــتر دســتگاه هاي دولتي گفت: با 
عنایت به بند 23 سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي 
مبني بر ضرورت شفاف و روانسازي نظام توزیع و 
قیمتگذاري و روزآمدسازي شیوههاي نظارت بر 
بازار و همچنین ایجاد رقابت، تعدیل و واقعي کردن 
قیمتها، اصــالح نظام توزیــع کاال و جلوگیري از 
سوءاستفاده احتمالي، ضروري است همه واحدهاي 
صنفي توزیعکننــده از تاریــخ 2۷/0۹/1400 از 
خرید کاالهاي آب معدني، آبمیوه، ماءالشــعیر، 
نوشابههاي گازدار، غذاســاز، نوشیدنیساز، چرخ 
گوشت و ماکروویو و از تاریخ 04/10/1400 پودر 
لباسشویي، دستمال کاغذي، پوشک بچه، یخچال 
فریزر، تلویزیون و ماشــین لباسشویي بدون درج 
قیمت تولیدکننده روي بســتهبندي خودداري 
و نسبت به نصب برچســب قیمت فروش با لحاظ 
 ســود و هزینههاي مصوب به منظور شفافسازي

 اقدام کنند.
ابراهیم درســتي در پایان خاطر نشــان کرد: هر 
گونه تخفیف بیش از 3 درصد باید با کاهش قیمت 
فروش درج شــده تولیدکننده روي کاال صورت 
پذیرد و تخفیف بیــش از 3 درصد خارج از قیمت 
درج شده روي کاال از مصادیق عدم رعایت ضوابط 
قیمتگذاري اعالمي از ســوي ســـازمان حمایت 
بوده و باید از این گونه اقدامات خودداري شــود. 
در مواردي از قبیل مناسبتهاي ویژه، پایان سال، 
اعیاد و... و لزوم اعطاي تخفیفهاي مقطعي بیش از 
میزان تعیین شــده، واحدهاي مربوط باید نسبت 
به اخذ مجوز الزم از ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت استان محل تولید، به منظور رصد نظارت 
بر اعطاي تخفیف واقعــي به مصرفکنندگان اقدام 
کنند. حداکثر مبلغي که توسط مجموع حلقههاي 
توزیعي از تأمینکننده تا مصـرفکننده میتواند به 
قیمت تولیدکننده/ واردکننده اضافه شود، شامل 
مجموع ضریب سود پخش سراسري )10 درصد( 
و سود خردهفروشــي )براي کاالهاي اعالم شده 
۷ تا 10 درصد منطبق با ضرایب خردهفروشــي 

مصوب( باشد.

رئیس اتحادیه تهیه کنندگان و فروشــندگان مواد 
شیمیایي تهران گفت: صنوف مختلف با مشکالت بسیار 
عدیده اي مواجه هستند. حال اقتصاد خوب نیست. هر 
صنف و شغلي شرایط نابساماني دارد و این همه به دلیل 

بي ثباتي ارز است.
سید مهدي طاهري، رئیس اتحادیه تهیه کنندگان و 
فروشندگان مواد شیمیایي تهران بیان داشت: همه 
وزارت خانه ها و ســازمان ها براي پاسخ به نامه هایي 
که در آن به مشکالت مان مي پردازیم اصناف را ماه ها 
منتظر مي گذارند. در آخر نیز پاسخي که در خور توجه 
و در پي رفع مشکالت شان باشد داده نمي شود، سازمان 
امور مالیاتي نیز در انتها فقط وجــه مورد نظر خود را 
مطالبه مي کند بي آنکه بــه وضع اصناف توجه کند، 
سالهاست با این مشکالت دست و پنجه نرم مي کنیم.

طاهري درادامه تصریح کرد: اگر به امید سازمان ها و 
وزارت خانه ها بمانیم تا کور سوي امیدي نصیب مان 
شــود باید گفت تجربه ثابت کرده به نتیجه نخواهیم 
رسید. همین که اجازه ندهیم مشکالت داخل صنف 
و اتحادیه بیشتر شود، هنرمند هستیم. تالش براي به 
نتیجه رسیدن یک کار توسط اتحادیه ها و اتاق اصناف 
بسیار بهتر از آن است که انرژي خود را صرف انبوهي از 
مشکالتي کنیم که نتیجه آن از همان ابتدا معلوم است. 
روزنه هاي امیدي که هر سازمان به اصناف نشان مي 
دهند تنها سراب است، پس در تالشیم تا حفظ هویت 

و حرمت کنیم .

وي در خصوص پتروشــیمي و محصــوالت آن بیان 
داشت: محصوالت پتروشیمي از کیفیت بسیار خوبي 
برخوردار اســت اما قیمت ها بســیار باالست و قطعاً 
در تولید تاثیر بســزایي مي گذارد. هر لحظه قیمت 
ها افزایش پیدا مي کنــد و موجب تــورم زایي و در 
نهایت متضرر شدن مصرف کننده مي شود. مدیران 
پتروشیمي که دست اندرکار هستند باید قیمت ها را 
تعدیل کنند. با این شرایط مصرف کننده قادر به خرید 
نیست و در نهایت تولید راکد و کشور بدون درآمد مي 
ماند. راه حل هر چه زودتر باید حاصل شود. مواد اولیه 
اي که در تهیه کاالهاي سلولوزي استفاده مي شود باید 

با نظارت مسئوالن در قیمت ها مدیریت شود .
وي در رابطه با اقدامات اتحادیه مواد شــیمیایي بیان 
داشت: طي 45 مورد جلساتي که با مسئوالن وزارت 
صمت در خصوص راه اندازي ســامانه کاالي تجارت 
براي 2۶8 قلم مواد شیمیایي پرخطر داشته ایم به نتایج 
خوبي رسیدیم و فراتر از آن بین 120 تا 130 جلسه با 
شرکت ساماندهي صنایع و مشاغل شهرداري تهران 
در خصوص پروژه بازار کیمیا با مدیر عامل این شرکت 
مقرر شد تا در مدت کوتاهي کمتر از شش ماه آینده این 
بازار با درایت کامل به اعضاي صنف واگذار گردد. این 
تصمیم با حضور هیئت مدیره و هیئت امناي اتحادیه 
برگزار شد. امید است که این بار بتوانیم بازار را راه اندازي 
و اعضا به طور کامل در این بازار مستقر شوند و بسیاري 

