
براســاس قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان، از 
این به بعد مالیات درآمد مشاغل و اصناف بر مبنای عملکرد 
کارتخوان آن ها محاسبه می شــود که این موضوع برخی از 
مشاغل و کسب وکارها را به انجام کارت به کارت برای انتقال 

وجوه مربوط به تجارت خود سوق داده است.
به گزارش ایسنا، در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های 
فروشگاهی و ســامانه مؤدیان،  بانک مرکزی باید با همکاری 
سازمان مالیاتی دســتگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های 
پرداخت الکترونیکی را ساماندهی کند که در سال گذشته، 
اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت 

الکترونیکی به پرونده های مالیاتی کلید خورد.
براساس اعالم رئیس ســازمان امور مالیاتی، در سال گذشته 

بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و حدود 
سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند.

همچنین طبق گفته وی، وضعیــت یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
کارتخوان بالتکلیف مانده است و آن ها نه به پرونده مالیاتی 
متصل و نه غیرفعال شده اند که بانک مرکزی باید تا یک ماه 

آینده آن ها را غیرفعال کند.
در این بین، نگرانی مشاغل از مالیات باعث شد تا از کارتخوان 
اســتفاده نکنند و عمده انتقال وجوه در تجارت و کسب وکار 
خود را از طریق کارت به کارت انجام دهند که گزارش  سازمان 
مالیاتی درباره سوت زنی نیز بیانگر ثبت بیشترین شکایت های 
مردمی از اســتفاده نکردن اصناف به خصوص پزشــکان از 

کارتخوان است.

البته، بیشترین آمار گزارش های سوت زنی مربوط به پزشکان 
است که از تعداد ۷۸۱ گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکی 
)اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و...(، که اغلب در زمینه 
اســتفاده نکردن از کارتخــوان بوده، پس از اخــذ و تکمیل 
اطالعات کافی، بــه ۱۶۶ نفر از متخلفیــن، پیامکی حاوی 
ضرورت قانونی نصب و اســتفاده از کارتخــوان و پیامدهای 

قانونی عدم نصب و استفاده دستگاه پوز، ارسال شده است.
فارغ از این موضوع، گزارش های دیگری نیز درباره اســتفاده 
نکردن سایر مشــاغل از کارتخوان ثبت شده که ایسنا پیش 
از این، در گزارش » قابل توجه آرایشگرانی که از مالیات فرار 
می کنند...«، به بیان فرار مالیاتی برخی از آرایشگاه ها به وسیله 

استفاده نکردن از کارتخوان پرداخت.

در شرایطی که اغلب مشاغل به استفاده نکردن از کارتخوان رو 
آورده اند، در خردادماه امسال سازمان امور مالیاتی قدم بعدی 
برای اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مؤدیان 
برداشت و تفکیک حساب های تجاری و شخصی را آغاز کرد 
که براســاس آن هر یک از فعاالن اقتصادی و مشــاغل باید 
حساب های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی اعالم کنند 

و این حساب مبنای فروش و درآمد آن ها قرار خواهد گرفت.
پس از این اقدام، مؤدیان ملزم شدند تا در زمان ارائه اظهارنامه 
مالیاتی حســاب های تجاری خود را اعالم کننــد. بنابراین، 
تفکیک حساب های تجاری و شخصی، کار برخی از مشاغل 
که می خواهند مالیات کارتخــوان را با کارت به کارت کردن، 
دور بزنند، سخت کرد زیرا، با این تفکیک اگر فردی بخواهد از 

طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، 
نظارت بانکی بر آن حساب ها بیشتر می شود. به عبارت دیگر، 
حساب ها و کارت های بانکی که بیشتر از سقف تعداد و مبلغی 
که شورای پول و اعتبار تعیین می کند، در ماه تراکنش داشته 
باشند، به عنوان حساب تجاری شناسایی می شوند و مشمول 
پرداخت مالیات خواهند شد. در این زمینه، طبق گفته رئیس 
ســازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی در ماه آینده آیین نامه 
تفکیک حساب های تجاری را منتشر می کند تا مشخص شود، 
چه تعداد و مبلغ تراکنش در ماه یک حساب را به عنوان حساب 
تجاری شناسایی می کند که با ابالغ این آیین نامه و اجرای آن 
در ماه های آینده به نوعــی راه دور زدن مالیات کارتخوان با 

کارت به کارت کردن بسته خواهد شد. 

