
درحالیکه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ تصویب 
شده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است و آنطور که مسئوالن سازمان امور 
مالیاتی می گویند اجرای این قانون قدم بزرگی است و نباید آن را فدای عجله 
کرد.به گزارش ایسنا، با تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 
در سال ۱۳۹۸، سازمان امور مالیاتی از شــهریور آن سال معادل ۱۵ گروه از 
فعاالن اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می شوند را دسته بندی کرد تا برای شفاف  
شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی 
مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.این اقدام در 
راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت گرفت که 
طبق آن تمام افراد مشــمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت 
به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده فروشی ها و واحدهای صنفی 
که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عالوه بر عضویت 
در ســامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشــگاهی )کارتخوان( نیز 
هستند اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم 
با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیســت و مؤدیان مزبور موظفند 
کلیه صورت حساب های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می کند، از طریق 

سامانه مؤدیان صادر کنند.در این زمینه، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان 
مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت 
الکترونیکی اقدام کند که با اقدامات صورت گرفته، کلیه اشخاص دارای ابزار 
پرداخت های بانکی می توانند تا پایان بهمن ماه با ورود به درگاه ملی خدمات 
الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه های 
کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت 
به الصاق آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشــکیل پرونده مالیاتی جدید 
اقدام کنند.در این بین، شواهد حاکی از آن است اتصال دستگاه های کارتخوان 
به پرونده مالیاتی سرعت گرفته است و براساس آخرین اعالم رئیس کل بانک 
مرکزی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان ها تعیین تکلیف شده اند و ۲۰ درصدی 
باقی مانده نیز نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی 
خواهند شد.با این تفاسیر، در شــرایطی که دارندگان کارتخوان و درگاه های 
پرداخت الکترونیکی ملزم به اتصال به پرونده مالیاتی شده اند اما تاکنون خبری 
از راه اندازی ســامانه مؤدیان نیست.این در حالی اســت که بر اساس ماده۳ 
»پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان« سازمان امور مالیاتی کشور موظف 
بود حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، سامانه 

مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب 
الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

چرا اجرای قانون پایانه های فروشگاهی تاخیر دارد؟ 
اما تاکنون اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در پیچ  و 
تاب اجرا قرار دارد که مسئوالن سازمان امور مالیاتی دلیل تاخیر در اجرای این 
قانون را در عواملی چون تخصیص نیافتن بودجه در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ 
برای اجرای این قانون، احتیاج داشــتن اجرای این قانون به حداقل ۵ تا ۱۰ 
سال زمان و ... می دانند. آنطور که محمد مسیحی_معاون درآمدهای مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی درباره دالیل تاخیر در اجرای این قانون به ایسنا توضیح 
می دهد، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بودجه ای برای اجرای این قانون پیش بینی 
نشد و از آنجا که اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کار بزرگی 
است، نباید اجرای آن را فدای عجله کرد و اجرای آن به ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز 
دارد.معاون سازمان امور مالیاتی کم بودن زمان اولیه درنظر گرفته شده برای 
اجرای این قانون را از دیگر علل تاخیر در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
می داند. پیش از ایــن نیز رئیس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امور مالیاتی 

درباره برنامه این سازمان برای اجرای این قانون به ایسنا گفت که اجرای قانون 
پایانه های  فروشگاهی از اجرای ســامانه مؤدیان جداست و ابتدا باید سامانه 
مؤدیان فعال شود و پس از ارزیابی های الزم و رساندن مطلوبیت سامانه به ۷۰ 

درصد، تعداد مؤدیان در این سامانه را افزایش داد. 

اجرای پایانه های فروشگاهی کی نهایی می شود؟ 
پس از این، براساس گفته وی زمان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی اعالم 
می شود و بدین منظور برنامه سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی شامل ســاماندهی کارتخوان ها، ساماندهی حساب های تجاری و 
غیرتجاری، تعیین و ارائه مجوز برای شرکت های معتمد در جهت همکاری با 

مودیان و ایجاد سامانه مؤدیان است.  
فارغ از این، وعده مسئوالن ســازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون این 
است که تا نیمه اول سال آینده برای ورود برخی از مؤدیان به سامانه مؤدیان 
فراخوان دهند. البته، توضیح برزگری_ رئیس تنظیم مقررات ســازمان امور 
مالیاتی حاکی از آن است که در فاز اول، برنامه سازمان امور مالیاتی این است 

که در تیرماه سال آینده این اقدام انجام شود.

اتاق اصناف ایران با اشــاره به موج جدید شیوع 
ویروس کرونا و سیاست های پیشگیرانه ستاد ملی 
مقابله با کرونا از تعطیلی گسترده، اعالم کرد که 
تمام واحدهای صنفی باید نســبت به تزریق سه 
دوز واکســن کرونا و اخذ  QR Code و نصب 
آن در واحد صنفی )در محل قابــل رویت برای 

همگان( به فوریت اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، اتاق اصناف ایران طی اطالعیه ای 
تاکید کرده که واحدهای صنفی ضمن تزریق سه 
دوز واکسن و اخذ “QR Code”از سامانه "ایران 

من" مجاز به فعالیت هستند.
بنابراین بر اســاس مصوبات ســتاد ملی کرونا، 
اصناف بایــد هر چه ســریع تر اطالعات واحدها 
و فعالیت های خــود )اعم از تجــاری، بازرگانی، 
خدماتــی، تفریحــی، رفاهــی، تولیــدی، 
صنعتی، کارگاهــی، اقتصــادی و اجتماعی( را 

asnaf. بر بســتر ســامانه ایران من به نشــانی
moi.ir بارگــذاری کننــد. همچنیــن فعاالن 
 صنفــی بایــد در وضعیــت قرنطینــه بیماری

 نباشند.
طبق توضیح اتاق اصنــاف، ضمانت اجرایی این 
طرح در مرحله اول شــامل اخطار کتبی پلمب، 
به واحدهای )صنفی و …( فعال بدون داشــتن 
الزامات طرح و اخذ QR کد از سامانه امید، است. 
در مرحله دوم  پوز بانکی به مدت دو هفته برای 
واحدها )صنفی و …( ناقض الزامات تعیین شده،  
مسدود می شود و در مرحله سوم در صورت عدم 
رعایت الزامــات، واحد صنفی بــه مدت ۳۰ روز 

پلمب خواهد شد.
البته در مرحله آخر،  در صورت رعایت الزامات و 
تایید وزارت بهداشت نسبت به رفع پلمب اقدام 

خواهد شد.

اتاق اصناف ایــران دو روز پیش هــم از کاهش 
ســطح میزان رعایت پروتکل ها در کسب وکارها 
به زیــر ۵۰ درصــد خبــر داده کــه نانوایی ها، 
تاالرهای پذیرایی، رســتوران ها و پاســاژهای 
مســقف در وضعیت نامســاعدتری قرار دارند و 
هشــدار داده که در صورت ادامه این شــرایط، 
دولت مجبور به اعمال محدودیت های شــدید 
 برای فعاالن اقتصادی در این ایــام مهم خواهد 

شد.
البته چند روز قبل دبیر کل اتــاق اصناف ایران 
از تمرکز بر فرهنگســازی برای واکسیناسیون و 
رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین تشدید 
نظارت بر رعایت پروتکل ها خبر داده و گفته بود 
که با توجه به دســتورالعمل مدیریت هوشمند 
کرونا، دیگر بحث تعطیلی مشاغل در پیک های 

کرونا مطرح نیست. 

مدیرکل دفتر همکاری هــای بین الملل گمرک گفت: 
حجم تجارت ایران و اوراســیا در ۱۰ ماه اول سال جاری  
به ۴ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۸۳۲ هزار دالر رســید که 
نسبت به مدت مشابه پارســال ۷۱ درصد رشد داشته 
است.به گزارش گمرک ایران، حســین کاخکی اظهار 
کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری تجارت ایران با کشورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رقم ۴ میلیارد و ۶۳۷ 

میلیون ۸۳۲ هزار دالر رســید که از ایــن میزان ۹۷۹ 
میلیون و ۹۷۴ هزار دالر صادرات بوده که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است که 
از کشورهای مذکور به ترتیب فدراسیون روسیه با مبلغ 
۴۸۹ میلیون و ۹۸۴ هزار دالر؛ ارمنستان با ۲۵۶ میلیون 
دالر ۱۱۷ هزار دالر؛ قزاقستان با ۱۵۰ میلیون ۷۹۴ هزار 
دالر، قرقیزستان با ۶۷ میلیون و ۹۱۵ هزار دالر و بالروس 

با ۱۵ میلیون و ۱۶۲ هزار دالر اولین تا پنجمین کشورهای 
مقصد کاالهای صادراتی کشــورمان شده اند.مدیرکل 
دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایــران افزود: در 
همین مدت واردات کشورمان از کشورهای عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا به ۳ میلیارد و ۶۵۷ میلیون و ۸۵۷ هزار 
دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۷ 

درصد رشد داشته است.

مقایسه و بررسی آمار تولید و فروش ایران خودرو و سایپا نشان می دهد که از ابتدای 
سال جاری تا پایان دی ماه امسال بالغ بر ۶۵۸ هزار دستگاه خودرو تولید شده است 
که از این تعداد به انضمام فــروش خودروهای تولیدی پیش  از ســال ۱۴۰۰ این 
خودروســازان، در مجموع آمار فروش به ۶۳۳ هزار دســتگاه هم نرسیده است.به 
گزارش ایسنا، طبق آمار ارائه شده توسط خودروسازان بزرگ کشور به سازمان بورس، 
در مجموع ۱۰ ماهه ســال جاری، ۶۵۸ هزار و ۷۳۳ دستگاه خودرو در ایران خودرو 
و سایپا تولید شده اســت.در مقابل طی این مدت برای ۶۳۲ هزار و ۷۹ دستگاه از 
تولیدهای این خودروسازان طی ۱۰ ماهه امسال و پیش از آن )بخشی از فروش این 
مدت خودروســازان مربوط به تولیدهای پیش از سال جاری و از دسته خودروهای 
ناقص است که طی ۱۰ ماهه امســال تکمیل و به بازار عرضه شده است(،   فاکتور 

فروش صادر شده است.

آمار تولید و فروش خودروهای داخلی به تفکیک محصوالت 
ایران خودرو: در مجموع ۱۰ماه سال جاری ۳۸۱ هزار و ۳۲۱ دستگاه خودرو در گروه صنعتی 
ایران خودرو تولید و برای ۳۶۴ هزار و یک دســتگاه خودرو فاکتور فروش صادر شده است.از 
مجموع تولیدهای گروه صنعتی ایران خودرو طی مدت مذکور سال جاری ۲۵۴ هزار و ۸۷۵ 
دســتگاه از محصوالت خانواده پژو )به جز پژو ۲۰۰۸( تولید شده و ۲۵۰ هزار و ۳۷۰ دستگاه 
از این خودرو فروخته شده است؛ همچنین ۱۰۳ دســتگاه پژو ۲۰۰۸ تولیدی ایران خودرو 
است که همه ۱۰۳ دستگاه آن فروخته شده است.پس از پژوها، ایران خودرو ۴۱ هزار و ۹۴۰ 
دستگاه از محصوالت خانواده سمند در ۱۰ ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ تولید کرده و برای ۴۲ هزار و 
۷۵ دستگاه از این محصوالت فاکتور فروش صادر کرده است.همچنین در این مدت، ۴۲ هزار 
و ۴۹۹ دستگاه دنا، ۲۹ هزار و ۳۶۶ دستگاه رانا و ۷۰۵۹ دستگاه تارا در مجموعه گروه صنعتی 
ایران خودرو تولید شده است. در این مدت همچنین به ترتیب ۳۶ هزار و ۷۲۳ دستگاه دنا، ۲۲ 

هزار و ۷۲۳ دستگاه رانا و ۶۴۰۱  دســتگاه تارا فروخته شده است.ایران خودرو در محصوالت 
مونتاژی نیز در ۱۰ ماهه امسال، عملکرد تولید ۵۴۶۶ دستگاه هایما و همانطور که اشاره شد 
۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰۸ را ثبت کرده است که به ترتیب ۵۵۹۸ دستگاه هایما و ۱۰۳ دستگاه 
پژو ۲۰۰۸ فروخته اســت.همانطور که در گزارش های قبلی نیز یاد شده است، از تولیدهای 
مونتاژی پیشین این گروه صنعتی، سه دستگاه تندر )L۹۰( و دو دستگاه دانگ فنگ در آمار 
فروش این گروه خودروسازی طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ ثبت شده است.الزم به یادآوری است که 
ایران خودرو پس از گذشت هشت ماه از سال جاری که تولید وانت آریسان نداشت، از آذر ماه 
امسال مجدد وانت آریسان را به سبد محصوالت خود برگردانده است. این خودروساز در دی 
ماه نیز یک دستگاه دیگر وانت آریسان تولید کرده و براین اساس آمار تولید این خودرو در سال 
۱۴۰۰ را به ۱۳ دستگاه رساند.اما متاسفانه از ۱۳ دستگاه وانت آریسان تولیدی در دو ماه آذر 
و دی، ایران خودرو قادر به تجاری سازی بیش از سه دستگاه از این خودرو نبوده است؛ این در 

حالیست که مدیران ایران خودرو وعده تولید و عرضه ۵۰۰۰ دستگاه خودرو وانت آریسان تا پایان 
سال جاری داده بودند اما آنطور که از شواهد امر پیداست، بعید است این وعده محقق شود.سایپا: 
در گروه خودروسازی سایپا نیز در طول ۱۰ ماهه سال جاری ۲۷۷ هزار و ۴۱۲ دستگاه خودرو 
تولید شده است که از این میزان به ترتیب ۲۰ هزار و ۳۷۹ دستگاه سهم وانت های سایپا، ۲۳۸ 
هزار و ۵۸۸ دستگاه سهم خانواده تیبا، ۱۳۰ دستگاه سهم آریو s۳۰۰ و ۱۸ هزار و ۳۱۵ دستگاه 
سهم شاهین بوده است.طبق  آمار، گروه خودروسازی سایپا در محصوالت خانواده پراید با توجه 
به توقف انواع پرایدها تنها تولید وانت پراید )سایپا ۱۵۱( داشته است که طی ۱۰ ماهه نخست 
امسال برای ۲۰ هزار و ۵۵۵ دستگاه از این محصول )تولیدات پیش تر که ناقص مانده بودند، 
تکمیل و تجاری شده اند( فاکتور فروش صادر کرده است.  همچنین از ابتدای امسال تا پایان 
دی ماه، ۲۲۸ هزار و ۳۶۶ دستگاه از محصوالت خانواده تیبا و ۱۸ هزار و ۷۰۲ دستگاه شاهین را 

تجاری سازی و برایشان صورت مالی ثبت کرده است.