از مشکالت شان برطرف شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات 
الکترونیکــي و حفاظتي تهــران در خصوص اهمیت 
 و لزوم نصــب دوربین هاي مــدار بســته در تمامي 
ســاختمان ها بیان داشــت: به کمک این دستگاه ها 
حداقل مي توانیم خود را در هنگام زلزله به جاي امن 
برســانیم. همچنین دوربین هاي مدار بسته تمامي 
 حوادث ناگوار مانند بسیاري از رفتارهاي بزه که در داخل 
ساختمان ها رخ مي دهد را ثبت مي کنند که گاهاً باعث 
شده بزه کاران به محض اطالع از وجود دوربین محل را 

ترک و از اتفاقات ناگوار جلوگیري شود.
صادق فیض آبادي، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکي و حفاظتي تهران 
گفت: تمام اتفاقاتي که در ساختمان ها رخ مي دهد 
از طریق دوربین هاي مداربسته ثبت مي شود. ثبت 
رخدادها به هنگام زلزله هاي خفیفي که جنبه هشدار 
براي مردم داشــته را دوربین هاي مدار بســته ثبت 
نموده به همین دلیل در دهه هاي اخیر دوربین هاي 
مدار بسته اهمیت خود را بیشتر نشان داده است.وي 
تاکید کرد: مي توانیم دوربین هاي مدار بسته را جزو 
مهمترین امکانات براي ساختمان ها قرار دهیم؛ البته 
که نصب این دوربین ها باید توسط متخصصین امر و 

کارشناساني انجام شود که پروانه کسب داشته باشند.
وي در خصوص نام گذاري پنجم دي ماه با نام ایمني در 
برابر زلزله و کاهش بالیاي طبیعي تاکید کرد: دوربین 
هاي مدار بسته بخوبي ثبت کرده اند که چیدمان وسایل 
در ساختمان ها به چه میزان مي تواند در جلوگیري از 
صدمات و یا بروز خسارت به هنگام زلزله موثر باشد. 
در بیشــتر مواقع جایگاه برخي از لوازم در چیدمان 
ساختمان ها به هنگام حتي زلزله هاي خفیف منجر 
به خســارات زیادي به افراد شده و گاهاً همان وسایل 

موجب فوت افراد مي شود.
وي با اشــاره به زلزله خیزي ایران گفت: جاي جاي 
گسل ها در کشور شناخته شده، بخصوص تهران که 
به دلیل وجود گســل هاي فراوان و ساختمان هایي 
که نا ایمن هستند، دغدغه کارشناسان و پژوهشگران 
را باعث گردیده، لذا انتظار مي رود در زمان ســاخت 
ســاختمان ها حداقل ها براي جلوگیري از خسارت 
زیاد به هنگام زلزله برنامه ریزي گردد. متاسفانه آنچه 
مشــاهده مي شــود این موضوع مغفول مانده است. 
دوربین ها حوادث را بخوبي ثبت کرده اند. ساختمان 
 ها با تجهیزات ایمني خسارت بسیار کمتري به هنگام 

زلزله دیده اند.

طرح "بنزین برای همه" در 
دستور کار اجرایی قرار گرفته 
و قرار است هر خانوار به ازای 
هر فرد 15 لیتر برای افراد فاقد 
خودرو به کارت بانکی واریز 
شود. بسیاری از فعاالن اقتصادی بر این باورند که این طرح 
تورم زا بوده و با هر گونه پرداخت نقدی به مردم مخالف 
هستند. در مقابل اما برخی دیگر از فعاالن معتقدند این 
طرح نمی تواند اثر تورمی داشته باشد چراکه قیمت  بنزین 
تغییری نکرده اما از نظر توزیع می تواند به نفع خانوار باشد 
حتی خانواری که صاحب خودرو نیست و به هر کد ملی 

این یارانه بنزینی تعلق خواهد گرفت. 
قرار بر این اســت که برای تعداد افراد مشمول در یک 
خانوار ســقفی )برای مثال 5 نفر در هر خانوار( در نظر 
گرفته شــود. از سوی دیگر ســهمیه بخش حمل نقل 
عمومی قطع نخواهد شد و جابه جایی بار و مسافر با همان 
نرخ های سهمیه ای انجام خواهد شد. در این بخش هیچ 

تغییری وجود ندارد و این طرح تنها اثر توزیعی دارد و نه 
تخصیصی.  سخنگوی دولت نیز در گفتگویی تلویزیونی 
جزئیات جدیدی از تغییر سهمیه بنزین اعالم کرد. به 
گفته جهرمی بعد از این، ســهمیه بنزین هم به افرادی 
تعلق می گیرد که خودرو دارند و هــم افرادی که فاقد 
خودرو هستند. به گفته وی در این طرح، دولت مبلغی را 
به عنوان یارانه بنزین به حساب سرپرستان خانوارهایی 
می ریزد که خودرو ندارند. جهرمــی در توضیح تغییر 
سهمیه بندی خودرو اعالم کرد که پیش از این سهمیه 
بنزین به خودروها تعلق می گرفت. اما در این شــیوه، 
افرادی که خودرو دارنــد و یا افرادی که چندین خودرو 
دارند، از یارانه بنزین استفاده می کردند. اما افرادی که 
خودرو ندارنــد از این یارانه محــروم بودند. حاال دولت 
تصمیم گرفته که شیوه ســهمیه بندی بنزین را تغییر 
دهد و سهمیه بنزین به جای خودرو به افراد تعلق بگیرد.