قیمت نفت در معامالت پرنوســان روز جمعه، 
حدود دو درصــد افزایش یافت امــا تحت تاثیر 
نگرانی سرمایه گذاران نســبت به احتمال بروز 
رکــود اقتصادی و آســیب دیــدن تقاضا برای 

سوخت، کاهش هفتگی پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بانکهای مرکزی سراسر جهان 
در حال افزایش نرخهای بهره برای مبارزه با تورم 
سرسام آور هستند و نگرانی ها از سرکوب شدن 
رشــد اقتصادی در نتیجه افزایــش هزینه های 
اســتقراض را برانگیخته اند. انجام تستهای انبوه 
کووید ۱۹ در شانگهای، نگرانی نسبت به اعمال 
قرنطینه های جدید و آســیب دیدن تقاضا برای 

نفت را برانگیخت.
بهای معامالت نفت برنت با دو دالر و ۳۷ سنت 
معادل ۲.۳ درصد افزایــش، در ۱۰۷ دالر و دو 
سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دالر و شش سنت 
معادل دو درصد افزایش، در ۱۰۴ دالر و ۷۹ سنت 
در هر بشکه بسته شــد. هر دو شاخص کاهشی 
بودند اما ســپس از پایین ترین رکورد معامالت، 

بهبود پیدا کردند.
نفت برنت حــدود ۴.۱ درصد و وســت تگزاس 

اینترمدیت ۳.۴ درصد کاهش هفتگی پیدا کرد. 
قیمتها سه شنبه گذشته ریزش کردند و کاهش 
۱۰ دالر و ۷۳ سنتی نفت برنت، سومین کاهش 
بزرگ روزانه این شاخص از زمان آغاز معامالتش 

در سال ۱۹۸۸ بود.
آمار اشــتغال بخــش غیرکشــاورزی آمریکا 
نشــان داد اقتصاد این کشــور در ژوئن بیش از 
حد انتظار شــغل جدید ایجاد کرده اســت که 
نشانه استمرار بهبود بازار کار است و برای بانک 
مرکزی این کشــور، فضا برای افزایش نرخهای 
 بهره به میــزان ۷۵ واحد دیگــر در ماه جاری، 

فراهم می کند.
فیلیپ فالین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز در 
این باره گفت: بازار نفت، گزارش بازار کار را مثل 
یک شمشیر دو لبه می بیند. آمار اشتغال از نقطه 
نظر تقاضا مثبت اســت اما از ایــن نظر که قوی 
بودن بازار کار به بانک مرکزی آمریکا اجازه می 
دهد نرخهای بهره را به میزان بیشتری افزایش 

دهد، منفی محسوب می شود.
شــرکت خدمات انرژی بیکرهیــوز اعالم کرد 
شرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته دو حلقه 
به شــمار دکلهای حفاری نفــت اضافه کردند و 

شمار دکلها را به ۵۹۷ حلقه رسیدند که باالترین 
میزان از مارس سال ۲۰۲۰ بود. قیمتهای نفت 
در نیمه اول سال ۲۰۲۲ افزایش پیدا کردند. نفت 
برنت پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، تا 

مرز ۱۴۷ دالر در هر بشکه صعود کرد.
استفن برنوک از شرکت پی وی ام در این باره به 
رویترز گفت: اگرچه نگرانی های اقتصادی هفته 
گذشته قیمتهای نفت را ملتهب کردند اما بازار 
همچنان سیگنالهای مثبتی نشان می دهد زیرا 

محدودیت عرضه احتماال تشدید می شود.
تحریمهای غربی علیه صادرات نفت روســیه، از 
قیمتها پشــتیبانی کرده و باعث تغییر صادرات 
نفت شده است و از سوی دیگر، اوپک و متحدانش 
در رســیدن به اهــداف افزایش تولیــد، عقب 

مانده اند.
بر اســاس گزارش رویترز، اداره اطالعات انرژی 
آمریکا اعالم کرد تولید نفت خام این کشــور در 
آوریل حدود ۰.۵ درصــد کاهش پیدا کرده و به 
پایین ترین حد خود از فوریه رسیده است. تولید 
نفت به ۱۱.۶ میلیون بشکه در روز در آوریل در 
مقایسه با ۱۱.۷ میلیون بشکه در روز در ماه پیش 

از آن رسید.