اجرای یک قانون دو سال معطل پول ماند

تجارت ایران با اوراسیا به بیش از ۴.۶ میلیارد دالر رسیدشرایط جدید فعالیت صنوف در پیک ششم کرونا

دو خودروساز بزرگ چه تعداد خودرو تولید و عرضه کرده اند؟
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رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

بورس قرمز شد

 نرخ بیکاری
 به ۸.۹ درصد رسید

وام ازدواج
 ۱۵۰ میلیون تومان شد

رمز ریال جایگزین 
اسکناس می شود

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

راه  برون  رفت 
مسکن از رکود

مذاکــرات جــدا  از نتایج 
 مستــــقل بــه تنهایی 
نمی تواند تاثیری بر رونق 
یا رکود بازار مسکن داشته 

باشد. شاکله و بدنه ...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن 

متن کامل  د ر صفحه3
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اما و اگرهای   درج  
 قیمت تولیدکننده 
روی  محصوالت

پشت پرده گرانی 
گوشت قرمز

توافق برجامی می تواند مسکن را   از   رکود خارج کند؟

زمزمه رونق  در  بازار مسکن
صفحه3
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بازیگران  ارزی در انتظار  مذاکرات
روند   نزولی  قیمت   دالر  تا  چه  نرخی  ادامه   می یابد؟ 

تازه ترین بخشنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان مبنی بــر الزام بــه درج قیمت 
تولیدکننده روی برخی محصوالت در مبادی عرضه 
و خرده فروشی ، مخالفان جدی در میان واحدهای 
تولیدی دارد.به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، 
فاز اول این بخشنامه، از ۲۷ آذرماه امسال اجرایی شد 
و بر اساس آن، تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع 
آبمیوه، آب معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، 
نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و مایکروویو مکلف به درج 
قیمت تولیدکننده شدند. از چهارم دی ماه نیز، انواع 
پودر لباسشویی، دســتمال کاغذی، پوشک بچه، 

یخچال و فریزر، تلویزیون...

رییس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه جمعیت 
دامی و گوشت قرمز کافی است، گفت: اکنون دالالن 
با ادعای افزایش قیمت گوشــت قرمز به ۳۰۰ هزار 
تومان در پی ســناریوی واردات گوشت هستند.در 
حالی وزیر جهاد کشاورزی معتقد است هیچ گونه 
کمبودی در عرضه گوشــت قرمز گوسفند و گاوی 
در کشور وجود ندارد اما ســوداگری و واسطه گری 
عامل گرانی گوشــت قرمز در روزهای اخیر شده 
است. همچنین با توجه به افزایش مصرف گوشت و 
پروتئین در فصل سرما، اختالالت حمل و نقل ناشی 
از بارش برف منجر به کمبود عرضــه دام و التهاب 
قیمت در بازار گوشت قرمز شده است. رییس شورای 

تامین دام کشور می گوید...



اقتصاد2
ایران وجهان

مرکز آمار ایران اعالم کرد
تولید برق در پاییز امسال نسبت به 
سال قبل ۱۸,۶ درصد گران تر شد

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد: میانگین 
قیمت دریافتی نیروگاه هــای برق به ازای فروش 
محصول خود به شرکت های توزیع برق، در پاییز 
امسال نســبت به پاییز ســال قبل، ١٨.٦ درصد 
افزایش داشته است. گزارش مرکز آمار ایران نشان 
می دهد در پاییز امسال تورم ساالنه تولیدکننده 
برق به ۳۰,٦ درصد رسیده است. اگرچه این عدد 
نسبت به تورم ساالنه در تابستان امسال، ٧.١ درصد 
کاهش داشته اما همچنان افزایشی است. همچنین 
تورم ساالنه تولیدکننده برق نسبت به تورم ساالنه 
این بخش در فصل تابســتان، بــرای اوج بار ۲٨، 

میان بار۳٤.۹ و کم بار ۲٤.٤ بوده است. 
بر اساس این گزارش در پاییز امسال تورم نقطه به 
نقطه تولیدکننده برق به ١٨.٦ درصد رســیده که 
نسبت به تورم نقطه به نقطه این بخش در تابستان ٤.۰ 
درصد کاهش داشته است. این عدد به این معناست 
که میانگین قیمت دریافتی از سوی نیروگاه های برق 
به ازای فروش محصول خود به شرکت های توزیع 
برق، در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل، ١٨.٦ 
درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه در این 
فصل نســبت به تورم نقطه به نقطه در فصل قبلی، 
برای ساعات مختلف اوج بار ۲۰,٧ ، میان بار۲۰.۵ و 
کم بار ١۳.٤ بوده اســت. همچنین تورم فصلی در 
پاییز امسال به ٦.۹ درصد رسید که در مقایسه با تورم 
فصلی تابستان امسال، ٦.٨ درصد افزایش دارد. در 
این فصل، تورم فصلی نسبت به تورم فصلی تابستان، 
برای اوج بار٤,٧، میان بار ٦.۹ و کم بار٨.۵ درصد بوده 
است.   گران تر شــدن برق نیروگاه ها به عنوان یک 
عامل تورمی در هزینه های تمام شده کارخانه ها و 

واحدهای تولیدی خود را نشان خواهد داد. 

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران
تورم ساالنه تولیدکننده بخش معدن 

به ۱۰۷,۳ درصد رسید
گزارش مرکز آمار ایران نشان می  دهد تورم ساالنه 
تولیدکننده بخش معدن در پاییز امسال به ۳,١۰٧ 
درصد رســید که بیشــترین تورم در این بخش 
مربوط به گروه زغال سنگ با ۹۰ درصد افزایش 
قیمت بوده است. مرکز آمار ایران گزارش شاخص 
قیمت تولیدکننده بخش معدن در پاییز ١٤۰۰ 
را منتشر کرده است. بر مبنای این گزارش تورم 
ســاالنه تولیدکننده بخش معدن ١۰٧.۳ درصد 
بوده است که نسبت به تورم ساالنه این بخش در 
تابستان، ٨.٨ درصد کاهش داشته است. در پاییز 
امسال، تورم ســاالنه مربوط به گروه زغال سنگ  
برابر با ۹۰ درصد، کانه  هــای فلزی ١١۳ درصد و 
سایر مواد معدنی ٦٧.۳ درصد بوده است. در این 
فصل تورم ساالنه در گروه زغال سنگ ١۲ درصد، 
کانه  های فلزی ١۰,۳ و سایر مواد معدنی ۰.١ درصد 

در مقایسه با تابستان امسال کاهش داشته است.
همچنین این گزارش نشان می دهد تورم نقطه 
به نقطه در پاییز امسال به ٧۹,۹ دردصد رسیده 
است. این عدد به این معناست که میانگین قیمت 
دریافتی فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش 
محصوالتشان در داخل کشــور، در پاییز ١٤۰۰ 
نسبت به فصل پاییز سال قبل، ٧۹.۹ درصد افزایش 
دارد. در این فصل تــورم نقطه به نقطه مربوط به 
گروه زغال ســنگ معادل ٦۵.٤ درصد، کانه های 
فلزی ٨۲.۹ درصد و سایر مواد معدنی ۵۹.٧ درصد  
بوده است. با این همه تورم نقطه به نقطه در گروه 
زغال ســنگ ۲٤.۲، کانه  های فلزی ۲۲.۹ و سایر 
مواد معدنی ٨.۹ در مقایسه با فصل تابستان ١٤۰۰ 

درصد کاهش داشته است.

جایگاه ششمین بانک سودده کشور 
به بانک قرض الحسنه مهر ایران رسید

بزرگ ترین بانک قرض الحســنه کشور موفق شد 
سود انباشــته خود تا پایان ٦ ماهه سال ١٤۰۰ را 
به ١۵١۹ میلیارد تومان برساند. به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در گزارشی 
که از سوی نهادهای رسمی منتشر شده، عملکرد 
۲٧ بانک مورد بررســی قرار گرفتــه که ١۲ بانک 
زیان ده و ١۵ بانک سودده ارزیابی شده اند.بر اساس 
این گزارش، بانک قرض الحســنه مهر ایران موفق 
شد سود انباشته خود تا پایان ٦ ماهه سال ١٤۰۰ را 
به ١۵١۹ میلیارد تومان برساند. این در حالی است 
که در گزارش یاد شــده، صورت های مالی ۹ ماهه 
اغلب بانک ها بررسی شده است.اگر سود انباشته ۹ 
ماهه بانک قرض الحسنه مهر ایران به میزان ۲۰٦۰ 
میلیارد تومان آمار مالک بررسی قرار می گرفت، این 
بانک در بین بانک های بررسی شده، رتبه چهارم را 

کسب می کرد.

اخبار

تازه ترین بخشنامه سازمان 
حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان مبنی بر الزام 
به درج قیمــت تولیدکننده 
روی برخی محصــوالت در 
مبادی عرضه و خرده فروشی ، مخالفان جدی در میان 

واحدهای تولیدی دارد.
به گــزارش روابط عمومی اتــاق تهران، فــاز اول این 
بخشنامه، از ۲٧ آذرماه امسال اجرایی شد و بر اساس آن، 
تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع آبمیوه، آب معدنی، 
ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ 
گوشت و مایکروویو مکلف به درج قیمت تولیدکننده 
شــدند. از چهارم دی ماه نیز، انواع پودر لباسشــویی، 
دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون 
و ماشین لباسشویی، ملزم به رعایت این دستورالعمل 
شد و در ادامه، فهرست کاالهای مشــمول این طرح، 
بلندتر شــد و به لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، 
محصوالت شوینده، محصوالت ســلولزی، سس، رب، 
کنسروها، ترشیجات و ماکارونی رسید. همچنین در این 
بخشنامه تاکید شده است که حداکثر مبلغی که توسط 
مجموع حلقه های توزیعی از تامین کننده تا مصرف کننده 
می تواند به قیمت تولیدکننده یا واردکننده اضافه شود، 
شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری به میزان ١۰ 

درصد و سود خرده فروشی است.
با این حال، در روزی که کمیسیون کشاورزی و صنایع 
تبدیلی اتاق تهران با دعوت از نمایندگان تشــکل های 
غذایی و با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران، نشستی 
برای بررســی تبعات تصمیم جدید سازمان حمایت، 
برگزار کرد، فهرســت دیگری از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابالغ شد که بر اساس 
آن، حبوبات، ادویه جــات، غالت، چای، دمنوش، قهوه، 
آجیل و خشکبار به صورت بسته بندی شده، فرآورده های 
پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمه آماده، انواع کیک، 
کلوچه، بیسکوییت، چیپس و پفک مشمول این طرح 
شدند و درج قیمت تولیدکننده روی این محصوالت از 

روز ۲۳ بهمن ماه امسال، الزامی شد.
نشست کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، روز سه شنبه 
پنجم بهمن ماه برگزار شد و طی آن، فعاالن اقتصادی 
و اعضای هیــات مدیره چندین تشــکل غذایی به نقد 
بخشنامه و طرح جنجالی سازمان حمایت پرداختند. 
به اعتقاد این بخش از فعاالن اقتصادی، اجرای این طرح 
در شرایط کنونی و نبود زیرساخت های کافی، به صالح 
نیست و این بخشنامه عمال بنگاه های کوچک و متوسط 

در صنعت غذا را از گردونه رقابت  و بقا، کنار می گذارد.