در همین رابطه مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
گفت: در حال بررســی هســتیم که بتوانیم در طرح 
آزمایشی جدید اگر خانواده ای قبال سهمیه بنزین ۶0 لیتر 
داشته و االن کمتر شده، با تمهیداتی این سهمیه ۶0 لیتر 

را برای آن خانواده حفظ کنیم. جلیل ساالری مدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی درباره 
طرح تخصیص بنزین به هر فرد به جای هر خودرو توضیح 
داد: بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این 
طرح ابتدا به صورت آزمایشی در کیش انجام خواهد شد.
وی افزود: قبل از ارائه طرح جدیــد عرض می کنم که 
ذخیره بنزین سهمیه ای که در کارت سوخت خودروها و 
موتورسیکلت ها وجود دارد، حفظ خواهد شد و مردم از 
این بابت نگرانی  نداشته باشند. ساالری گفت: طبق این 
طرح سهمیه بنزین خودروهای عمومی تغییر نخواهد 
کرد و به جای واریز به کارت سوخت، به حساب بانکی 
صاحب آن خودرو واریز می شــود. بــرای خودروهای 
شخصی ســهمیه ای معادل 15 لیتر به ازای هر فرد به 

حساب سرپرست خانواده واریز می شود.
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش گفت: در این 
طرح امکان خرید و فروش سهمیه کارت وجود خواهد 
داشت. همچنین در حال بررسی هستیم که بتوانیم در 
طرح آزمایشی اگر خانواده ای قبال سهمیه بنزین ۶0 لیتر 
داشته و االن کمتر شده، با تمهیداتی این سهمیه ۶0 لیتر 

را برای آن خانواده حفظ کنیم. وی گفت: در این طرح یک 
ســامانه مبادله بنزین پیش بینی شده است که افرادی 
که خودرو ندارند، می توانند سهمیه خود را به سایر افراد 

بفروشند و در واقع سهمیه خود را نقد کنند.
یک نماینده مجلس در رابطه بــا چگونگی اجرای این 
طرح در گفت و گویی با "کسب و کار" گفت: در این طرح 
قرار نیست قیمت بنزین تغییری کند. در این طرح هم 
نرخ ســهمیه ای بنزین هزار و 500 تومان و قیمت آزاد 
3000 تومان است. بنابراین هیچ تغییر قیمتی در اجرای 
این طرح نداریم. جعفر قادری اضافه کرد: در این طرح 
تمام افراد می توانند بنزین ســهمیه ای خود را در بازار 
آزاد بفروشند. افراد می توانند بنزین سهمیه ای خود را 
با هر قیمتی بفروشند اما از آنجایی که سقف قیمتی در 
بازار آزاد 3000 هزار تومان است کسی باالتر از این عدد 

و قیمت، بنزین نمی خرد.
وی خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم 
که هر خانوار حداقل 3 یا 4 نفره هستند و به تمام اعضای 
این خانوار بنزین سهمیه ای تعلق می گیرد و از این محل 

جبران می شود و به سقف ۶0 لیتر می رسند. 

تخصیص سهمیه حداقل 60 لیتری به خانوار کم جمعیت اجرایی می شود؟ 

جزئیات طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی
واریز پول بنزین 15  لیتری برای هر فرد

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

در حالی معاون رییس سازمان 
برنامه و بودجه کشور از حذف 
ارز دولتی برای گندم و دارو خبر 
داده که علی بهادری سخنگوی 
دولــت گفتــه اســت برنامه 
کوتاه مدتی برای حدف ارز ترجیحی گندم و دارو نداریم و در 
بلندمدت هم باید دید تصمیم مجلس چیست. سردرگمی 
دولت برای حذف ارز 4200 تومانی به دلیل تبعاتی که این 
اقدام در بر خواهد داشت همچنان ادامه دارد. برخی مسووالن 

دولتی حذف ارز گندم و دارو را قطعی می دانند و برخی دیگر 
اعالم می کنند برنامه ای برای خــذف ارز دولتی به این دو 

بخش وجود ندارد. 
گرانی سرسام آور دارو پس از حذف این ارز قابل پیش بینی 
است. این گرانی تا جایی پیش خواهد رفت که به گفته عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزایش 3 تا 5 برابری 
قیمت داروهای خارجی قابل پیش بینی است. همایون سامه 
یح نجف آبادی گفته است داروهای تولید داخل 30 درصد 
با افزایش قیمت مواجه خواهند شــد اما داروهای وارداتی 
چندین برابر می شوند و متاســفانه بین حداقل بین 3 تا 5 
برابر قیمت آن افزایش پیــدا می کند اما اینکه آیا بیمه این 

قیمت جدید را قبول می کند یا خیر باید از سازمانهای بیمه 
گر پرسیده شود.

اما معاون رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در توضیح 
چگونگی این اتفاق می گوید: تالش بر این اســت که سال 
آینده ارزی با نام ترجیحی وجود نداشته باشد و این موضوع با 
تدوین مکانیزم هایی برای حمایت از مردم اجرایی می شود. 
ارز ترجیحی گندم و دارو با مکانیزم هایی حذف خواهند شد. 
از سوی دیگر علی بهادری، ســخنگوی دولت نیز در ادامه 
گفته های خود افزود: در حوزه بلندمدت باید دید تصمیم 
مجلس درخصوص الیحه بودجه 1401 چیست، بعد دولت 

برنامه ریزی الزم را انجام خواهد داد.

در همین رابطه حسن ولی بیگی، کارشــناس اقتصادی در 
رابطه با شرط حذف ارز 4200 تومانی با کم ترین اثرات تورمی 
می گوید: در شــرایط تنگناهای ارزی سیاستگذار به سمت 
کاهش این فشار ارزی می رود که در سال آینده قرار است تا 
ارز ترجیحی را از اقتصاد حذف کند که گفته می شود، ارز دارو 
و گندم فعال حذف نمی شود. این کاالها به اندازه سهمی که 
در تورم کل دارند، با حذف ارز 4200 تومانی آن ها می توانند 
موجب گرانی شوند. به عنوان مثال اگر ارز ترجیحی نهاده های 
دامی حذف شود، فقط نهاده های دامی با افزایش قیمت مواجه 
نمی شوند بلکه با افزایش هزینه ها در پی این امر، قیمت مرغ  در 

خرده فروشی ها و رستوران ها نیز زیاد می شود.