اگر توربین ضروری برای خط لوله گازی نورد استریم۱ 
که در کانادا در دست تعمیر اســت برگردانده شود، 

روسیه عرضه گاز به اروپا را افزایش خواهد داد.
به گزارش ایســنا، اوکراین از کانادا خواســته است 
توربین های گازی را به شــرکت گازپروم برنگرداند و 
مدعی شده است این غول روسی، توربین های کافی 

برای حفظ جریان گاز به اروپا با ظرفیت کامل دارد.
رویترز به نقل از یک مقام دولت اوکراین گزارش کرد: 
اگر کانادا توربین ها را به گازپروم برگرداند، تحریمهای 

خود را نقض کرده است.
این تحریمها انتقال هر گونه تجهیزات مربوط به گاز 
را ممنوع می کند. اگر چنین تصمیمی تایید شــود، 
بدون شک اوکراین از همکاران اروپایی خود خواهد 

خواست در رویکردشان بازبینی کنند. زیرا اگر کشورها 
تصمیماتی که موافقت کرده اند درباره تحریمها بگیرند 
را دنبال نکنند، چگونه می توانیم درباره همبستگی 

صحبت کنیم.
در این بین، رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، از کانادا 
خواســت این توربین ها را برگرداند. وی به بلومبرگ 
گفت: من اولین فردی هستیم که برای بسته تحریم 
اروپایی قوی تــر مبــارزه خواهم کرد امــا هدف از 
تحریمهای قوی، آسیب رساندن شدیدتر به روسیه و 
پوتین است تا به اقتصاد خودمان. بنابراین می خواهم 

درک کنید که ما باید بهانه توربین را از پوتین بگیریم.
مسئله توربین ماه گذشته آغاز شد که شرکت گازپروم، 
عرضه گاز از طریق نورد استریم ۱ را کاهش داد. این 

شــرکت دولتی کاهش جریان گاز را بــه عدم وجود 
توربین هایی نسبت داده که هنوز از تعمیرات در کانادا، 

برنگشته اند.
شرکت »زیمنس انرژی« آلمان توضیح داد که به دلیل 
تحریمهای وضع شده از سوی کانادا، برای این شرکت 
تحویل توربین های گازی تعمیر شــده به مشتری، 
غیرممکن است. این شرکت به دولتهای کانادا و آلمان 
اطالع داده و سرگرم کار روی یک راه کار مناسب است.

در نتیجه تاخیر در تحویل این توربین ها، جریان گاز 
از طریق خط لوله نورد اســتریم ۱ اکنون ۴۰ درصد 
ظرفیت آن است و آلمان آماده توقف کامل جریان گاز 
برای تعمیرات برنامه ریزی شده می شود که قرار است 

از ۱۱ ژوییه آغاز شود.

یک کارشناس امور بانکی اظهار داشت: اگر با کاهش نرخ 
نقدینگی در یک ماه این نتیجه گیری را داشته باشیم که 
نرخ تورم روند نزولی پیدا می کند بسیار خوشبینانه است 
چراکه در سه ماه اول سال نرخ تورم بسیار باالیی را تجربه 
کردیم و پیش بینی نزدیک به واقعیت این است که نرخ 

تورم ساالنه ۱۴۰۱ بیش از ۴۰ درصد خواهد بود.
کامران ندری در گفت وگو با ایلنا درباره منفی شدن نرخ 
رشد نقدینگی و احتمال تداوم آن در ادامه سال جاری 
اظهار داشت: کاهش نرخ نقدینگی مربوط به فروردین ماه 

بوده و اساسا در فروردین ماه به دلیل تعطیالت نورزوی 
فعالیت های اقتصادی کاهش پیدا می کند. در واقع معموال 
در تمام سال ها  روند این است، از آنجاییکه در فروردین 
و اردیبهشت  ماه فعالیت وام دهی بانک ها تا حدی افت 
می کند، رشد نقدینگی کاهش می یابد اما امسال به منفی 
رسیده است. حال اینکه بســیار بعید است این روند در 
ماه های بعدی سال هم تداوم داشته باشد. وی ادامه داد: 
منفی شدن نرخ رشد نقدینگی هر چند سابقه نداشته اما 
همانطور که گفته شد کاهش آن مسبوق به سابقه بوده و 