چرا هزینه تولید در ایران باال است؟
پس از بیان استدالل های نمایندگان تشکل های غذایی 
کشور در این جلسه از آسیب هایی که اجرای این طرح 
بر کسب و کار بنگاه ها وارد می کند، رئیس اتاق بازرگانی 
تهران در سخنانی، با بیان اینکه این طرح ممکن است که 
ایراداتی داشته باشد، این نکته را یادآور شد که در ایران، 
بنگاه های صنعتی همچنان با هزینه باال، دست به تولید 
می زنند، حال آنکه شاخص رقابت، به عنوان یک اصل 
در کسب و کار، تا حدود زیادی در بخش تولید و ساخت 

کشور، مورد توجه قرار نگرفته است. مسعود خوانساری 
پس از شنیدن نقدهای صنعتگران و کارآفرینان حوزه 
غذا پیرامون طرح اجرا شــده از سوی سازمان حمایت، 
گفت: آنچه که واضح است، در ایران، تفاوت قیمت از درب 
کارخانه تا مصرف کننده در بخش های مختلف کاالیی، 
به میزان ۲۰ تا ۵۰ درصد است که باید دلیل وجود این 

تفاوت قیمت ریشه یابی شود.
وی با بیان اینکه، در بخشی از صنایع و گروه های تولیدی، 
تعداد بیشــماری واحدهای تولیدی عمدتا مشغول به 
فعالیت هستند، افزود: شــاید زمان آن فرا رسیده باشد 
که در ایران به فکر ایجاد زنجیره ارزش بود و واحدهای 
کوچک که تعداد آن نیز در بخشی از صنایع بسیار است، 
تجمیع و یکپارچه شوند و به این ترتیب، با نظم دهی به 

این صنایع، هزینه های تولید را نیز بتوان کاهش داد.
رئیس اتاق تهران، با تاکید بر اینکه تولیدکننده ایرانی، با 
هزینه باال دست به تولید و ساخت محصول می زند، افزود: 
قیمت تمام شده تولید در ایران، باال است، بنابراین این 
عارضه را باید فعاالن بخش خصوصی ریشه یابی کنند و 
راهکارهایی برای رفع آن بیابند و با دولت به اشــتراک 
بگذارند. خوانســاری تاکید کرد که تولیدکنندگان و 
کارآفرینان در کشــور، ضعف ها و اشکاالت ساختاری 
که اجازه نداده اســت تولید در ایران ، تقویت شــود را 
شناســایی و راهکارهای اصالحی را تدوین و روی میز 

دولت قرار دهند.

نبود زیرســاخت الزم برای اجرای طرح 
سازمان حمایت

اما پیش از این، برخی از کارآفرینان و مدیران تشکل های 
غذایی در ســخنانی، طرح ســازمان حمایت را به نقد 
کشــیدند. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و 
صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به اینکه حذف نظام 
قیمت گذاری یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی بوده 
است، گفت: با این حال، آنچه که به تازگی دولت با عنوان 
درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده با 
ابالغیه سازمان حمایت در پیش گرفته، به نظر می رسد 
که بدون مطالعه قبلی و ایجاد زیرساخت های الزم برای 
پیاده سازی آن، صورت گرفته است و مارجین های تعیین 
شده برای عوامل توزیع و خرده فروشی صحیح نیست  
و موجب نارضایتی آنها شده است و عمال عوامل توزیع 

و فروش حاضر به همکاری با تولیدکنندگان با حاشیه 
سودهای تعیین شده توسط دولت نیستند و تولیدکننده 
برای فروش کاالی خود چاره ای جز پرداخت مارجین 
بیشتر ندارد. به گفته وی،عمال ضوابط جدید باعث ایجاد 

فشار بیشتر به تولیدکنندگان شده است.
زرگران بــا این حال تصریح کرد که اگر زیرســاخت ها 
رعایت شــود  و مارجین مناســب برای بخش توزیع و 
خرده فروشی تعیین شود، درج قیمت تولیدکننده روی 
کاالها، قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد هر چند که همچنان 

باعث ایجاد سردرگمی مصرف کنندگان خواهد بود.

تهدیدی تازه علیه تولیدکننده
حسن فروزان فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
نیز، با یادآوری اینکه تعیین قیمت مصرف کننده در هیچ 
کشوری، برعهده تولیدکننده نیست، افزود: الزام به درج 
قیمت تولیدکننده روی کاالها، به طور قطع تهدیدات 
دیگری برای بخش تولید به همــراه خواهد آورد. وی 
سپس، خواسته و مطالبه اصلی که به گفته وی، باید از 
سوی بخش خصوصی در پیش گرفته شود، حذف قیمت 
مصرف کننده روی کاالها اســت و بر مبنای آن، رقابت 

شفاف میان تولیدکنندگان نیز شکل خواهد گرفت.
وی همچنیــن از جمله ایرادات طرح جدید ســازمان 
حمایــت را تعییــن حداکثر ســود ١۰ درصــد برای 
شرکت های پخش مواد غذایی عنوان کرد و یادآور شد 
که با این میزان سود، شرکت های پخش تمایلی به ادامه 

فعالیت نخواهند داشت.

ابتکاری عجیب
احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران نیز، با انتقاد از تصمیم سازمان حمایت مبنی بر 
الزام به درج قیمت تولیدکننده روی کاالها به جای قیمت 
مصرف کننده، آن را از ابتکارات عجیبی دانست که تنها در 
ایران و از سوی دولت صورت می گیرد. به گفته وی، آنچه 
که در دیگر کشورها مرسوم است و به خوبی نیز جواب 
داده است، درج قیمت کاالها روی قفسه فروشگاه های 

عرضه کننده است.

جایگزینی محصوالت بی کیفیت در بازار
جمشید مغازه ای، دبیر انجمن بیسکویت،شیرینی و شکالت 

نیز گفت: از زمان اجرای بخشنامه سازمان حمایت که از 
اواخر آذرماه امسال الزامی شد، روند خروج برندهای معتبر 
و با کیفیت از بازار محصوالت خوراکی به آرامی آغاز شده و 
محصوالت بی کیفیت در حال عرضه در سطح بازار است. وی 
افزود: به این ترتیب و به دلیل آنکه برندهای شناخته شده 
امکان سازگاری با این طرح را ندارند، طی هفته های اخیر 
شاهد آن هستیم که واحدهای تولیدی معتبر به بهانه های 

مختلف از میزان تولیدات خود کاسته اند.

زمینه ای برای تقابل خریدار و فروشنده
جمشید فروزش، دبیر انجمن صنایع شوینده،بهداشتی 
و آرایشی نیز در این باره، گفت: با اجرای طرح سازمان 
حمایت، برندهای کوچک در صنعت شوینده ها محکوم 
به فنا خواهند شــد، مگر آنکه این شرکت ها برای بقا و 
مانــدگاری در بازار، مجبور شــوند روش های تخلف را 
در پیش گیرند و به طور مثال، بخشــی از هزینه های 

فروشگاه های عرضه کننده محصوالت را متقبل شوند.
به گفته وی، این طرح به تقابل در بخش عرضه و میان 
خریــداران و فروشــندگان کاالها خواهــد انجامید و 
برندهای کوچک و متوسط توان رقابت با برندهای بزرگ 

و ماندگاری در بازار را از دست خواهند داد.

درخواست برای توقف طرح سازمان حمایت
مســعود بختیــاری، نایب رئیس ســندیکای صنایع 
کنســرو نیز، با بیان اینکه تاکید دولت بر حذف قیمت 
مصرف کننده از روی برخی محصوالت غذایی، فرصتی 
اســت برای بخش خصوصی که موضوع قیمت گذاری 
توسط تولیدکننده نیز به طور کلی منتفی شود، تصریح 
کرد که در شرایط کنونی، اجرای این طرح باید متوقف و 
طی کارگروهی با حضور نمایندگان واحدهای تولیدی، 

مورد بازبینی دوباره قرار گیرد.

ضرورت راه اندازی صندوق های فروشگاهی
رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی نیز در سخنانی، 
با اشــاره به اینکه دولت با اجرای این طرح نباید فشار 
مضاعفی را بر گرده تولیدکنندگان تحمیل کند، افزود: 
حذف قیمت مصرف کننده، یکی از مطالبات دیرینه بخش 
خصوصی در ایران است. با این حال، در راستای اجرای 
طرح جدید دولت و بخشنامه سازمان حمایت، راه اندازی 
و استقرار صندوق های فروشگاهی باید در اولویت قرار 
گیرد تا بر پایه آن، مشکالت وارد شده به تولیدکنندگان 
و نظام توزیع برطرف شده و سیستم مالیات ستانی دولت 

نیز نظم منسجمی پیدا کند.
علی تقوی فر نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع 
تبدیلی اتاق تهران نیز، با یادآوری اینکه قیمت تمام شده 
تولیدات در بنگاه ها و واحدهای تولیدی، متفاوت است، 
افزود: اجرای این طــرح، واحدهای کوچک تولیدی در 

صنایع غذایی را از دور رقابت با بزرگان خارج می کند.
در پایان این نشست و پس از بحث و گفت وگوی مفصل 
از سوی نمایندگان تشکل های مختلف در صنعت غذا و 
فعاالن اقتصادی در این بخش، با اعالم رئیس اتاق تهران 
مقرر شــد تا کارگروهی با حضور فعاالن اقتصادی در 
سریع ترین زمان ممکن، در اتاق تهران تشکیل و ضمن 
شناسایی ایرادات این طرح، راهکارهای پیشنهادی بخش 
خصوصی برای اجرای بهتر آن احصا و از سوی اتاق تهران 

به مراجع ذی ربط ارسال شود.

نمایندگان تشکل های غذایی در نشست با رئیس اتاق تهران بررسی کردند

اما و اگرهای   درج  قیمت تولیدکننده  روی  محصوالت

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
رمز ریال جایگزین اسکناس می شود

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعــالم اینکه رمز ریال 
ملی جایگزین اسکناس و از اوایل سال آینده راه اندازی 
می شود، گفت: در راستای اتصال دستگاه های کارتخوان 
به پرونده مالیاتی تاکنون ٨۰ درصد کارتخوان ها تعیین 
تکلیف شدند و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان سال 
ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد. به 
گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی 
اظهار کرد: بازار ارز از ابتدای سال وضعیت خوبی داشته 
و در بخش حواله  و اسکناس ارز عرضه های خوبی انجام 
شده است. امسال ٤٨.٦ میلیارد دالر تامین ارز انجام 
دادیم که نسبت به ســال گذشته که ۳٧ میلیارد دالر 

بوده ۳١ درصد رشد داشته ایم.

عرضه ارز در بازار متشکل ارزی ۴ برابر شد 
وی با بیان اینکه عرضه ارز در بازار متشکل ارزی نیز 
امسال نسبت به سال گذشته حدود چهار برابر افزایش 
پیدا کرده است، گفت: با توجه به عرضه های انجام شده 
طبیعی بود که بازار ارز نوسانات چندانی نداشته باشد 
و شرایط متعادل باشد. مشکلی در تامین ارز نداریم 
و چشم انداز بازارهای جهانی و قیمت نفت وضعیت 
بسیار خوبی است که موجب افزایش عرضه ارز شده 
است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: از ابتدای سال ۲۵ 
میلیارد دالر ارز در سامانه نیما عرضه شده و با توجه 
به اینکه عرضه در کل سال گذشته ١٧.٦ میلیارد دالر 
بوده، نشان دهنده ٤۳ درصد رشد است. روند تورم 
نزولی بوده و انتظارات تورمی کاهش یافته است. تورم 
ماهانه مهر ۳.١ درصد، آبان ۲.٤ درصد، اذر ١.٨ درصد 

و دی ماه ١.۳ درصد بوده است.

مشکلی در تامین ارز ترجیحی نداریم
وی تأکید کرد که هیچ مشکلی از نظر عرضه ارز نداریم 
اما ارز ترجیحی در چارچوب مصوبات تامین می شود 
و برای تامین ارز ترجیحی تا پایان امسال هم مشکلی 
نداریم. صالح آبادی ادامه داد: برای اصالح نظام بانکی 
سه رابطه باید شفاف و درســت باشد. در این زمینه، 
رابطه دولت و بانک مرکزی باید منظم باشد و دولت 
از بانک مرکزی استقراض نکند که منوط به نداشتن 
کســری در بودجه دولت است. اســتقراض از بانک 
مرکزی خط قرمز دولت سیزدهم است که نمایندگان 
مجلس هم باید توجه کنند.رئیس کل بانک مرکزی 
از مجلس درخواست کرد که اعداد تسهیالت تکلیفی 
را واقعی درنظر بگیرد تا اضافه برداشت و نارضایتی 
مردم را شاهد نباشــیم. او گفت: تسهیالت تکلیفی 
متناسب با منابع بانکی باید دیده شود. همچنین منابع 
صندوق ملی مسکن مشخص است. رابطه دیگری که 
باید اصالح شود ارتباط بانک مرکزی و بانک هاست 
که ناترازی بانک ها تبدیل به اضافه برداشت از بانک 
مرکزی نشود. رابطه سوم ارتباط بانک ها با مشتریان 
اعم از ســپرده گذاران و گیرندگان تسهیالت است. 
وی افزود: هدایت ســرمایه ها به سمت بخش واقعی 
اقتصاد که از دغدغه هــای اخیر رهبر معظم انقالب 
هم بود بسیار مهم اســت و برای این مهم بانک ها و 
بانک مرکزی باید بر مصرف صحیح تسهیالت نظارت 
کنند که اتصال ســامانه های بانکی و مالیاتی نیز در 
هدایت اعتبارات بسیار موثر است. صالح آبادی با بیان 
اینکه نظارت بر مصرف تســهیالت بدون سیستم و 
سامانه های هوشمند عملی نیســت، گفت: تامین 
مالی زنجیره ای تولید هم بر نظارت مصرف صحیح 
تسهیالت موثر است که درحال حاضر اجرایی شده 
است. شفافیت و رصد وجوه اهمیت زیادی دارد که 

باید عملیاتی شود.