حذف ارز دولتی دارو و گندم چه تبعاتی خواهد داشت؟

زنگ خطر جهش  قیمت ها
چانه زنی برای حذف ارز ۴۲00 تومانی دارو و گندم

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

با درج قیمت تولیدکننده بر کاالها تحقق می یابد:

حذف واسطه هاي غيرضرور و از بين رفتن قيمت هاي كاذب

محصوالت پتروشیمي مورد نیاز صنف باید تعدیل قیمت شوند

نابساماني صنوف و مشاغل متعدد با بي ثباتي ارز

لزوم نصب دوربين هاي مدار بسته در تمامي ساختمان ها
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4000 روستای كشور هيچگونه ارتباطی ندارند
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، حدود ۴۰۰۰ روســتا در ایران 
فاقد هرگونه ارتباطات و ۳۶۰۰ روســتا با ارتباط ناقــص یا بدون کیفیت 
هستند. عیسی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- هنگام دریافت 
رای اعتماد از از مجلس شورای اســالمی وعده هایی در حوزه آی سی تی 
ارائه داد، که تکمیل شبکه ملی اطالعات در صدر این وعده ها قرار داشت 
و او همچنین با تاکید بر دسترســی تمامی روســتاهای باالی ۲۰ خانوار 
به اینترنت، عنوان کرد با عنایت به دانش آموزانی که به خاطر دسترســی 
نداشتن به اینترنت نتوانستند از آموزش مجازی استفاده کنند، این مشکل 
ظرف یک سال و نیم آینده حل می شود و دسترسی کلیه روستاهای دارای 
جمعیت باالی ۲۰ خانوار به شبکه پرسرعت اینترنت تا پایان سال ۱۴۰۱ 
محقق خواهد شد.زارع پور همچنین چندی پیش با بیان اینکه هم اکنون 
۷۵۰۰ روستا در کشور به ارتباطات کامل دسترسی ندارند، گفت: ۴۵۰۰ 
روستای کشور نیز هیچ نوع دسترسی ندارند و حتی از شبکه برق و جاده 
نیز برخوردار نیســتند، به همین دلیل ارتباط آنها بــا این جانب از طریق 
پیامک باید صورت بگیرد. در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ این موضوع مطرح 
شده که وزارت نیرو اولویت را برای برق رســانی به این روستاها بگذارد و 
دسترسی ویژه برای آنتن های BTS فراهم شود. مسیر سختی در پیش 
داریم و برنامه مان این است که چهار برابر گذشته با سرعت این توسعه را 
جلو ببریم.او خاطرنشان کرد: برنامه این اســت که دسترسی روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار تا پایان سال ۱۴۰۱به شــبکه برقرار شود. در این زمینه 
۳۰۰۰ سایت جدید می خواهیم و باید ۸۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
شود. همچنین ارتقای ۳۰۰۰ سایت به ۴G را در برنامه داریم و هم اکنون 
تعامل با شش استان در این خصوص آغاز شده است. امیدواریم در صورت 
تأمین منابع تا پایان سال بعد این پروژه اجرایی شود و اگر روال به صورت 
معمولی طی شود، بخشی از آن به سال ۱۴۰۲ موکول خواهد شد.در این 
راستا عیسی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- در اینستاگرام 
نوشت: وقتی در مجلس شورای اسالمی و در محضر نمایندگان مردم قول 
دادم که تا پایان ســال ۱۴۰۱ تمام روستاهای کشــور )البته روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار( به شبکه ارتباطات پایدار و پرسرعت متصل خواهند شد، 
تصورم این بود که بر اســاس گزارش های موجود حدود ۴۰۰۰ روستا از 
میان بیش از ۴۰ هزار روستا هنوز فاقد ارتباط هستند یا ارتباط بی کیفیت 
دارند.وی در ادامه توضیح داد: اما با بررســی دقیق تر روشن شد که حدود 
۷۶۰۰ روستا )۴۰۰۰ روستای فاقد هرگونه ارتباطات و ۳۶۰۰ روستای با 
ارتباط ناقص یا بدون کیفیت( هستند. این روستاها هم عمدتاً در مناطق 
دور و صعب العبور قرار دارند که هزینه و زحمت برقراری ارتباطات در آنها 
چند برابر حالت عادی اســت. با این همه، برای تکمیــل ارتباطات تمام 
روستاهای کشورمان تا پایان ۱۴۰۱ مصمم هستیم و پیشرفت این پروژه 
را به صورت دوره ای به اطالع مردم عزیزمان می رســانیم. وزیر ارتباطات 
خاطرنشان کرد: از ابتدای اســتقرار دولت ســیزدهم تا کنون با تالش و 
پیگیری شــبانه روزی همکارانم ۶۲۶ روســتا به شــبکه ارتباطی متصل 
شده اند و این تالش با اتصال ۶۴۰ روستای دیگر تا پایان سال ادامه خواهد 
داشــت. در طول یک هفته گذشته، ۳۳ روستا در اســتان های اصفهان، 
آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، خوزســتان، لرســتان، کردستان، 
کرمانشــاه، مرکزی، سیســتان و بلوچســتان، کرمان و اردبیل به شبکه 
 ملی اطالعات متصل شده اند. ســرعت کار با تأمین تجهیزات و اعتبارات

 الزم انشاهلل بیشتر هم خواهد شد.

كرونا فروشگاه های اپل را تعطيل كرد
شرکت اپل فروشــگاه های خود در نیویورک ســیتی را به دلیل افزایش 
موارد ابتال به کووید ۱۹ تعطیل کرد.این تعطیلی ها شامل ۱۶ شعبه فروش 
در نیویورک، آپر وست ســاید، وست فورتینث اســتریت، استاتن آیلند 
و برونکس هســتند. این اقدام موقتی شامل فروشــگاه ها در هانتینگتون 
استیشــن و مانهاســت هم اســت.اپل در هفته های اخیر به طور موقتی 
شعبه های فروش بســیاری را برای مقابله با افزایش موارد شیوع واریانت 
مسری اُمیکرون تعطیل کرده اســت. این شرکت همچنان به مشتریانش 
امکان می دهد به صــورت آنالین ســفارش داده و ســفارش خود را در 
فروشــگاه ها دریافت کنند. خریــداران نمی توانند بــرای دیدن یا خرید 
وارد فروشگاه شوند و پشــتیبانی فنی برای آنها در بخش تعمیرات قابل 
دسترس نخواهد بود.اپل در بیانیه ای اعالم کرد ما شرایط را مرتب رصد می 
کنیم و تدابیر ســالمتی را برای حمایت از رفاه حال مشتریان و کارمندان 
تنظیم می کنیم. ما به رویکرد جامع برای تیم هایمان که شــامل ترکیبی 
از دادن مرتب تست، زدن ماسک توســط کارمندان و مشترک و نظافت 
کامل و مرخصی استعالجی با حقوق اســت، متعهد مانده ایم.موارد ابتال 
به کوویــد ۱۹ در نیویورک به رکورد باالیی صعود کــرد. این ایالت روزانه 
ده هزار مــورد جدید ابتال اعالم می کند. اپل شــعب فروش متعدد خارج 
از نیویورک شــامل شــعبه لس آنجلس را در روزهای اخیر تعطیل کرده 
است.بر اســاس گزارش بلومبرگ، اپل اعالم نکرد چه زمانی شعبه فروش 
خود در نیویورک را بازگشــایی خواهد کرد. این شرکت همچنین شعبه 
کارنگی الیبرری در واشنگتن دی سی و بعضی از شعب در اوهایو، تگزاس، 
 جورجیا و فلوریدا را تعطیل کرده اســت. فروشــگاه ریجنت استریت اپل 

در لندن هم موقتا تعطیل شده است.