موضوع عجیبی نیست و ادامه این روند بعید است چراکه 
مسائل و مشکالت اقتصادی که باعث می شود افزایش 
رشد نقدینگی کنترل نشود، همچنان باقی است و اتفاق 
خاصی نیفتاده که شاهد تغییر روند باشیم. ندری در پاسخ 
به این سوال که آیا کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین 
ماه می تواند سیگنالی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، 
گفت: معتقدم بانک مرکزی عجوالنه رفتار کرده با کاهش 
نرخ رشد نقدینگی در یک ماه نمی توان گفت این روند در 

کل سال ادامه پیدا می کند.

کره جنوبــی گام هــای بیشــتری بــرای کاهش 
هزینه های زندگی برمی دارد.

به گزارش ایسنا، یون ســوک یول، رئیس جمهور 
کره جنوبی گفت که شرایط اقتصادی کنونی یک 
وضعیت اضطراری است و به دولت خود دستور داد 
تا تمام اقدامات موجود را برای کاهش بار معیشت 

مردم اتخاذ کند.
دولــت از اقداماتــی بــه ارزش ۸۱۰ میلیــارد 
وون )۶۲۴.۸۴ میلیــون دالر( بــرای کمــک به 

کاهــش هزینه هــای زندگــی مــردم، از جمله 
حذف تعرفه هــا بــر برخــی واردات موادغذایی 
 و افزایــش حمایت رفاهــی از افراد کــم درآمد، 

رونمایی کرد.
تعرفه واردات گوشــت گاو و مرغ و گوشت خوک 
قبال حذف شــده افزایش می یابــد؛ اقداماتی که 
ارزش آن حدود ۳۳۰ میلیارد وون برای بقیه سال 

جاری است.
۴۸۰ میلیــارد وون دیگر از اقدامات اعالم شــده 

شــامل افزایــش حمایت های رفاهی و شــغلی از 
افراد کــم درآمــد و ســایر برنامه هــای کمکی 
 اســت که مجموع آن را بــه ۸۱۰ میلیــارد وون 

می رساند.
بر اســاس گزارش رویترز، تورم این کشــور در ماه 
گذشــته به باالترین حد خــود از اواخر دهه ۱۹۹۰ 
بحران مالی آسیا رسید و اقتصاددانان را بر آن داشت تا 
بر افزایش بی سابقه ۵۰ واحدی نرخ بهره بانک مرکزی 

در نشست هفته آینده، شرط بندی کنند.

با کارت به کارت می توان مالیات کارتخوان را دور زد؟

شرط روسیه برای افزایش صادرات گاز به اروپاطالی سیاه در چنبره شبح رکود اقتصادی

اقدام اضطراری کره جنوبی برای مقابله با تورمدالیل منفی شدن رشد نقدینگی

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2527| دو شنبه 20  تیر ماه  1401 |  11 ذی الحجه1443 |   11 جوالی  2022 |  4 صفحه 5000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

حجم کاالی قاچاق لوازم خانگی سالیانه 
یک میلیارد و 700 میلیون دالر  است

رئیس کل بانک مرکزی:

اقبال مردم 
به لوازم خانگی قاچاق

تفاهم های پولی بانکی 
ایران و روسیه به زودی 

اجرا می شود

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله
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عطش 
نقدینگی بنگاه ها

عوامل تاثیرگذار 
بر قیمت خودرو

دولت با یکسری تمهیدات 
ســعی در کاهش فشار بر 
تولید و جبران فشار افزایش 
نرخ ارز محاسباتی گمرک 
از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی دارد. در این شرایط 

کاهش مالیات...