بورس قرمز شد
روند نزولی در بازار سرمایه که از دو روز قبل آغاز شده 
بود همچنــان ادامه دارد و شــاخص کل بورس روز 
گذشته هم قرمزرنگ بود. به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بورس روز گذشته با ٧۵٦١ واحد کاهش در رقم 
یک میلیون و ۲٧٤ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با 
معیار هم وزن هــم ۲۵١۵ واحد کاهش یافت و رقم 

۳۲۳ هزار و ۹٨٤ واحد را ثبت کرد.
معامله گران این بــازار ۳۲۲ هــزار معامله به ارزش 
۳۳ هــزار و ٨٤۳ میلیارد ریال انجــام دادند. فوالد 
مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، ایران خودرو، 
گسترش نفت و گاز پارســیان، پتروشیمی پردیس 
و پتروشیمی نوری نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار ســرمایه شاخص کل فرابورس هم 
با چهار واحد کاهش در رقم ١٧ هــزار و ۳٧۳ واحد 
ایستاد. در این بازار ١٦٤ هزار معامله به ارزش ١۵٨٨ 

میلیارد ریال انجام شد.
بیمه پاسارگاد و تجلی توسعه معادن و فلزات نسبت 
به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل 
پتروشــیمی زاگرس، اعتباری ملل، فرابورس ایران 
و تولید نیروی برق دماوند نســبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

اخبار
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روز دوشنبه پس از کاهش شدیدی که دالر در ابتدای 
هفته تجربه کرد، بازار ارز نوسانات اندکی را تجربه کرد.

به گزارش اقتصادآنالین ؛ بازار ارز، اولین روز هفته جاری 
را با کاهش شدیدی آغاز کرد که به دنبال انتشار اخباری 
مبنی بر لغو برخی تحریم های هسته ای ایران از سوی 
آمریکا اتفاق افتاد. روز شــنبه دالر آزاد با هزارتومان 
کاهش به کانال ۲٦هزارتومان بازگشت و تا محدوده 

۲٦هزار و ۵۰۰تومان نیز پایین آمد.
در آن شرایط تحلیلگران پیش بینی می کردند قیمت  
دالر بیش از این کاهش خواهد یافت. اما تا ظهر آن روز 
کاهش قیمت دالر متوقف شد و در محدوده ۲٦هزار و 

۵۰۰تومان باقی ماند.
روز یک شــنبه نیز دالر معامالت را با اندکی کاهش 
قیمت آغاز کرد و به ۲٦هزار و ۳۰۰تومان رسید. اما پس 
از آن قیمت دالر دوباره باال رفت و در معامالت پشت 
خطی دیشب به کانال ۲٧هزارتومان بازگشت. امروز 
نیز دالر آزاد با اندکی کاهش قیمت در محدوده ۲٦هزار 

و ٧٧۰تومان معامله می شود.

با توجه به شرایط کنونی بازار ارز، توقف دالر در کانال 
۲٦ هزار تومانی را نمی توان پایان روند نزولی دانست و 
ســناریویی که بیش از همه محتمل است، ادامه روند 

نزولی با انتشار اخبار مثبت از توافق هسته ای است.
از ســوی دیگر طبق اعالم کانون صرافان دالر آمریکا 
۲٤هــزار و ٤١٧تومان برای خریــد و ۲٤هزار و ٧۰۵ 
تومان برای فروش قیمت خورده است. روز گذشته دالر 
با قیمت ۲٤هزار و ۳۳١تومان برای خرید و ۲٤هزار و 

٦۲٤تومان برای فروش معامله می شد.
یورو نیز ۲٨هزار و ١٤۵تومان برای خرید و ۲٨هزار و 
۵۳٨تومان برای فروش معامله می شود. یورو روز یک 
شنبه در صرافی ها، ۲٨هزار و ۲۲۲تومان برای خرید و 

۲٨هزار و ٦١۵تومان برای فروش قیمت خورده بود.
در صرافی ملی نیــز دالر امروز با حــدود ١۰۰تومان 

کاهش، ۲٤هزار و ٤٤٨تومان بــرای فروش و ۲٤هزار 
و ۲۰۵تومان برای خرید قیمت خورده است. درحالی 
که روز گذشته، قیمت دالر در این صرافی، به ۲٤هزار 
و ۵۹٨تومان برای فروش و ۲٤هزا رو ۳۵۲تومان برای 
خرید رســیده بود. یورو نیز در ایــن صرافی با قیمت 
۲٨هزار و ۲۰٤تومان برای فروش و ۲٧هزار و ۹۲۳تومان 
برای خرید نمایان شــده اســت. یورو روز گذشته در 
صرافی ملی، ۲٨هزار و ٦٨۲تومان برای فروش و ۲٨هزار 

و ۳۹٧تومان برای خرید قیمت نمایان شده بود.
صالح آبــادی ، رئیــس کل بانک مرکــزی در برنامه 
تلویزیونی گفت: بازار ارز وضع خوبی دارد و از ابتدای 
سال تاکنون ٤٨.٦ میلیارد دالر تامین ارز کردیم و به 
دنبال آرامش و تعادل در بازار ارز هســتیم.رئیس کل 
بانک مرکزی ادامه داد: عرضه ارز در بازار متشکل ارزی 

نیز امسال نسبت به سال گذشته حدود ٤ برابر افزایش 
پیدا کرده و معامله اسکناس ارزی در ده ماهه امسال ١.٦ 
میلیارد دالر بوده است که در سال گذشته این رقم ٤۲۳ 
میلیون دالر بود.او ادامه داد: با توجه به عرضه های انجام 
شده طبیعی بود که بازار ارز نوسان چندانی نداشته باشد 
و شرایط متعادل باشد.او در ادامه وضع سال آینده و رشد 
اقتصادی، تورم و بازار ارز را بهتر از امسال پیش بینی و 
اعالم کرد: با فرض تداوم شرایط موجود )تداوم تحریم( و 
با وضع صادرات و روند تورم سال کنونی ان شاء اهلل سال 

آینده سال بهتری خواهد بود.
 از طرف دیگر برخی  از معامله گران بازار دالر معتقدند 
که قیمت دالر از ابتدای این هفته  به صورت هیجانی 
آرایش نزولی به خود گرفته و احتماال کم کم بازیگران 
ارزی به بازار دالر برگردند. همچین  عده ای دیگر  می 
گویند  این موضوع که آمریکا در نهایت حاضر به ارائه 
تضمین برجامی به ایران نخواهد شد  تا حدی نزولی ها 
را از بازار ارز عقب برد.  مجموع این عوامل باعث شده که 

قیمت دالر در بازار شبانه جان دوباره بگیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ســال ١٤۰١ از 
مصوبه این کمیسیون برای افزایش وام ازدواج جوانان 
به ١۵۰ میلیون تومان خبــر داد. به گزارش خبرنگار 
مهــر، رحیــم زارع در جمع خبرنــگاران در توضیح 
آخرین مصوبات کمیســیون تلفیق، اظهار داشــت: 
کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی را مکلف کرد که ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحســنه جاری و 
 سپرده های قرض الحسنه برای اشتغال زایی و وام ازدواج 

پرداخت کند.
وی بیان کرد: براین اساس به هر زوجین که تاریخ عقد 
آن ها از اول فروردین ماه سال ١۳۹٧ تا ١٤۰١ باشد، 
١۲۰ میلیون وام ازدواج داده می شود. مبلغ وام ازدواج 
برای زوج های زیر ۲۵ ســال و زوجه های زیر ۲۳ سال 
١۵۰ میلیون تومان است. وی افزود: همچنین ۲۰ هزار 

میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد و ٧ هزار میلیارد 
تومان در اختیار سازمان بهزیستی برای اشتغال زایی 

قرار می گیرد.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه دربــاره وام 
فرزندآوری، گفت: مبلغ وام فرزندآوری برای فرزند اول 
١۵ میلیون تومان، فرزند دوم ۲۵ میلیون تومان، فرزند 
سوم ۳۵ میلیون تومان، فرزند چهارم ٤۵ میلیون تومان 

و بیشتر از پنج فرزند ۵۰ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: همچنین به افرادی که بیشــتر از سه 
فرزند دارند، مبلــغ ١۵۰ میلیون تومــان وام ودیعه 
مسکن یا خرید مسکن داده می شود. مابقی تسهیالت 
اشتغال زایی در ســال آینده در اختیار شورای برنامه 
ریزی استان ها برای پرداخت وام های اشتغال زایی و 

تصمیم گیری قرار می گیرد.

ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: نرخ بیکاری افراد 
باالی ١۵ سال و بیشــتر از ۹,٦ درصد به ٨.۹ درصد 
کاهش پیداکرده و تنها در سه ماه پاییز امسال بیش 
از ١۲۲ هزار شغل خالص ایجادشده است. طبق اعالم 
سازمان برنامه و بودجه آهنگ رشد تورم در ٤ ماه اخیر 
از ۳.۳ درصد به ١.١ درصد کاهش یافته اســت. دولت 
سیزدهم در شرایطی روی کارآمد که حجم نقدینگی 
از مرز ٤ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد، همچنین 
متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به میزان ۰،۳ درصد 
رسیده بود. سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: در ٤ سال 
اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه، منفی بوده، یعنی 
تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران کننده استهالک 
سرمایه باشد. آمار های رسمی نشان می دهد که شرایط 
اقتصادی به سمت جلو حرکت می کند. در شش ماه اول 

سال درحالی  که رشد مصرف بخش دولتی ۵،١ درصد 
بوده رشد مصرف بخش خصوصی به بیش از ١۲ درصد 
رسیده است و همچنین تنها در سه ماه پاییز امسال 

بیش از ١۲۲ هزار شغل ایجاد شده است.
با اهتمام به رشد غیر تورمی شاهد بهبود اوضاع بازار کار 
هستیم به طوری که نرخ بیکاری افراد باالی ١۵ سال 
و بیشتر از ۹,٦ درصد به ٨.۹ درصد کاهش پیداکرده 
و تنها در سه ماه پاییز امسال بیش از ١۲۲ هزار شغل 

خالص ایجادشده است.
بر اســاس آخرین آمار گمرک در ۵ ماه فعالیت دولت 
ســیزدهم، کشــور ١٧ میلیارد و ٦٦١ میلیون دالر 
صادرات و ١٦ میلیارد و ٦۳١ میلیون دالر هم واردات 
انجام شده و در این ۵ ماه تراز تجاری کشور مثبت یک 

میلیارد و ۳۰ میلیون دالر بوده است.

روند نزولی قیمت دالر تا چه نرخی ادامه می یابد؟ 

بازیگران ارزی در انتظار مذاکرات

سازمان برنامه و بودجه: نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد رسیدوام ازدواج ۱۵۰ میلیون تومان شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه به ١١ میلیون و ۶٠٢ هزار و ١٩٧ تومان رسید
میانگین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ١٨ بهمن ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ۶٠٢ هزار و ١٩٧ تومان رسید.  همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی قدیم به ١١ میلیون و ٢٨٣ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۶ میلیون و ۵٢۶ تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ۴٩٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ١١٣ 
هزار و ۵٠٠ تومان است.