زباله های الكترونيكی برای والمارت دردسر آفريد
دادســتان کل ایالت کالیفرنیا و ۱۲ مقام ایالتی به دلیل دور ریختن زباله 
های الکترونیکی و خطرنــاک و به خطر انداختن محل هــای دفن زباله 
محلی شکایتی علیه فروشــگاه های زنجیره ای والمارت ثبت کردند.باب 
بونتا دادســتان کل ایالت کالیفرنیا در بیانیه ای اعالم کرد این شــرکت 
قوانین محیط زیســتی ایالت را نقض کرده و زباله هایی شامل باتری های 
لیتیومی و آلکالینی، اسپری های حشــره کش، حباب های چراغ ال ای 
دی و غیره را به شــیوه ای غیرایمن دفن کرده است.بازرســان دولتی از 
سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، ۵۸ بازرسی در ۱۳ شهرســتان انجام دادند و اعالم 
کردند در دســتگاه های فشرده کننده زباله شــعب این فروشگاه زنجیره 
ای از زباله های خطرناک و پزشکی طبقه بندی شده و همچنین اطالعات 
مشتریان را که باید غیرقابل کشف می شد را پیدا کردند.دادگستری ایالت 
کالیفرنیا تخمین می زند والمارت به طور غیرقانونی ســاالنه حدود ۱۵۹ 
هزار و ۶۰۰ پوند یا بیش از یک میلیون آیتم دور ریخته است.ســخنگوی 
والمارت در بیانیــه ای گفت: ما بارها با مقامات دولتــی مالقات کردیم تا 
برنامه ها را بــرای دورریز زباله های خطرناک بررســی کنیم. این اقدام با 
هدف اجتناب از اقامه دعوی قضایی انجام شد اما در عوض آنها علیه ما این 
شــکایت ناعادالنه را ثبت کرده اند.این نخستین باری نیست که والمارت 
به دلیل شــیوه دور ریز زباله ها با مقامات ایالتی به چالش برخورده است. 
در ســال ۲۰۱۰ میالدی این شــرکت برای دور ریز غیرقانونی زباله های 
 خطرناک قرارداد تســویه ای ۲۵ میلیون دالری با دفتر دادگستری ایالت

 کالیفرنیا امضا کرد.

اخبار

بازگشت بیت کوین به زیر محدوده 50 هزار دالری
بیت کوین در معامالت به پایین 50 هزار دالر سقوط کرد. توکن در معامالت در آسیا ۴.5 درصد کاهش یافت و حدود ۴۹ هزار و ۱00 دالر در سنگاپور معامله شد. ِاِتر که دومین سکه دیجیتالی بزرگ 

است و شاخص بلومبرگ گلکسی کریپتو نیز قرمزپوش شدند.سرمایه گذاران این اواخر با نگرانی نسبت به تاثیر تعدیل تدابیر محرک مالی بانک مرکزی، از پرحدس و گمان ترین بازارهای جهان 
عقب نشینی کرده اند. این که بیت کوین و دنیای رمزارز تا چه حد در معرض ریسک مذکور قرار دارد، دستمایه بحثهای داغی شده است.ویجی آیار، نایب رییس توسعه شرکت و بین الملل در صرافی 

رمزارز لونو در سنگاپور اظهار کرد: برای بیت کوین در مقطع فعلی مسئله نگران کننده ای وجود ندارد. اگر بیت کوین بین ۴۸ تا ۴۹ هزار دالر بماند، موقعیت این رمزارز مثبت خواهد ماند.

دالر بــرای خریــداران 
محصــوالت اپــل در ایران 
قیمــت بیشــتری دارد؛ 
کســی که آیفون ۱۳ مینی 
۶۹۹ دالری را ۲۸ میلیون 
می خرد، بابت هر دالر ۴۰ هزار تومان می پردازد. دالر 
روز دوشنبه ششم دی حدود ۳۰ هزار تومان خرید و 
فروش می شد اما این رقم برای خریداران محصوالت 
اپل در ایران متفاوت اســت. کمپانی اپل، آیفون ۱۳ 
را با قیمت پایــه ۷۹۹ دالر یعنی ۲۳ میلیون و ۹۷۰ 
هزار تومان می فروشد، ولی کسی که امروز سراغ این 
مدل می رود احتماال ۲۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان 

خرج می کند.
به گزارش فرارو، به این ترتیب دالر ۳۰ هزار تومانی 
برای این شــخص ۳۵ هزار و ۳۵۰ تومان محاســبه 
می شــود و آیفون ۱۳ را چهار میلیــون و ۲۸۰ هزار 
تومان گران تر تهیه می کند. تقریبا همین روند را برای 
دیگر محصوالت اپل شاهد هستیم. آیپد New اپل با 
قیمت پایه ۳۲۹ دالر –معادل ۹ میلیون و ۸۷۰ هزار 
تومان- در ایران حــدود ۱۲ میلیون تومان فروخته 
می شود. اپل واچ ســری هفت که فعال ۱۵ میلیون و 
۲۱۰ هزار تومان در سایت های خرید و فروش قیمت 
دارد، توســط اپل با رقم ۳۹۹ دالر عرضه شده است. 
یعنی نرخ دالر برای کسی که این ساعت هوشمند را 

می خرد ۳۸ هزار و ۱۲۰ تومان است.
قیمــت مصــرف کننــده آیفــون ۱۳ بــا حافظه 
ذخیره ســازی ۱۲۸ گیگابایت در بیشتر کشور های 
دنیا ۷۹۹ دالر اســت. اپل ســود پخش، فروشنده و 
خرده فروش ها را در ایــن نرخ گذاری رعایت کرده تا 