  عباس آرگــون، عضو اتاق 
بازرگانی تهران

  بابک صدرایی، کارشناس خودرو 
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هزینه 134 میلیونی وام 
480 میلیونی مسکن

ارزش معامالت سهام 
به کف رسید

شامخ خردادماه به 54.73 واحد رسید

نگرانی  بنگاه ها  از  قطعی  برق
صفحه2

صفحه4

عقب ماندگی در تولید  خودرو
فروش   بر  تولید   خودرو   پیشی   گرفت

تولید   یک   میلیون   و   چهارصد   هزار   خودرو   تا   پایان   سال   تحقق   خواهد   یافت ؟

بررسی آخرین قیمت های اوراق تسهیالت مسکن 
نشان می دهد، متاهل های ساکن پایتخت باید برای 
اخذ وام مسکن ۴۸۰ میلیون تومانی، بیش از ۱۳۴ 
میلیون تومان بپردازند. هزینه وام مسکن در حالی 
گران اســت و هر روز بر این گرانی افزوده می شود 
که حتی در صورت دریافــت این وام، تنها درصدی 
ناچیزی از هزینه خرید مســکن پوشش داده می 
شود. این در حالی اســت که دریافت این وام هفت 
خوان رستمی است که داستان خودش را دارد.  در 
همین زمینه یک کارشناس مسکن در گفت و گو با 
"کسب و کار" گفت: بارها در زمینه عدم تاثیرگذاری 
تسهیالت سمت تقاضا هشدار داده ایم. اینکه دولت 
 قصد دارد برای خرید مسکن به مردم کمک و آنها 

را حمایت کند شکی نیست...

روز شــنبه ارزش معامالت ســهام به کف رسید. 
شاخص کل نیز کانال ۱.۵ میلیونی را از دست داد 
و پس از دو ماه بار دیگر به کانال پائین تر سقوط کرد.

به گزارش اقتصادنیــوز، در معامالت روز شــنبه 
هجدهم تیر ماه، شــاخص کل بــورس پایتخت با 
کاهش ۴ هزار و ۹۴ واحدی نسبت به روز چهارشنبه 
به رقم یک میلیون و ۴۹۸ هزار و ۵۰۹ واحد رسید. 
بدین ترتیب شــاخص پس از ۲ ماه بــه کانال ۱.۴ 
میلیونی بازگشت. شاخص هم وزن بورس نیز با افت 
۲ هزار و ۶۸۸ واحدی در ســطح ۴۱۵ هزار و ۸۳۰ 
واحدی ایستاد. همچنین شــاخص کل فرابورس 
)آیفکس( ۹۱ واحد پائین آمد و در سطح ۲۰ هزار و 
۴۴ واحد قرار گرفت. روز گذشته نمادهای »فارس«، 

»فملی« و »میدکو« بیشترین...



اقتصاد2
ایران

عطشنقدینگیبنگاهها
 عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران

دولت با یکســری تمهیدات سعی در کاهش 
فشــار بر تولید و جبران فشار افزایش نرخ ارز 
محاســباتی گمرک از 4200 تومان به نرخ 
نیمایی دارد. در این شــرایط کاهش مالیات 
علی الرأس واردات مواد اولیه تولید از 4 به 2 
درصد، اگر چه اقدام مثبت و الزمی در حمایت 
از تولید است اما به هیچ وجه کافی نیست. این 
مالیات در حمایت از تولیــد بهتر بود به صفر 
برسد. در سال های پیشــین این مالیات در 
انتهای سال و بعد از گزارش عملکرد و مشخص 
شدن سود و زیان بنگاه ها اخذ می شد. در حال 
حاضر این مالیات در ابتدا از بنگاه ها دریافت و 
در پایان از مالیات بنگاه کسر می شود. واقعیت 
این اســت که تولید نیازمند حمایت  بیشتر 
است؛ یکی از اقداماتی که در حمایت از تولید 
می تواند صورت بگیرد این اســت که تعرفه 
گمرکی واردات مواد اولیه و ماشین آالت تولید 

کاهش یابد.
در حال حاضــر یکی از دغدغه هــای اصلی 
بنگاه هــا کمبود نقدینگی اســت. بــا تغییر 
نرخ ارز کاالی وارداتی گمــرک از 4200 به 
نیما و حدود شش برابر شــدن این رقم برای 
واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی و سرمایه 
در گردش بنگاه ها تشــدید شده است و توان 
واحدهای تولیدی به شــدت افت پیدا کرده 
اســت.  همچنین به دلیل ســرعت افزایش 
تورم، بنگاه ها با نقدینگی موجود قادر به تولید 
نخواهد بود و میزان تولید افت پیدا می کند. 
افت ارزش ریال و قدرت خریــد مردم نیز بر 