بانک ها
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راه  برون  رفت مسکن از رکود
منصور غیبی، کارشناس مسکن 

مذاکرات جدا  از نتایج مستقل به تنهایی نمی تواند تاثیری بر رونق یا رکود بازار مسکن داشته باشد. شاکله و بدنه اصلی اقتصاد ملی ما از آیتم های مختلف اقتصادی نشات می گیرد. یعنی مذاکرات به تنهایی نخواهد توانست تاثیر خاصی 
بر بازار مسکن داشته باشد. تمامی شاخص های اقتصادی بر بازار مسکن موثر هستند. نتیجه اینکه زمانی مسکن می تواند به تعادل و رونق داد و ستد برسد، از تولید به مصرف شود و کاهش سوداگری اتفاق بیفتد که کل اقتصاد به صورت 

موازی و یکدست شکوفا شود.  
در غیر این صورت و در صورت عدم مدیریت بازارهای موازی اقتصاد مسکن، عوامل بیرونی مانند مذاکرات و سیاست های بین المللی نمی توان انتظار داشت اقتصاد مسکن به صورت خود شکوفا و به تنهایی به اوج رسیده و به شرایط آرمانی 

بازگردد. پس زمانی که کل اقتصاد شکوفا شود انتظار رونق را برای بازار مسکن خواهیم داشت. تمامی بازارهای موازی با یکدیگر درگیر هستند و این یعنی کل اقتصاد باید یکدست شود.  
اما در شرایط فعلی کاهش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای معامله گرانه را داریم. البته این اتفاقات طبیعی است چراکه همه در انتظار نتایج مذاکرات و تبادالت اقتصادی موازی هستند. اما بازار مسکن شب عید با کاهش طبیعی همراه 
خواهد بود. نسبت به ماه های گذشته وضعیت بهتر می شود چراکه تقاضای مصرفی افزایش نسبی خواهد داشت. اما این اتفاق نوید رونق برای سالهای بعد را نمی دهد. زمانی برای سال آینده می توان امید رونق و داد و ستد را داشت که 

معادالت اقتصادی و عوامل درونی و بیرونی موازی باهم نیز مثبت باشند. این فرآیند می تواند نوید رونق در بازار مسکن در سالهای آینده را بدهد. 
این در حالی است که تقویت تقاضا به منابع مالی و غنای ثروت در جامعه بر می گردد. سیاست گذاران باید مردم را داراتر و غنی تر کنند. با این اقدام تقاضا برای حوزه اقتصاد مسکن تعریف شده و نیازها از این طریق برطرف می شود. درست 
است که تسهیالت مسکن و حمایت های دولتی هم خوب است و نمی توان آن را انگار و نفی کرد اما راه برون رفت از مشکالت و رفع نیازهای اصلی مردم نیست. اینکه هر از گاهی تسهیالتی برای طرف تقاضا تعریف کنیم و نتیجه ای که 
انتظار می رود را هم از آن نگیریم، اقدام مناسب نیست. وام ودیعه مسکن چقدر توانست مشکل مردم در بازار مسکن را حل کند. از سوی دیگر باید برای طرف عرضه نیز تمهیداتی ارایه کرد. دولت می بایست حمایت و تسهیالت را برای  

پیمانکاران و انبوه سازان خوب و کار درست در نظر بگیرد. 
انبوه سازان برای ساخت و ساز و عرضه ملک نیاز به پشتیبانی دولت دارند. خرده سازندگان و تولیدکنندگان باید از فضای تولید در بازار مسکن خارج شوند. چون همین خرده تولیدکنندگان موجب افزایش قیمتها هستند. دولت می بایست 

با اقداماتی خرده تولیدکنندگان را در این شبکه های انبوه ساز تجمیع کند. صندوقهای مالی و فنی در بورس می تواند محلی برای تجمیع خرده سازندگان باشد.

ساخت شهرک صنعتی پوشاک که بعد از چندین 
بار به تعویق افتادن قرار بود پیش از تابســتان 
امسال آغاز شود، بار دیگر با مشکل مواجه شده 
است. علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی، اخیرا از بروز یک 
مشکل حقوقی و به تعویق افتادن ساخت شهرک 
صنعتی پوشاک خبر داد. او اخیرا در این رابطه 
گفت که برای شــهرک صنعتی پوشــاک تمام 
اقدامات الزم انجام و مجوزهای مورد نیاز دریافت 
شده، اما یک مشــکل حقوقی پیش آمده است 
و ابراز امیدواری کرد که به زودی این مشــکل 

حل شود.
این در حالی اســت که یدالــه صادقی، رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان 
تهران اردیبهشــت ماه امســال وعده داده بود 
مجوزهای اصلی شهرک صنعتی پوشاک از هیئت 
وزیران اخذ شده و عملیات اجرایی آن شهرک تا 
قبل از تابستان آغاز می شود. او همچنین درباره 
علت طوالنی شدن فرآیند ساخت زمین شهرک 
صنعتی گفته بود که این زمین قبال برای فعالیت 
دیگری مجــوز گرفته بود که بعــداً آن فعالیت 
امکان پذیر نشــد و مجدداً برای شهرک صنعتی 
پوشاک پیش بینی شد. همچنین در مسیر صدور 
مجوز نهایی در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون 
حفظ اراضی کشــاورزی و باغات ایراداتی وجود 

داشت که برطرف شدن آنها طوالنی شد.

رئیس جمهــوری ســال ۱۳۹۵ کلنگ زنی این 
پروژه را انجام داد و پیشــرفت آن در دستور کار 
قرار گرفت تا بتوان با گــردآوری مجموعه ای از 
واحدهای مختلف صنعت پوشــاک، شــهرک 
صنعتی آن را در محلــی به موقعیت جغرافیایی 
روبــه روی حرم مطهــر امام خمینــی )ره( به 
بهره برداری رساند. شــهرک تخصصی پوشاک 
اولین شــهرکی است که بر اســاس نیاز داخلی 
طراحی شده و سراســر زنجیره تولید پوشاک 
از تأمین مواد اولیه، مد، طراحی و… را شــامل 
می شود. اما در سال های اخیر ساخت این شهرک 
بارها به تعویق افتاد. برای مثال مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی اســتان تهران هم در نیمه 
اول سال ۱۳۹۸ و هم در نیمه دوم آن سال وعده 
داد که ساخت شهرک صنعتی پوشاک آغاز شود، 

اما هیج کدام محقق نشد.
طبق اعالم ســازمان صمت استان تهران زمین 
شهرک صنعتی پوشــاک ۱۱۸ هکتار است که 
زمین صنعتی آن جدا و بخشی برای زیرساخت و 
فضاهای عمومی منظور می شود. احتماال حدود 
۳۵۰ قطعه زمین صنعتی بیــن ۱۰۰۰ تا باالی 
۳۰۰۰ متر ایجاد خواهد شــد که متناســب با 
نوع فعالیت  در اختیار بهره برداران صنعتی قرار 
می گیرد. شهرک صنعتی پوشاک در شهرستان 
ری، تقریبا مقابل فرودگاه امام خمینی مستقر 

است.  

یک کارشــناس حوزه کار معتقد است اگر چه رقم 
هزینه سبد معیشتی که از ســوی شورای عالی کار 
اعالم شده با توجه به شرایط اقتصادی و حداقل های 
موجود بوده است اما این مبلغ نمی تواند به طور صد 
درصد معیشت خانوارهای کارگری را تامین کند. وی 
از شورای عالی کار خواست تا همچون روال سالهای 
گذشته حداقل دستمزد کارگران باالتر از نرخ تورم 
تعیین شود. ناصر چمنی با اشاره به اعالم رقم سبد 
معیشــت خانوارهای کارگری در آخرین نشســت 
شورای عالی کار گفت: مبلغ ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار 
تومانی که به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین شده 
مبنای مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار است و 

قرار نیست به عنوان رقم دستمزد تصویب شود.
وی ادامه داد: در ســالهای گذشته هم که رقم سبد 
معیشت کارگران مشخص می شد پایه اساسی برای 
ورود به مذاکرات دستمزد در شورا قرار می گرفت با 
این حال معتقدم که این مبلغ، رقمی نیست که سبد 
معیشت خانوار کارگری را صد درصد تامین کند. این 
کارشناس حوزه کار متذکر شد: سال گذشته کمیته 
دستمزد به رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان 
رقم سبد معیشت کارگران رسید ولی بعد از تعیین 

سبد توسط شــرکای اجتماعی در عمل دیدیم که 
حداقل دســتمزد کارگران، دو میلیون و ۶۵۰ هزار 
تومان تصویب شد و با بن خواربار و حق مسکن و حق 

اوالد به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.
چمنی تصریح کرد: یقینا سبد معیشت کارگران با 
درنظر گرفتن هزینه های آموزش، پوشاک، ایاب و 
ذهاب و... بیشتر از این رقم است و اگر آن را با آیتم های 
اعالم شده از سوی سازمان جهانی کار محاسبه کنیم، 
باالتر خواهد رفت ولی با توجه به شرایط اقتصادی 
موجود، حداقل ها در نظر گرفته و با تایید شــرکای 
اجتماعی تصویب و صورتجلسه شــده است؛ با این 
وجود در چند سال گذشته نتوانسته ایم به سبدی 
که برای معیشت خانوارهای کارگری تعریف کردیم، 

نزدیک شویم.
وی افزود: سال گذشته افزایش حداقل دستمزد ۳۹.۵ 
درصد تصویب شد و ما در سالهای اخیر تالش کردیم 
که دستمزد در شورای عالی کار همواره از رقم تورم 
اعالمی بانک مرکزی و مرکز آمار بیشتر افزایش یابد 
لذا انتظار داریم که این رویه همچون روال سالهای 
گذشته در شــورای عالی کار ادامه یابد و دستمزد 

کارگران باالتر از نرخ تورم، تعیین و مصوب شود.

یک فعال صنفی وضعیت ذخایر روغن را نامناسب 
اعالم کرد و گفت: سیاســت هــای دولت در این 
حوزه منجر به حذف بخــش خصوصی و کاهش 
ذخایر شــده اســت. یک فعال صنفی وضعیت 
ذخایر روغن را نامناسب اعالم کرد و گفت: اخیراً 
دولت ارز روغن هایی را که بین شش تا نه ماه قبل 
وارد شده بودند، تخصیص داده اما هیچ محموله 
جدیدی در کار نبوده است.این فعال حوزه روغن 
که نمی خواست نامش عنوان شود، افزود: به دلیل 
ابهاماتی که در حذف یا تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وجود داشت، واردکنندگان بخش خصوصی 
در دو ماه گذشته هیچ معامله ای انجام نداده اند و در 

این مدت تخلیه ای نیز صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: فقط بیش از صد هزار تن روغن در 
بنادر وجود داشت که با تخصیص ارزی که انجام 
شد، این محموله ها ترخیص شدند و جز این هیچ 
محموله دیگــری وجود ندارد. ایــن فعال بخش 
خصوصی با انتقاد از سیاســت گذاری های دولت 
در این حوزه، گفت: اقدامات دولت منجر به حذف 

بخش خصوصی از عرصه تأمیــن و واردات روغن 
شده است. وی با اشاره به اینکه دولت عنوان می کند 
ذخایر استراتژیک خوبی در حوزه روغن دارد، گفت: 
تجربه نشان داده که هرگاه بخش خصوصی کنار 
گذاشته شــده، دولت به تنهایی قادر نبوده بازار 
کاالهای اساسی را ساماندهی کند و االن هم شرایط 

به همین صورت است.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه مدت زمان 
ترانزیت روغن به کشور طوالنی است، افزود: روغن 
مانند کاالهای دیگر از جمله برنج نیست که بتوان 
طی یک تا دو ماه به راحتی آن را وارد کرد و با توجه 
به کشورهای مبدا ماه ها زمان الزم است تا این کاال 
وارد کشور شود و به همین جهت باید دولت مراقب 
باشد و هشدارهای بخش خصوصی را در این زمینه 
جدی بگیرد. وی تصریح کرد که این هشدارها به 
معنی آن نیست که مصرف کنندگان نگران شوند، 
فقط به منزله تذکری به دولت است تا سیاست های 
خود را شــفاف و عرصه را برای بخش خصوصی 

بازتر کند.

معاون وزیر راه و شهرســازی از ثبت نام ۳۲۰ هزار 
مجرد بــرای طرح نهضت ملی مســکن خبر داد و 
گفت: مهلــت ثبت نام آقایان مجــرد ۲۰ بهمن به 

اتمام می رسد. 
محمود محمودزاده با اشاره به ثبت نام ۳ میلیون و 
۱۸۰ هزار متقاضی در نهضت ملی مســکن،  اظهار 
کرد: تاکنون برای ۳ میلیون متقاضی )۹۵ درصد( 
پاالیش فرم ج، عدم مالکیت خصوصی و تاهل انجام 
شده اســت.وی با بیان این که لیست افراد پاالیش 
شده برای بررسی شرط سابقه سکونت به کارتابل 
استان ها ارسال شده اســت، ادامه داد: استان ها در 
حال پاالیش شرط ســابقه سکونت حداقل ۵ سال 
یا ثبیت ســکونت در شــهر مورد تقاضای مسکن 
 هستند که نتایج بررســی را ثبت و به ستاد اعالم 

خواهند کرد.
وی بیان کرد: برای آن دســته ای از متقاضیان که 
شرط چهارم آنها احراز شود از طریق ارسال پیامک 

اطالع رسانی خواهد شد. در ادامه افراد واجد شرایط 
به شــکل الکترونیکی به بانک معرفی می شوند تا 
برای آنها حســاب باز شــود و مراحل خود را طی 
کنند.معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص تعداد 
ثبت نام مردان مجرد باالی ۲۳ سال سن نیز اعالم 
کرد: تاکنون ۳۲۰ هزار نفر از مردان مجرد باالی ۲۳ 
سال سن در سامانه ثمن ثبت نام کردند. چنانچه با 
تقاضای قابل مالحظه ای برای تمدید مواجه بشویم 
احتمال تمدید وجود دارد. در غیر این صورت لیست 

ثبت نام ۲۰ بهمن ماه بسته خواهد شد.
محمــودزاده در خصــوص ثبت نــام خودمالکان 
و معرفی آنها بــه بانک های عامل بــرای دریافت 
تســهیالت طرح نهضت ملی مســکن اعالم کرد: 
تقاضــای بیش از ۵۸ هــزار مالک بــرای دریافت 
تسهیالت خودمالکی در سامانه نهضت ملی مسکن 
ثبت و به بانک های عامل برای پرداخت تسهیالت 

معرفی شده اند.