قیمت نهایی همان ۷۹۹ دالر باشد. با احتساب دالر 
۳۰ هزار تومانی و یک ضرب ساده، این گوشی باید ۲۳ 
میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در بازار ایران فروخته شود، 
اما خریداران آیفون ۱۳ تقریبــا ۲۸ میلیون و ۲۵۰ 
هزار تومان پرداخت می کننــد. به عبارتی ارزش هر 
اسکناس دالر برای کسی که سراغ آیفون ۱۳ می رود، 
۳۵ هزار و ۳۵۰ تومان اســت. آیفون ۱۳ پرومکس 
حداقل تا ۹ ماه دیگر گران ترین محصول اپل خواهد 
بود. ارزش جهانی نسخه ۱۲۸ گیگابایت آیفون ۱۳ 
پرو مکس ۱۰۹۹ دالر و معــادل ۳۲ میلیون و ۹۷۰ 
هزار تومان است اما شخصی که امروز این موبایل را 
خریده، احتماال ۳۹ میلیون تومان هزینه کرده است 
و دالر برای او ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان محاســبه شده 
است. قیمت پایه آیفون ۱۳ مینی ۶۹۹ دالر است و 
معادل ریالی این رقم، ۲۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان 
خواهد بود امــا این مدل را در موبایل فروشــی های 
تهران حول وحوش ۲۸ میلیون تومان به مشــتری 
می فروشند و به این ترتیب نرخ دالر برای آن ها ۴۰ 

هزار تومان است.
قیمت آیپد Pro در سایت اپل ۷۹۹ دالر است. یعنی 
۲۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان، اما خریدار این مدل 
۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه می کند. حدود 
دو و نیم میلیون تومان بیشــتر و به این ترتیب نرخ 
دالر برای متقاضیان آیپد پرو ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
محاسبه می شود. آیپد Air مدل ۲۰۲۰ –نسخه ۶۴ 
گیگابایت- که بیشتر از یک سال قبل روانه بازار شده 
در بازار جهانــی ۵۹۹ دالر ارزش دارد. اگر بخواهیم 
نرخ واقعی این یکی را محاســبه کنیــم به رقم ۱۷ 
میلیون و ۹۷۰ هزار تومان می رسیم، اما آیپد Air را 
۱۹ میلیون تومان در ایران می فروشند. یک میلیون 
تومان گران تر و به این ترتیب قیمت دالر برای خریدار 
آیپد ایر ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان به دست می آید. آیپد 

New با قیمت پایه ۳۲۹ دالر، در ایران ۱۲ میلیون 
و ۱۲۰ هزار تومان به فروش می رســد. دو میلیون و 
۲۵۰ هزار تومان بیشتر از قیمت جهانی ارزش دارد 
و دالر برای خریدار این مدل ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان 

محاسبه می شود.
اپل واچ ســری هفت با قیمــت ۳۹۹ دالر فروخته 
می شــود. یعنی ۱۱ میلیــون و ۹۷۰ هــزار تومان، 
اما همین امــروز برای این ســاعت هوشــمند در 
فروشگاه های آنالین ۱۵ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان 
قیمت گذاشتند. این قیمت، سه میلیون و ۲۴۰ هزار 
تومان از نرخ جهانی بیشــتر است و ارزش دالر برای 
خریدار این ســاعت ۳۸ هزار و ۱۲۰ تومان اســت و 
حدود هشــت هزار تومان گران تر محاسبه می شود. 
اپل واچ SE با قیمت ۲۷۹ دالر به پول خودمان هشت 
میلیون و ۳۷۰ هزار تومان ارزش دارد، اما کسی که 
سراغ این ساعت می رود احتماال ۱۰ میلیون و ۷۵۰ 
هزار تومان هزینه می کند. همچنین اپل واچ ســری 

ســه که ۱۹۹ دالر –معادل پنج میلیون و ۹۷۰ هزار 
تومان- قیمت دارد، در ایران شــش میلیون و ۷۹۰ 

هزار تومان فروخته می شود.
گیفت کارت ۱۰ دالری که برای خرید اپلیکیشن های 
اپل کاربرد دارد، در ایــران ۳۵۸ هزار تومان فروخته 
می شود. نرخ دالر امروز دوشنبه ششم دی تقریبا ۳۰ 
هزار تومان است و باید این گیفت کارت ۱۰ دالری 
۳۰۰ هزار تومان ارزش داشته باشد، اما خریدار این 
گیف کارت ۵۸ هزار تومان بیشتر می پردازد و دالر ۳۰ 
هزار تومانی برای او ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان محاسبه 
می شود. گیت کارت ۵۰ دالری را یک میلیون و ۷۵۰ 
هزار تومان می فروشند در حالی که نرخ واقعی گیفت 
کارت ۵۰ دالری باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
باشــد. گیفت کارت ۱۰۰ دالری اپل در ایران ســه 
میلیون و ۸۲۰ هزار تومان به فروش می رسد. گیفت 
کارتی که با احتســاب نرخ روز دالر باید سه میلیون 

تومان ارزش داشته باشد.

قيمت دالر برای خريداران محصوالت اپل در ايران چقدر است؟

دالر ۴۰ هزار تومانی در سبد خرید محصوالت اپل 
News kasbokar@gmail.com

شــهروندان چینی در یک روز اخیر ایالن ماسک 
مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس را به باد انتقاد 
گرفته اند، زیرا چین مجبور به اقدامات حفاظتی 
برای جلوگیری از برخورد ماهواره های استارلینک 
با ایســتگاه فضایی خود شده اســت. چین اعالم 
کرد برخی اقدامات اجتناب ناپذیر انجام داده تا از 
برخورد ماهواره های استارلینک شرکت اسپیس 
ایکس با ایستگاه فضایی خود جلوگیری کند. ایالن 
ماسک قصد دارد با پرتاب هزاران ماهواره به فضا 
خدمات اینترنت پرســرعت خود را در دورافتاده 

ترین نقاط جهان ارائه دهد.
بنا بر اعالم مقامات چینی، ماهواره های استارلینک 
شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایالن ماسک، در 
دو تاریخ اول جوالی و ۲۱ اکتبر فاصله بسیار کمی 
با ایستگاه فضایی چین داشته و در آستانه برخورد 
با آن بوده اند. چین در ســندی که در وب سایت 
دفتر امور فضایی سازمان ملل منتشر شده، تصریح 
کرده: »به دالیل امنیتی، ایســتگاه فضایی چین 