تولید و تجارت تاثیرات منفی داشته است.
اساسا تا تورم مهار نشود، مشکالت نقدینگی 
بنگاه ها ادامه خواهد داشــت. به میزان تورم، 
پتانسیل نقدینگی واحدها کاهش پیدا کرده 
اســت. تورم ماهانه خردادمــاه ۱2٫۱ درصد 
و تورم نقطــه به نقطه ۵2٫۵ درصد بیشــتر 
شده است. در این شرایط هر چه نظام بانکی 
تســهیالت دهد و تامین مالی تولید صورت 
بگیرد، باز هم به دلیل تورم، عطش نقدینگی 

واحدها باالست.
تورم باید ریشه ای مهار شود. از جمله دالیل 
تورم کسری بودجه و افزایش نقدینگی است. 
بنابراین باید مجموعه عواملی که باعث کسری 
بودجه شــده، شناســایی و مهار و نقدینگی 
کنترل شود. همچنین در این شرایط به نتیجه 
رسیدن مذاکرات در کاهش تورم موثر است. 
تعامالت بین المللی باید افزایش یابد و بنگاه ها 
بتوانند مراودات مالی و تجاری خود را افزایش 

دهند. 
از طرف دیگر تامین نقدینگی بنگاه ها عالوه 
بر بانک ها باید از مسیرهای دیگر هم صورت 
بگیــرد. تنوع بخشــی تامین مالــی بنگاه ها 
ضروری است. سیســتم بانکی نیز باید بتواند 
چرخش پول را ایجاد کند اما ناتوانی بنگاه ها 
باعث شــده این چرخش پول شــکل نگیرد 
و بنگاه ها نیز در پرداخت تســهیالت ناتوان 

باشند. 

بانکسامان،سهامدارانخودرا
بهمجمعفراخواند

مجمع عمومی عادی ســاالنه بانک ســامان 
برای بررسی عملکرد سال مالی ۱400 برگزار 

می شود.
 به گزارش سامان رسانه، بانک سامان با انتشار 
اطالعیه ای از کلیه ســهامداران خود دعوت 
کرد تا در مجمع عمومی عادی ســاالنه این 

بانک شرکت کنند.
قرار است در این جلسه گزارش هیئت مدیره 
در خصــوص عملکرد ســال مالــی منتهی 
به 29 اســفند ۱400 و همچنیــن گزارش 
حســابرس و بــازرس قانونــی در خصوص 
عملکرد بانک در همین مدت قرائت شــود. 
همچنین بررسی و تصویب صورت های مالی 
و تصمیم گیری در خصوص تقســیم ســود 
ســال مالی منتهی به 29 اســفند ۱400 از 
 دیگر دســتور کارهای مجمع بانک ســامان 

خواهد بود.
دســتور کار دیگر این جلسه، انتخاب بازرس 
قانونــی و علی البدل و تعییــن حق الزحمه 
آنان، تعیین حق حضــور اعضای غیرموظف 
و پاداش هیئت مدیــره و درنهایــت تعیین 
 روزنامه کثیراالنتشــار بــرای درج آگهی ها 

خواهد بود.
گفتنی اســت، این جلســه روز چهارشنبه 
29 تیرمــاه ســال ۱40۱ رأس ســاعت 
۱0 صبــح در مجموعه فرهنگی، ورزشــی 
و تفریحــی تالش واقع در خیابــان ولیعصر، 
 نرســیده بــه چهــارراه پــارک وی برگزار 

خواهد شد.
همچنیــن این مجمــع به صــورت آنالین 
 از طریق وب ســایت بانک ســامان به نشانی

 www.sb24.ir نیز پخش خواهد شد.
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مرکز پژوهش های اتاق ایران، 
شامخ کل اقتصاد در خردادماه 
را ۵4,۷۳ واحــد اعالم کرد که 
شــتاب رشــد آن کمتر از ماه 
قبل است. در این ماه، فعاالن 
اقتصادی نسبت به قطعی بی برنامه برق ابراز نگرانی کرده اند.  
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور 
در خردادماه، شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران )شامخ( 
در این ماه ۵4,۷۳ واحد برآورد شده که از کاهش نرخ رشد 
آن نسبت به اردیبهشت ماه حکایت دارد. در این ماه به غیراز 
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده سایر مؤلفه های 
اصلی بیشتر از ۵0 ثبت شده اند. یافته های مرکز پژوهش های 
اتاق ایران در سی وسومین دوره انتشار شاخص مدیران خرید 
)PMI( کل اقتصاد برای خرداد ۱40۱ حاکی از این است 
که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خردادماه 
)۵۱,90( در مقایسه با اردیبهشت ماه با کاهش رشد روبرو 
بوده و این شــاخص در بخش های خدمات و کشاورزی و 