رییــس شــورای تامین دام 
کشور با بیان اینکه جمعیت 
دامی و گوشــت قرمز کافی 
است، گفت: اکنون دالالن با 
ادعای افزایش قیمت گوشت 
قرمز به ۳۰۰ هزار تومان در پی سناریوی واردات گوشت 

هستند.
در حالی وزیر جهاد کشــاورزی معتقد است هیچ گونه 
کمبودی در عرضه گوشت قرمز گوســفند و گاوی در 
کشور وجود ندارد اما سوداگری و واسطه گری عامل گرانی 
گوشــت قرمز در روزهای اخیر شده است. همچنین با 
توجه به افزایش مصرف گوشت و پروتئین در فصل سرما، 
اختالالت حمل و نقل ناشی از بارش برف منجر به کمبود 
عرضه دام و التهاب قیمت در بازار گوشت قرمز شده است. 
رییس شورای تامین دام کشور می گوید: اکنون کشور با 
مازاد جمعیت دامی سبک و سنگین روبه روست، اما برخی 
به دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز داخلی هستند تا 

بتوانند راهی برای واردات آن ایجاد کنند.
فعاالن حوزه گوشت دام اعتقاد دارند دلیل افزایش قیمت 
به باال رفتن قیمت نهادهای دامی باز می گردد. از سوی 
دیگر برخی معتقدند صادرات موجــب گرانی بیش از 
اندازه گوشت قرمز شده است. این در حالی است که ایران 
می تواند ســاالنه تا یک میلیون راس دام برای صادرات 
آماده کند اما از مهر ماه تاکنون کمتر از ۲۰هزار راس دام 
صادر شده است. بنابراین می توان گفت که صادرات هیچ 

دخالتی در افزایش قیمت گوشت ندارد.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشــاورزی می 
گوید: صادرات دام در گرانی گوشت تاثیری ندارد، زیرا 
مقداری نیست که موثر باشد. برف و یخبندان منجر به 
اختالل در رفت و آمد و در نهایت گرانی گوشت شده است. 
به گفته دماوندی نژاد، افزایش قیمت گوشت ارتباطی به 
صادرات دام ندارد، زیرا صادرات دام مقداری نیست که 

بتواند در بازار تاثیر بگذارد.

نادر پرور سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفته است یکی از دالیل 
خیلی مهم و تأثیرگذار در افزایش قیمت گوشت در کشور 
و اســتان بحث صادرات دام زنده به خارج از کشور بود. 
هدف دولت از این صادرات در این موقع از سال حمایت 
از دامداران عشایر است و دام های نر و پروار عشایر صادر 
می شود تا بتوانیم با این کار در واقع از دام های مولد عشایر 

حمایت شود.
اما علت افزایش قیمت گوشــت قرمــز از نظر رییس 
اتحادیه فروشــندگان گوشــت و مرغ صادرات است و 
با وجود جلوگیری از صادرات اما گوشــت را به صورت 
قاچاق صادر می کنند. ســید اصغر حسینی بهارانچی 
درباره علت افزایش قیمت گوشــت قرمز در بازار اظهار 
کرد: علت افزایش قیمت گوشــت قرمز صادرات است 
و با وجود جلوگیری از صادرات گوشت اما گوشت را به 
صورت قاچاق صادر می کنند. وی افزود: نرخ گوشــت 
سراسری است و از اواسط دی ماه به آسانی قیمت آن را 
افزایش دادند و در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت 

گوســفند ۱۵۰ تا ۱۵۵ هزار تومان است و نسبت به دو 
هفته گذشته افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته است.

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت و مرغ اهواز با اشاره 
به قیمت مرغ و تخم مرغ گفت: قیمت مرغ در بازار نسبت 
به دو هفته گذشته تغییری نکرده و در حال حاضر هر 
کیلوگرم مرغ ۲۶ هزار و ۵۰۰ تا ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان 
است. همچنین هر عدد تخم مرغ وارداتی ۱۴۰۰ تومان، 
هر عدد تخم مرغ داخلی ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ تومان قیمت 

دارد.
حســینی بهارانچی درباره وضعیت بازار ماهی تصریح 
کرد: ماهی قیمت ثابتی ندارد و انواع ماهی توسط عمده 
فروشان ماهی قیمت گذاری می شود. علت این افزایش 
قیمت های اخیر در بازار نیز بارندگی ها، وزش باد و سرما 
و طوفانی بودن دریا و کاهش صید است و به این جهت 
کمبود ماهی در بازار وجود دارد؛ مثال ماهی شوریده اکثر 
روزها در بازار وجود ندارد. وی درباره کمبود فرآورده های 
دامی در بازار گفت: همه اقالم شــامل مرغ، گوشــت و 
تخم مرغ به فراوانی در بازار وجود دارند و در این زمینه ها 

کمبودی نداریم. توان خرید مردم در خصوص این اقالم، 
پایین و بازار راکد اســت و به این علت کمبودی در بازار 

وجود ندارد.
برخی گزارش ها اما حاکی از این است که قیمت گوشت 
گوسفندی در میادین تهران ۲۵ درصد ارزان تر از سطح 
شهر است. بر اســاس آخرین نرخنامه عرضه گوشت 
گوسفندی عرضه این محصول در میادین میوه و تره بار 
۲۵ درصد ارزان تر از سطح شهر است. راسته با استخوان 
تازه گوسفندی هر کیلوگرم ۱۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان، ران 
تازه گوســفندی هر کیلوگرم ۱۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان، 
سردست تازه گوسفندی هر کیلوگرم ۱۱۹ هزار و ۸۰۰ 
تومان، کف دست تازه گوسفندی هر کیلوگرم ۱۳۸ هزار 
و ۵۰۰ تومان، ُدمبالچه تازه گوسفندی هر کیلوگرم ۷۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان، قلوه گاه تازه گوسفندی هر کیلوگرم 
۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان، الشه کامل یا شقه گوسفندی هر 
کیلوگرم ۱۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان و گوشــت چرخ کرده 

مخلوط هر کیلوگرم ۱۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان.
درهمین رابطه رییس اتحادیه گوشــت گوسفندی در 
گفت و گو با "کســب و کار" گفت: بارندگی های غرب 
کشور باعث شد دامداران نتوانند دام   خود را به میادین 
برسانند و همین مسئله باعث کمبود دام در بازار شد در 
نهایت این کمبود ایجاد تورم کرد و قیمت گوشت افزایش 

قیمت را تجربه کرد.
علی ملکی اضافه کرد: اگر خروج دام به اندازه مجوز صادر 
شده، باشد و این مساله کنترل شود تأثیر خاصی بر بازار 
ندارد اما صادرات بیش از مجوزهای صادر شــده بازار را 

مختل می کند.
وی با بیان اینکه از جمله دالیــل افزایش قیمت قرمز 
می توان به بارندگی های غرب کشور اشاره کرد، افزود: 
این مساله منجر به مختل شــدن حمل و نقل شده، در 
استان هایی که بارندگی وجود دارد میادین برای عرضه 
دام تشکیل نمی شود و به همین دلیل با کمبود عرضه 
مواجه هستیم. ملکی ادامه داد: همین اتفاقات منجر به 
افزایش هزینه های جانبی از جمله کرایه حمل و داللی 

شده است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

بازار مسکن نیز همانند دیگر بازارهای موازی 
خود، ماههاست چشــم به نتیجه مذاکرات، 
احیای برجام و لغو تحریم ها دوخته اســت. 
داد و ستد و معامله در بازار مسکن به کمترین 
میزان خود رســیده و مصرف کننده واقعی 

با همان توجیــه کاهش قیمت در صــورت لغو تحریم هــا، خرید و 
فروشی انجام نمی دهد. ســرمایه گذاران نیز از بازار مسکن تا حدود 
 زیادی کنار کشــیده انــد و پــول در بازارهای مــوازی دیگر هزینه 

شده است. 
اما در بازار مســکن درحالی ســیگنال ها حکایت از تحرکات جدید 
در بازار دارد که دوره رکودی نشــان مــی دهد فعال نبایــد انتظار 
تغییرات رونــق و بهبود را به این زودی ها شــاهد باشــیم. هر چند 

که فعاالن مســکن بر این باورنــد در صورت توافــق برجامی وین 
 هر چه زودتــر می توانیم از مــرز رکود وارد اتفاقــات جدید در بازار 

مسکن باشیم. 
به گفته آنان زمزمــه های تغییر با گمانه زنی هــا در خصوص توافق 
احتمالی برجام و عملیاتی شــدن بخش اجرا در طرح نهضت تولید 
 ملی مســکن در ســال آینده می تواند بــازار مســکن را تحت تاثیر 

قرار دهد.

توافق برجامی می تواند مسکن را از رکود خارج کند؟

زمزمه رونق  در  بازار مسکن
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

گوشت کیلویی ۳۰۰ هزار تومان؛ از شایعه تا واقعیت

پشت پرده گرانی گوشت قرمز
قاچاق دام به خارج؟

تصویب حداقل دستمزد کارگران باالتر از نرخ تورم

ثبت نام 320 هزار مجرد در سامانه نهضت ملی مسکن

ساخت شهرک صنعتی پوشاک برای چندمین بار به تاخیر افتاد

سیاست های اشتباه، بخش خصوصی را حذف کرد

هشدار درباره ذخایر روغن



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2417| سه شنبه 19 بهمن ماه1400
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

تم
  تک

پ:
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR  :

ت
ساي

ب 
و

ne
w

sk
as

bo
ka

r@
gm

ai
l.c

om
ي: 

يك
رون

كت
س ال

در
آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
41

ه  7
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 0

ن ما
هم

1  ب
9  |

به
 شن

سه
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دي
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

سو
قه 

،طب
ع(

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

كار
ب و 

كس
ع:  

وزي
ت

w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

09
12

39
06

05
ه  4

زاد
ت 

ريع
د  ش

عو
مس

ت: 
يغا

 تبل
ی و

گه
ا، آ

ن ه
ستا

ور ا
ی ام

نگ
ماه

ه

آخر
 کسب و کار

رمزارزهای موجود نبايد به پلتفرم های خارجی منتقل 
شوند

عضو کمیسیون رمزارز و بالک چین ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تاکید 
کرد: باید تالش کرد ســرمایه های رمزارزی موجود در ایران با خروج ارز از کشور 
به پلتفرم های خارجی منتقل نشــده و در ریســک تحریم ها قرار نگیرند. علی 
پاک باخته گان زنجانی با بیان اینکه ارز دیجیتال نقش اساسی در ظرفیت سازی در 
داخل کشور برای مقابله با محدودیت های اقتصادی یا رشد تراز تجاری دولت ها 
دارد، اظهار کرد: امروزه، بسیاری از کسانی که به دنبال خروج پول خود از کشورشان 
هســتند، به راحتی پولشــان را تبدیل به ارز دیجیتال کرده و در خارج از کشور 

سرمایه گذاری می کنند و دیگر خروج پول، دشواری های گذشته را ندارد.
وی با اشاره به اعالم رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه طرح استفاده از 
ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی احتماالً تا اواخر بهمن ماه عملیاتی می شود و 
کسب وکارها می توانند از ارز دیجیتال برای صادرات و واردات کاال استفاده کنند، 
گفت: به گفته  رئیس سازمان توسعه تجارت، اکنون در حال رسیدن به جمع بندی 
با بانک مرکزی بر سر موضوع استفاده از رمزارزها به عنوان یک کاال و عامل انتقال 
اعتبار در تجارت بین الملل هستند که سازوکارهای این طراحی، پیاده سازی شده 
و طی هفته های آتی عملیاتی می شود که پس از آن می توان در مقابل صادرات، 

رمزارز دریافت کرد.
عضو کمیسیون رمز ارز و بالک چین ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ادامه 
داد: با استفاده از بالک چین و قراردادهای هوشمند می توان رمزارزهای متداول 
و رایج جهانی را دریافت کرد و در قالب همین بسترها  آنها را به واردکننده منتقل 
کرد. به جای گرفتن ارز و استفاده از صرافی ها، می توان انتقال اعتبار را از طریق این 

سامانه ها انجام داد.
پاک باخته گان زنجانی گفت: راه اندازی بستر تبادالت رمزارزهای مجازی با تسهیل 
تعامالت کسب وکارها، فرآیند جهان شمول شدن فعالیت های اقتصادی را در مناطق 
آزاد فراهم می کند و محدودیت ها و موانع نظام مبادالت پولی را نیز مرتفع می سازد. 
طراحی رمزارزهای ملی و ارتباط با  رمزارزهای بین المللی از راهکارهای عمده ی 
ایجاد رمزارزها در بستر بالک چین در مناطق آزاد است. به طوری که نشان از اهمیت 
استراتژیک محصول رمزارزها برای اقتصاد کشور دارد و این موضوع، اقتصاد ایران را 

از اقتصاد نفت و بانک محور بودن به سمت صنایع جدید هدایت می کند.
رییس کمیسیون رمزارز و بالک چین سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز با 
بیان اینکه استفاده از رمزارزها برای کشور  آثار و منافع خوبی به دنبال دارد، توضیح 
داد:  در شرایط تحریم می تواند موجب ارزآوری و درآمدزایی شود و خیلی از فعل و 
انفعاالت مالی در فضای بین المللی را از این طریق انجام داد، به ویژه آن کنترلی که 
روی ارز انجام شده و مشکالتی که برای فعاالن اقتصادی به وجود می آورد، در مورد 
رمزارزها وجود ندارد. با توجه به صنعت بودن تولید رمزارزها که موجب اشتغال زایی 
هم می شود، باید گفت، برای تداوم فرآیند تولید ارزهای دیجیتال و آثار مفید آن، 
بهتر است بخشی از مازاد برق، صرف تولید رمزارزها شود، به خصوص که تولید و 

استخراج رمزارزها فشار چندانی به شبکه وارد نمی کند.
پاک باخته گان زنجانی در عین حال بیان کرد: ارز دیجیتال، مرز نمی شناســد و 
کامال در یک فضای مجازی و در بستر دیجیتال فعالیت می کد. بر همین اساس 
در دنیای امروز ورود به بازار ارزهای دیجیتال از ارزش و اهمیت بسیار باالیی برای 
کشورهای جهان برخوردار است. ارز دیجیتال یکی از پدیده های مهم و جدید در 
حوزه ی فناوری های مالی به شمار می رود که با توجه به کارکردهای تسهیل کننده 

در زمینه ی پرداخت، مورد استقبال کشورها و بازارهای مالی قرارگرفته است.
در طرح سازمان توسعه تجارت، کاربر با اســتفاده از سامانه جامع تجارت، ثبت 
شــفارش می کند و در ســفارش خود ذکر می کند که اعتبــار از محل رمزارز 
استخراج شده است. سپس می توان رمزارز را در قالبی که قابل رصد است، به طرف 
خارجی انتقال داد و کاال ردریافت کرد. برنامه ریزی در رابطه با دریافت پول و انتقال 

آن به واردکننده در حال انجام است.