پیشگیری الزم را برای جلوگیری از برخورد انجام 
داده است.این شکایات به طور مستقل تأیید نشده 
اند و اســپیس ایکس هم به درخواســت ها برای 
اظهار نظر پاسخ نداده است. یکی از کاربران چینی 
در پستی در پلتفرم میکروبالگینگ Weibo  در 
روز دوشنبه به نشانه اعتراض نوشت ماهواره های 
استارلینک فقط یک دسته زباله فضایی هستند. 
کاربر دیگری هم آنها را "سالح های جنگ فضایی 

آمریکا" توصیف کرد.
با توجه به اینکــه نزدیک بــه ۳۰۰۰۰ ماهواره و 
زباله هــای فضایی بــه دور زمیــن می چرخند، 
دانشــمندان از دولت ها خواســته اند تا داده های 
مرتبط خــود را برای کاهش خطــر برخوردهای 
فضایی فاجعه بار به اشــتراک بگذارند. اســپیس 
ایکس به تنهایی نزدیک به ۱۹۰۰ ماهواره را برای 
ارائه خدمات شبکه پهن باند استارلینک خود در 
فضا مســتقر کرده و در حال برنامــه ریزی برای 

افزایش تعداد این ماهواره هاست.

سال ۲۰۲۱ که واکسن های کووید قابل دسترس شدند اما 
پاندمی برای یک سال دیگر ادامه پیدا کرد، برای بسیاری از 
افراد آمیزه ای از امید و چالش بود و در این شرایط فناوری 
اگرچه همه ما را ســرگرم و مرتبط نگه داشت اما در عین 
حال زندگی ما را سخت تر کرد.امسال دفعاتی پیش آمد که 
فناوری دچار اشتباه شد یا به طور کامل عمل نکرد که از 
میان آنها می توان به قطعی های خدمات غول های اینترنتی 
و حمالت باج افزاری فلج کننده و سلســله مسائلی برای 
شرکت ِمتا )فیس بوک سابقش( اشاره کرد.پایگاه خبری 
سی ان ان بیزنس در گزارشی به بررسی قابل توجه ترین 
شکست های دنیای فناوری در سال ۲۰۲۱ پرداخته است 

که عبارتند از:

درز گسترده دیتا در فیس بوک و لینکدین
کارشناسان امنیت سایبری در آوریل اعالم کردند اطالعات 
شخصی نیم میلیارد کاربر فیس بوک شامل شماره تلفن، 
تاریخ تولد و نشانی ایمیل آنها در وب سایت مورد استفاده 
هکرها منتشر شده اســت. فیس بوک در آن زمان اعالم 
کرد که این اطالعات در ســال ۲۰۱۹ از پروفایل کاربران 
به سرقت رفته بود و رخنه مذکور در آن زمان ترمیم شده 
بود. این واقعه نشان داد که تا چه حد شرکتهایی که میزان 
زیادی اطالعات شخصی را جمع آوری می کنند در برابر 

عوامل خالفکار، آسیب پذیر هستند.
همچنین در آوریــل لینکدین تایید کــرد که اطالعات 
شخصی از پروفایل حدود ۵۰۰ میلیون نفر برای فروش 
در یک وب ســایت هکری عرضه شــده است. لینکدین 

در آن زمان اعالم کرد اطالعات به فروش گذاشــته شده 
در واقع دیتایی بوده است که از شــماری از وب سایتها و 
شرکتها جمع آوری شده است و رخنه اطالعاتی لینکدین 

نبوده است.

اشتباه اپلیکیشن سیتیزن در شناسایی یک آتش 
افروز

استارتاپ سیتیزن که هشدارهای جرم لحظه ای ارسال 
می کند در ماه مه یک جایزه ۳۰ هزار دالری برای کمک 
به شناســایی فردی گذاشــت که عامل آغاز یک آتش 
سوزی حیات وحش در لس آنجلس بود. اطالعات شامل 
عکس مردی که به اپلیکیشن سیگنال ارسال شد، باعث 
دستگیری یک مظنون توسط پلیس شد اما مشکل اینجا 
بود که وی به اشتباه شناسایی شده بود.شرکت سیتیزن 
از محصول جدیدی به نام OnAir در اپلیکیشن خود به 
منظور انتشار اطالعات درباره مظنون استفاده کرده بود اما 
پیش از پخش اطالعات، پروتکلهای احراز هویت خود را 

دنبال نکرده بود.

حمالت باج افزاری مشکل ساز شدند
حمالت باج افزاری که طی آن هکرها به سیستم رایانه ای 
دسترسی پیدا کرده و اطالعات را برای دریافت پول از یک 
شرکت یا سازمان به گروگان می گیرند، در سال ۲۰۲۱ رشد 
چشمگیری پیدا کرد؛ به خصوص حمالتی که شرکتها و 

زیرساختهای حساس را هدف می گیرند. حمله بزرگی که 
در ماه مه به سیستم شرکت کلونیال پایپ الین انجام شد، 
آسیب پذیری زیرساختهای حساس آمریکا در برابر چنین 
جرایمی را بارز کرد.کلونیــال پایپ الین یکی از بزرگترین 
خطوط لوله سوخت در آمریکا را اداره می کند و در نتیجه این 
حمله باج افزاری مجبور شد فعالیت شبکه خود را متوقف 
کند. مدیرعامل کلونیال پایپ الین بعدها اذعان کرد که ۴.۴ 
میلیون دالر باج برای پس گرفتن شبکه شرکت و برقراری 
فعالیت پرداخت کرده اســت. بازرسان وزارت دادگستری 
آمریکا در ژوئن اعالم کردند ۲.۳ میلیون دالر از این پول که 

در قالب رمزارز به هکرها پرداخت شده بود را پس گرفتند.