در راستای کاهش وابستگی به نفت؛
ســرمايه گذاری چند ميليارد دالری عربستان در 

متاورس و بالكچين
عربستان سعودی از ســرمایه گذاری چند میلیارد دالری در زمینه استفاده از 
فناوری های پیشرفته ای همچون بالکچین و متاورس خبر داده است. عربستان 
سعودی در مجموع بیش از ۶.۴ میلیارد دالر در این دو حوزه سرمایه گذاری می کند. 
از این رقم یک میلیارد دالر به سرمایه گذاری در شرکت فناوری و دیجیتال نئوم 
اختصاص می یابد که نام آن برگرفته از شهر نئوم است که در آینده با رویکرد شهر 
هوشمند در عربستان تأسیس می شود. این شرکت قصد دارد متاورس اختصاصی 
خود را نیز ایجاد کند که یک جهان ســه بعدی دیجیتال اســت که کاربران آن 

می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند.
شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان ســعودی نیز یک میلیارد دالر در صندوق 
سرمایه گذاری خطرپذیر پراســپریتی ۷ ونچرز سرمایه گذاری خواهد کرد. این 
صندوق بر روی شرکت هایی با تمرکز بر روی فناوری های آینده نگر مانند بالکچین 
سرمایه گذاری خواهد کرد. فناوری بالکچین اطالعاتی را که به صورت دیجیتالی 
ذخیره می شود رمزگذاری می کند. عبداهلل السوها، وزیر فناوری اطالعات عربستان 
سعودی، گفت که این سرمایه گذاری ها نشان دهنده هدایت عربستان به سوی رشد 
اقتصاد دیجیتال است. وی افزود که این تالش به نفع سعودی ها و مردم در سراسر 

خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود.
عربستان سعودی در تالش است تا وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. اگرچه 
قیمت نفت در حال حاضر باالست، اما تقاضا برای سوخت های فسیلی در سراسر 
جهان رو به کاهش است زیرا مردم و دولت ها به دنبال اشکال پاک تر انرژی های 
تجدید پذیر هستند. عربستان سعودی برای مدت طوالنی به فروش نفت وابسته 
بوده ولی ولیعهد سعودی عالقه مند به تنوع بخشــیدن به اقتصاد و استفاده از 

فناوری های جدید است.

تالش فوجی برای رفــع نقص عجيب دوربين های 
ديجيتال

شرکت فوجی فیلم به عکاسانی که از دوربین های این شرکت و نیز رایانه های مجهز 
به سیستم عامل مک استفاده می کنند، اعالم کرده درصدد رفع مشکلی است که 

منجر به از دست رفتن فایل های کاربران می شود.
فوجی فیلم تأیید کرده مشکل یادشده که مربوط به میان افزار نصب شده بر روی 
دوربین های شرکت فوجی است باعث می شود کاربران برای دسترسی به فایل های 
خود با مشکل مواجه شوند و گاهی اوقات فایل های منتقل شده به رایانه های مک 
گم شده یا از دسترس خارج شوند. فوجی می گوید میان افزار خود را در آینده به روز 
می کند تا کاربران مطمئن باشند فایل های خود را از دست نمی دهند یا مشکلی در 

زمان استفاده از آنها به وجود نمی آید.
در بیانیه فوجی فیلــم در این زمینه آمده اســت: میان افزار عرضه شــده برای 
دوربین های بین دو سری ایکس و جی اف ایکس شرکت مذکور مشکل ناسازگاری 
دارند که باعث می شود کاربران سیســتم عامل مک نتوانند به طور مستقیم به 
فایل هایی که بر روی کارت های حافظه دوربین ذخیره شده دسترسی پیدا کنند. 
هنوز مشخص نیست وصله نرم افزاری که میان افزار دوربین های فوجی را به روز 
می کند، چه زمانی عرضه می شود. اما این شرکت می گوید این وصله رایگان خواهد 

بود.

اخبار

زیرساخت الزم برای راه اندازی ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری انجام شد
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت که معماری و توسعه الزم برای نیل به هدف ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری، در شرکت مخابرات انجام شده است. آیین بهره برداری از پروژه های شرکت مخابرات ایران، امروز 

در مرکز مخابرات نهری این شرکت برگزار شد. مجید سلطانی، اظهار کرد: معماری و توسعه الزم برای نیل به هدف ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری، پیش از این در مخابرات انجام شده، بخشی از این معماری پیاده سازی 
شده و بخشی هم با توجه وزارت ارتباطات انجام می شود.وی با اشاره به ایجاد شبکه یکپارچه IP و تهیه طرح توسعه آن برای پوشش برای پوشش ۲۰ میلیون پورت FTTx هسته شبکه اظهار کرد: افزایش پهنای باند و 

یکپارچه سازی معماری شبکه، آماده سازی برای راه اندازی SDN، دسترسی باال انعطاف پذیری بیشتر و مقیاس پذیری باال، قابلیت  واگذاری سرویس های به روز، از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.

تومــان  میلیــون   ۵۰۰
معــادل ارزش ۱۵ متــر 
خانه در تهران است، اما در 
شهر های اطراف پایتخت 
آپارتمان های زیادی با این 

رقم فروخته می شوند.
پردیــس، پرنــد، هشــتگرد و ... جزو شــهر های 
اقماری تهران محسوب می شــوند و آپارتمان های 
نیم میلیــاردی زیــادی را در خود جــای داده اند. 
آپارتمان هایی که غالبا نوســاز هستند و از عمر بنا 
آن ها زمان زیادی نمی گذرد. رونق بازار مسکن در 
شــهر های اطراف تهران در حالی روزبه روز بیشتر 
می شود که طبق آمار های رســمی ارزش خانه در 
پایتخت به باالترین ســطح خود رسیده است. در 
گزارش اخیر بانک مرکزی قیمت مسکن در تهران 
به طور متوســط متری ۳۳ میلیون تومان برآورد 
شده است. یعنی اگر با نیم میلیارد تومان راهی بازار 
شــوید، توانایی خرید ۱۵ متر خانه را دارید. با این 
حال در شهر های اطراف تهران گزینه های زیادی با 

این بودجه برای خرید مسکن دیده می شود.
به گزارش فرارو، پردیس یکی از شــهر های اطراف 
تهران است، در فاصله ۱۷ کیلومتری پایتخت واقع 
شــده و خانه های نیم میلیاردی زیادی را در خود 
جای داده. مثال آپارتمان نوســاز ۱۰۵ متری با دو 
اتاق خواب دقیقا ۵۰۰ میلیون تومان آگهی شــده 
اســت. طبق اطالعات موجود در آگهی قرار است 
اولین ایستگاه مترو پردیس حوالی این خانه ساخته 
شود و واحد در طبقه هفتم قرار گرفته است. در فاز 
پنجم پردیس آپارتمان نوساز ۱۰۵ متری دیگری 
با همین رقم فروخته می شــود. دو اتــاق خواب، 
پارکینگ، انباری و آسانســور جــزو امکانات این 

واحد اســت و باید ارزش آن را متری ۴.۷ میلیون 
تومان در نظر بگیریم. در بافت اصلی شــهر واحد 
۱۲۰ متری دیگری با رقم ۵۰۰ میلیون تومان بین 
آگهی ها به چشم می خورد. واحد طبقه هفتم واقع 
شده و آسانسور، انباری و پارکینگ دارد.پرند یکی 
از شهر های غربی اســتان تهران است و می شود با 
۵۰۰ میلیون تومان گزینه های زیــادی را در بازار 
مسکن این محدوده پیدا کرد. آپارتمان ۷۸ متری را 
در فاز پنجم این شهر با قیمت ۴۹۰ میلیون تومان 
می فروشند. این واحد در آپارتمان چهار طبقه قرار 
دارد و به آسانســور و انباری مجهز است، اما بدون 
پارکینگ آگهی شده. عمر بنا این خانه به چهار سال 
می رسد و دو اتاق خواب دارد. در محدوده کیسون 
زون هفت پرند واحد ۷۵ متری دیگری را با قیمت 
۴۷۵ میلیون تومان می فروشند. نبود پارکینگ ایراد 
این واحد محسوب می شــود، اما آسانسور و انباری 
دارد. آپارتمان بعدی که بررســی می کنیم، دقیقا 
نیم میلیاردی است. واحدی که ۷۸ متر است، سال 
۹۲ ساخته شــده و دو اتاق خواب دارد. در امکانات 

این واحد فقط آسانسور دیده می شود.
رودهن یکی از شهر های شرقی استان تهران است 
و در این منطقه با ۵۰۰ میلیــون تومان خانه های 
زیادی برای متقاضیان مســکن به چشم می خورد. 
یکی از آپارتمان های مسکن مهر رودهن با قیمت 
۵۰۰ میلیون تومان آگهی شده است. این واحد ۱۰۵ 
متری نوساز محسوب می شود و دو اتاق خواب دارد. 
ارزش این واحد را باید متــری ۴.۷ میلیون تومان 
درنظر بگیریم. در مهرآباد رودهــن آپارتمان ۵۳ 
متری و یک خوابه را ۴۷۰ میلیون تومان می فروشند. 
شش ســال از زمان ســاخت این واحد می گذرد و 
بدون آسانسور و انباری فروخته می شود. در همان 
حوالی آپارتمــان ۸۱ متری دیگری بــا رقم ۴۸۰ 
میلیون تومان وجود دارد. این یکی نوساز است و دو 
اتاق خواب دارد. آسانسور و انباری را هم باید جزو 

امکانات این واحد تلقی کنیم.شهرجدید هشتگرد 
یکی از مناطق غربی استان تهران است و می شود 
با ۵۰۰ میلیون تومــان در این محدوده صاحبخانه 
شد. واحد ۸۰ متری با دو اتاق خواب در فاز چهارم 
شهرجدید هشــتگرد به فروش می رسد. مالک این 
واحد رقم ۵۰۰ میلیون تومانی را برای فروش درنظر 
گرفته اســت. واحدی که طبقه چهارم قرار دارد و 
به آسانسور، انباری و پارکینگ مجهز است. در فاز 
هفتم این شهر آپارتمان نوساز ۹۰ متری را با همین 
قیمت آگهــی کرده اند. این یکی پنج ســال پیش 
ساخته شده، طبقه سوم قرار گرفته و آسانسور دارد. 
در فاز چهارم شهر جدید هشتگرد با ۵۰۰ میلیون 
تومان می شود سراغ واحد ۸۳ متری با عمر بنا سه 
ســال رفت. واحدی که متری ۵.۷ میلیون تومان 
فروخته می شود و انباری، آسانسور و پارکینگ دارد.

ورامین جنوبی ترین شــهر اســتان تهران است و 

پایتخت نشــین های امکان خرید خانه های ۵۰۰ 
میلیونی زیادی را در این محدوده دارند. در خیابان 
شــهید بهشــتی ورامین آپارتمان ۶۰ متری را با 
همین رقم می فروشند. واحدی که تقریبا ۱۰ سال 
پیش ساخته شده، یک اتاق خواب دارد، اما بدون 
آسانسور به فروش می رســد. حوالی میدان بسیج 
این شهر می شود واحد ۷۲ متری را با ۵۰۰ میلیون 
تومان زیر نظر داشت. عمر بنا این واحد به هفت سال 
می رســد، دارای دو اتاق خواب است و به امکاناتی 
مثل آسانســور، انباری و پارکینگ مجهز است. در 
محدوده پیشــوا ورامین آپارتمان ۶۵ متری با دو 
اتاق خواب را ۴۷۰ میلیــون تومان آگهی کرده اند. 
ســن بنا این واحد ۱۲ ســال اســت و پارکینگ و 
انبــاری دارد. به خاطر واقع شــدن واحد در طبقه 
 همکف می توانیم از نبود آسانســور در ساختمان

 چشم پوشی کنیم.

ارزش خانه در پايتخت به باالترين سطح خود رسيده است

آپارتمان های نیم میلیاردی در شهر های اقماری تهران
News kasbokar@gmail.com

شرکت اکتیویژن بلیزارد در سال ۲۰۲۱ از محل 
ارائه خدمــات خرید اقالم بازی و حق اشــتراک 
بازی های ویدئویی درآمد بی ســابقه ای معادل با 
۵.۱ میلیارد دالر به دست آورد. شرکت اکتیویژن 
بلیزارد از ســال ۲۰۱۶ به این سو هر سال به طور 
مرتب بیش از ۴ میلیارد دالر از محل تراکنش های 
درون محیط بازی های ویدئویــی و نیز پرداخت 
حق اشتراک توســط کاربران درآمد داشته است 
و این رقم در ســال ۲۰۱۷ از ۴.۹۱ میلیارد دالر 

گذشته بود. در سال ۲۰۲۰ نیز رقم مذکور به ۴.۸۵ 
میلیارد دالر رسید و در سال ۲۰۲۱ برای اولین بار 
اکتیویژن درآمد باالی ۵ میلیارد دالر را بدین شیوه 

به ثبت رساند.
نکته جالب این است که درآمد خالص اکتیویژن 

بلیزارد در سال ۲۰۲۱ برابر با ۸.۸۰۴ میلیارد دالر 
و درآمد عملیاتی آن معادل ۳.۶۲ میلیارد دالر بوده 
است. بنابراین درآمد حاصل از تراکنش های مالی 
در حین بازی و نیز پرداخت حق اشتراک رقم قابل 
توجهی از درآمدهای کلی این شرکت را تشکیل 

می دهد. بخش زیادی از ایــن درآمدها مربوط به 
مشــترکان بازی World of Warcraft بوده 

است.
رکورد یادشده در شــرایطی ثبت شده که میزان 
فروش بازی Call of Duty Vanguard کاهش 
یافته و کمتر از حد انتظار بوده است. این موفقیت ها 
نشان می دهد که چرا مایکروسافت برای خرید این 
شرکت عالقه نشان داده و حاضر است برای این کار 

۶۸.۷ میلیارد دالر پرداخت کند.

یک نهاد متولی نظارت بر امنیت اطالعات در بریتانیا اعالم کرده 
است که تاخیر در معرفی و به کارگیری رمزگذاری سرتاسر، 
همه افراد از جمله کودکان را در معرض خطر قرار می دهد.
سازمان تنظیم کننده مقررات رسانه ای بریتانیا ) آفکام( به 
تازگی اعالم کرده است که رمزگذاری قوی ارتباطات دیجیتال، 
ایمنی آنالین کودکان را افزایش داده و از آنها در برابر تهدیداتی 
چون باج گیری اینترنتی، محافظت می کند. این در حالی است 
که سرویس یاد شده به کســب و کارها نیز اجازه می دهد به 

صورت امن با یکدیگر و مخاطبان خود در ارتباط باشند.
سازمان یاد شده این نکات را در حالی اعالم کرد که به تازگی 
کمپینی تحت حمایت دولت بریتانیا در مخالفت با رمزگذاری 
سرتاسر به وجود آمده است و مدعی است که دولت و صاحبان 
پلتفرم ها با پیشــبرد فرایند رمزگذاری سرتاسر در پیام های 
خصوصی افراد به راحتی نظارت خود را بــر کودک آزاری از 
دست می دهند.استفان بونر، مدیر اجرایی نوآوری و فناوری 
آفکام در این مورد گفت: »رمزگذاری سرتاسر، نقش مهمی 

در حفاظت از حریم خصوصی و امنیت آنالین ما ایفا می کند. 
این امر با اجازه ندادن به مجرمان و سوء استفاده کنندگان برای 
ارسال محتوای مضر برای کاربران یا دسترسی به تصاویر یا 

مکان آن ها، ایمنی آنالین کودکان را تقویت می کند.«
این در حالی است که فعاالن ایمنی کودکان هشدار داده اند 
که برنامه های رمزگذاری با اطمینان از اینکه فقط فرستنده 
و گیرنده می توانند محتوای آن ها را مشــاهده کنند، اجرای 
قانون را دشوار ساخته و امکان دیدن پیام ها را از پلتفرم های 
فناوری می گیرد.بونر در ادامه سخنان خود افزود: »دسترسی 
به محتوای رمزگذاری شــده تنها راه برای دستگیری سوء 
استفاده کنندگان نیست. روش های دیگری که توسط مجریان 
قانون استفاده می شود، مواردی چون نفوذ در حلقه های سوء 

اســتفاده، گوش دادن به گزارش هــای کودکانی که هدف 
سوءاستفاده گران قرار می گیرند و استفاده از شواهد و مدارک 

فعالیت محکومان را شامل می شود.«
وی در مورد امکان بازنگری در استفاده از این روش نیز گفت: 
»تا زمانی که عواقب و نتایج اجرای این طرح به درسی بررسی 
نشود، به ســختی می توان امکان بازنگری در ایده کلی لزوم 
پیشبرد رمزگذاری سرتاســر ایجاد کرد و تأخیر در استفاده 
از آن همه کاربران، از جملــه کودکان را در معرض خطر قرار 
می دهد.«سازمان تنظیم کننده مقررات رسانه ای بریتانیا ) 
آفکام( که وظیفه نظارت بر حفاظت از داده های افراد در بریتانیا 
را بر عهده دارد، به این جمع بندی و نتیجه رسیده است که 
رمزگذاری سرتاسر یکی از مطمئن ترین راه ها برای محافظت 

از داده های کاربرانی است که از پلتفرم های پیام رسان بزرگ 
استفاده می کنند.

در حال حاضر، برخی شرکت های فناوری نیز در حال حرکت 
به سمت اجرای این فرایند در چرخه فعالیت خود هستند. پیام 
رسان واتس اپ، متعلق به شرکت متا در مقطع کنونی از این 
فناوری بهره می برد و به نظر می رسد که دیگر شرکت های تحت 
مالکیت مارک زاکربرگ، مانند فیسبوک مسنجر و اینستاگرام 

نیز این امر را در دستور کار دارند.
دامیان هیندز، وزیر امور داخلی بریتانیا در واکنش به حواشی 
اخیر اعالم کرد که کمپین تحت حمایت دولت به نام »جایی 
برای پنهان شدن نیست«، صرفاً خواستار مناظره متعادل تر 
میان کارشناسان در مورد این موضوع است.وی طی مقاله ای 
در تایمز نوشت: »این خطر وجود دارد که رمزگذاری سرتاسر، 
بدون قابلیت های ایمنی مناسب، شرکت ها و مجریان قانون را 
کور کند و ما را به عقب براند. نه این دولت و نه جامعه در کل 

نمی توانند این امر را بپذیرند.«

وزیر علوم در راستای توسعه اکوسیستم نوآوری 
و همکاری با صندوق نوآوری و شــکوفایی اعالم 
آمادگــی کرد.بــه گــزارش صندوق نــوآوری و 
شکوفایی، دکتر محمدعلی زلفی گل در نشست 
با رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری با بیان اینکه 
افزایش دانایی و استفاده از علم و فناوری برای رونق 
تولید با ارائه آسانســوری امکانپذیر نیست، بلکه 
تدریجی و پلکانی است، گفت: یکی از ویژگی های 
عالمان، انتخاب کوتاه ترین مسیر برای رسیدن به 

اهداف است.
وی افــزود: در ایــن راســتا صندوق نــوآوری با 
خوش فکــری و اقدامات نوآورانه این مســیر ۲۰ 
ساله را در ســه ســال طی کرده که جای تقدیر 
دارد.وزیر علوم با اشــاره به راهکارهای توســعه 
فناوری در کشــور گفــت: در زمینه اســتفاده از 
علم و فناوری برای رونــق تولید دو دیدگاه وجود 
دارد؛ یکی رفع موانع موجود از ســر راه توســعه 
ایده ها و دیگری تولید و پــرش از موانع که هر دو 

 عامل مهم هســتند و باید بــرای آن راهکارهایی
 اندیشید.

وزیر علوم افزود: برای اینکه کشورمان از شخصیت 
علمی و فناوری جامعی برخوردار باشــد، باید به 
دنبال چاره باشیم تا نخبه، استاد یا دانشجوی ما 
در شهر خودش بماند و اطمینان داشته باشد که 
می تواند ایده های نوآورانــه و فناورانه را مطرح و 
برای توسعه و تجاری سازی آن از خدمات صندوق 
نوآوری و شــکوفایی بهره مند شــود و نیازی به 
مراجعه به تهران یا هر شهر دیگری برای استفاده از 

این خدمات نیست.
به گفته زلفی گل، در عین حال ارائه خدمت گرنت 
و راه اندازی طرح های بین دانشگاهی نیز می تواند 
به این مهم کمــک کند. ایــن کار توزیع عادالنه 
امکانات در سراسر کشور است. هرجا عدالت نباشد، 

سیستم به مرور با مشکل مواجه شده و طرح ها به 
شکســت می انجامد.زلفی گل در ادامه با اشاره به 
وجود بیش از ۶۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور، 
گفت: برای زایش هرچه شرکت های دانش بنیان 
باید فکر جدید و برنامه خوبی داشته باشیم تا در 

این حوزه، یک هم افزایی شکل بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع تامین مالی جمعی 
طرح های دانش بنیان و فناور، حمایت های مردمی 
از ایده هــای تولیدی در کشــور را امــری مهم و 
پســندیده عنوان کرد و گفت: برای این حمایت 
بهتر است از پتانسیل صداوسیما استفاده شود. باید 
این مسئله به مردم القا شود که هر یک ریالی که در 
قلک حمایت از ایده های نخبگان ذخیره می کنند، 
به تولید و اشتغال بیشتر فرزندانشان منجر خواهد 
شد و در نهایت این کار باعث ماندگاری نخبگان و 

جوانان نخبه و فناور در کشور می شود.
وزیر علوم در ادامه با اشاره به توسعه صندوق های 
پژوهش و فناوری در کشــور به عنــوان یکی از 
برنامه های موفق و قابل تقدیــر صندوق نوآوری 
و شکوفایی گفت: این توســعه منجر به عدالت در 
توزیع تســهیالت و خدمات صنــدوق نوآوری به 

اکوسیستم فناوری در سراسر کشور شده است.
زلفی گل با بیان اینکه طرح های کالن ملی، دنیای 
علم را متحول می کند، بــه حمایت های صندوق 
نوآوری و شکوفایی از طرح های کالن ملی در کشور 
اشاره کرد و آن را قابل تقدیر دانست.وی همچنین 
فروش و بازاریابی محصوالت دانش بنیان را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: بخش مهمی از توسعه فروش 
شرکت های دانش بنیان حاصل تالش های صندوق 
نوآوری و شکوفایی است.وزیرعلوم در پایان آمادگی 
این وزارتخانه را برای همراهی با صندوق نوآوری و 
شکوفایی در راستای توسعه اکوسیستم نوآوری و 

جهش تولید اعالم کرد.

سامسونگ قصد دارد گوشی های گلکسی جدیدی 
را که با پالســتیک های یافته شــده در اقیانوس 
ســاخته شــده اند، معرفی کند. این گوشی های 
هوشمند جدید از تورهای ماهیگیری دور ریخته 
شده تولید شده اند. سامسونگ با تولید گوشی های 
جدید خود با استفاده از پالستیک های دورریز و 
تورهای ماهیگیری مســتعمل به دنبال کمک به 

حفظ محیط زیست است.
طراحی محصوالت جدید بدین شــیوه بخشی از 

تالش مداوم سامســونگ برای حذف پالستیک 
های یک بار مصرف و گســترش استفاده از سایر 
مواد سازگار با محیط زیســت، مانند مواد و انواع 
کاغذهای بازیافتی است. تولید گوشی بدین شیوه 
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سامسونگ صورت می گیرد که بر حمایت از سبک 
زندگی پایدار متمرکز اســت.تورهای ماهیگیری 

دور انداخته شــده تهدیدی پنهان برای اقیانوس 
ها نامیده شده اند. بر مبنای گزارش سازمان ملل 
ســاالنه ۶۴۰۰۰۰ تن تور ماهیگیــری رها و دور 
ریخته می شود. این تورها می توانند حیات دریایی 
را به خطر بیاندازند و به صخره های مرجانی و دیگر 
زیســتگاه های طبیعی آبزیان آسیب بزنند و نیز 
منابع غذایی و آب را آلوده کنند.امروزه شرکت های 

تجاری با فشار بر روی کارمندان، سرمایه گذاران، 
مشتریان و قانون گذاران برای کاهش تولید کربن 
مواجه هستند. سامســونگ مدعی است در حال 
حاضر به طور متوسط ســاالنه ۱۰۰ میلیون پوند 
زباله الکترونیکی را در ایاالت متحده جمع آوری 
و تغییر کاربری داده یا بازیافت می کند. عالوه بر 
این، تمام تاسیسات و کارخانه های سامسونگ در 
ایاالت متحده به طور ۱۰۰ درصدی از انرژی های 

تجدید پذیر استفاده می کنند.
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تولید گوشی با تورهای ماهیگیری دورریخته شده