دو قطعی موقتی که بخش وســیعی از اینترنت را 
فلج کرد

این اتفاق دو بار در کمتر از دو هفته روی داد و بخشــهای 
وسیعی از اینترنت به دلیل قطعی ها در شرکتهای فناوری 
که اکثر مردم هیچ وقت درباره آنها نشنیده اند فلج شد. این 
قطعی ها به سرعت شناسایی و برطرف شدند اما نشان دادند 
ما تا چه حد به اینترنت وابسته هستیم و اینترنت تا چه حد 
می تواند متزلزل باشد.نخســتین قطعی در هشتم ژوئن 
روی داد و وب ســایت های بی شماری شامل رِدیت، سی 
ان ان، آمازون و بسیاری دیگر به دلیل قطعی شبکه تحویل 
محتوای "فستلی" از دسترس خارج شدند. سپس در ۱۷ 
ژوئن مسئله ای در شرکت "آکامی تکنولوژیز" روی داد 

و وب سایت های متعلق به ساوت وست ایرالینز، یونایتد 
ایرالینز، بانک کامن ولث استرالیا و بازار سهام هنگ کنگ 
قطع شدند.قطعی "فستلی" ظرف یک دقیقه شناسایی 
شد و برای اکثر وب سایت هایی که از دسترس خارج شده 
بودند کمتر از یک ساعت طول کشید در حالی که آکامی 
ظرف چند ثانیه به مشتریانش درباره قطعی اطالع داد و 
موفق شد در مدت چهار ساعت مشکل را برطرف کند. این 
موارد تنها قطعی های بزرگ اینترنت در سال ۲۰۲۱ نبودند. 
خدمات رایانش ابری آمازون در دسامبر با سه قطعی روبرو 
شد که به مشکالت دسترسی به وب سایت های دیسنی 
پالس، اسلک، نت فلیکس، هولو و بسیاری دیگر منجر شد. 
این قطعی ها بر فعالیتهای لجستیکی آمازون در فصل مهم 

خرید تعطیالت هم تاثیر گذاشت.

بزرگترین شکست های فناوری در سال ۲۰۲۱
دوشنبه چهارم اکتبر از بسیاری از جهات روز وحشتناکی 
برای شــرکت فیس بوک بود که اندکی بعد از آن به ِمتا 
تغییر نام پیدا کرد. شب قبل فرانســس هوگن، افشاگر 
فیس بوک، هویت خود را در برنامه ۶۰ دقیقه افشا کرده و 
مدعی شده بود این شرکت اطالع داشت چگونه شبکه های 
اجتماعی اش برای انتشار اطالعات نادرست، نفرت پراکنی 
و خشونت مورد استفاده قرار گرفته اند. هوگن پیش از آن 
منبع ناشناس درز هزاران صفحه سند داخلی فیس بوک 
بود که دستمایه سلسله گزارشهای روزنامه وال استریت 
ژورنال قرار گرفته بود و به فایلهای فیس بوک شــهرت 

پیدا کرده بود.

معاون پژوهشــی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: مجموعه جهاددانشــگاهی واحد واسط بین 
دانشــگاه ها و صنعت در تجاری ســازی فناوری ها 
و یافته های علمی اســت. دکتر پیمــان صالحی 
در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه توانمندی ها و 
دستاوردهای جهاد دانشگاهی ۱۴۰۰ اظهار کرد: 
سال هاست که با توجه به مسئولیت هایی که داشتم، 

ارتباط نزدیکی با جهاددانشگاهی دارم. ویژگی کار 
جهاددانشگاهی و مأموریتی که دارد این است که 
بتواند به عنوان یک واحد واســط بین دانشــگاه ها 
و صنعت در تجاری ســازی فناوری ها و یافته های 
علمی فعالیــت کند.معاون پژوهشــی وزیر علوم، 
تحقیقات و فنــاوری ادامه داد: خوشــبختانه نگاه 
جهاد دانشگاهی طی ســال های اخیر عملیاتی تر 

شده اســت. احساس من این اســت که مأموریت 
جهاددانشــگاهی باید این باشد که هرچه می تواند 
وابستگی خود را به بودجه های دولتی کاهش داده و 
بتواند بودجه موردنیاز خود را از طریق فناوری هایی 
که تولید می کند، تأمین کند.صالحی تصریح کرد: 
جهاددانشگاهی در موقعیت کنونی کشور می تواند 
از طریــق همــکاری و هم افزایی بــا بهره برداران 

ویژه ای که خریداران این فناوری ها هســتند و با 
اهرمی سازی بودجه ها و فناوری خود، منابع مالی 
بهره برداران را جذب کرده و ایــن مدل را به دیگر 
حوزه ها همچون کشاورزی، امنیت غذایی و... تعمیم 
دهد. معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
تصریح کرد: دستاوردهای جهاددانشگاهی بسیار 

خوشحال کننده و شایان تقدیر است.

شرکت شاترفالی که خدمات عکاسی دیجیتال و 
محصوالت مرتبط را ارائه می دهد از سوی گروه باج 

افزاری کانتی مورد حمله قرار گرفته است.
حمله به شاترفالی در روز یکشنبه رخ داده و اولین 
بار توسط مؤسسه بلیپینگ کامپیوتر گزارش شد. 
شرکت یادشــده با صدور بیانیه ای تصریح کرده 

که بخش هایی از دو کســب و کار آن موســوم به 
Lifetouch و BorrowLenses بــه علــت 
همین حمله باج افزاری آســیب دیده است. این 
شرکت توضیحات بیشــتری در این زمینه ارائه 
نکرده، اما افزوده که دفاتر و برخی سیســتم های 
رایانه ای آن نیز به همین علت دچار مشکل شده 

اســت.پلیس و مقامات امنیتی در حال بررســی 
این موضوع هستند و شــاترفالی افرادی را برای 
بررســی موضوع و حل مشکل اســتخدام کرده 
اســت. از جمله زیرمجموعه های شــاترفالی که 
Shutterfly. دچار مشکل نشده اند می توان به

 com، Snapfish.com،TinyPrints.com

و Spoonflower اشــاره کرد. گروه باج افزاری 
کانتی بخش هایی از اطالعات مسروقه از شاترفالی 
را در یک وب سایت منتشــر کرده و مدعی شده 
حمله خود را دو هفتــه قبل آغاز کــرده و برای 
 آزاد کردن داده های قفل شــده خواستار دریافت

 میلیون ها دالر است.

ایالن ماسک به باد انتقاد گرفته شد

بزرگترین شکست های فناوری در سال ۲۰۲۱

جهاددانشگاهی واسط بین دانشگاه ها و صنعت در تجاری سازی فناوری است

حمله باج افزاری به غول عکاسی دیجیتال