ساختمان کاهش داشته است.
از سوی دیگر، شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شده )4۷,۷2( افزایش داشته ولی رقم کمتر از 
۵0 آن نشان دهنده این است که همچنان اکثر فعالیت ها 
به خصوص در بخش های خدمات و کشاورزی و ساختمان 
با کمبود مواد اولیه یا لوازم خریداری شده روبرو هستند. 
افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه در 

رقم این شاخص تأثیرگذار بوده است.
همچنین شــاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری 
شــده )۸۶,۷0( در خردادماه یکی از مقادیر باالی خود را 
ثبت کرده است هرچند از شــدت آن نسبت به ماه قبل 
)92.۷۵( کاســته شده اســت. افزایش قیمت ارز در باال 
بودن قیمت مواد اولیه تأثیرگذار بوده و در بخش خدمات 
و کشاورزی این افزایش با شدت بیشتری همراه بوده است 
شاخص مدیران خرید صنعت )تعدیل فصلی نشده( نیز در 
خردادماه عدد ۵9,۶۵ به دست آمده است. در خردادماه 
همه مؤلفه های اصلی شاخص بخش صنعت باالی ۵0 ثبت 
شده اند؛ اما موجودی مواد اولیه کمترین رشد را نسبت به 
سایر مؤلفه ها داشته است. شاخص مقدار تولید محصوالت 
در خردادمــاه )۶2,۶۵( باالتر از ۵0 ثبت شــده ولی نرخ 
افزایش آن نسبت به ماه قبل )۶9.29( کمتر بوده است. به 
نظر می رسد کمتر بودن نرخ رشد سفارشات مشتریان در 
مقایسه با ماه قبل باعث کمتر بودن نرخ رشد تولید در برخی 
از رشته فعالیت ها شده است. شاخص میزان سفارشات 
جدید مشــتریان در خردادماه )۵9,۶۱( در مقایســه با 
اردیبهشت ماه با رشــد کمتری روبرو بوده است. در میان 
همه صنایع، دو صنعت غذایی و پوشاک و چرم با کاهش 
شدید سفارشات روبرو بوده اند. شاخص موجودی محصول 
)انبار( در خردادماه )4۸,94( نسبت به اردیبهشت کاهش 
داشته است، به نظر می رسد به دنبال نابسامانی و افزایش 
قیمت ارز، در برخی از رشته فعالیت ها، تولید کاهش یافته و 
برای جبران تقاضای بازار، افزایش فروش )۶0.9۸( از محل 

موجودی محصول در انبارها تأمین شده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، 
شــاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل 

اقتصاد ایران در خرداد ۵4,۷۳ بوده است، نرخ رشد شاخص 
نسبت به اردیبهشت ماه اندکی کمتر بوده است. در این ماه 
به غیراز موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده سایر 

مؤلفه های اصلی باالی ۵0 ثبت شده اند.
شــاخص میزان فعالیت های کســب وکار در خردادماه 
)۵9,۵0( در یکــی از مقادیر باالی خود قــرار دارد اما در 
مقایسه با اردیبهشت ماه رشد کمتری داشته است. بخش 
صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش های 

اصلی داشته است.
شاخص میزان سفارشــات جدید مشتریان در خردادماه 
)۵۱,90( در مقایسه با اردیبهشت ماه با کاهش رشد روبرو 
بوده است. این شاخص در بخش های خدمات و کشاورزی 
و ساختمان با رکود همراه بوده و کاهش داشته است. به 
عقیده فعاالن اقتصادی باال رفتن نرخ ارز و کاهش قدرت 

خرید باعث کاهش سفارشات مشتریان شده است.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در 
خردادماه )۵2,4۱( نسبت به ماه قبل با رشد کمتری روبرو 
بوده است. به نظر می رسد کمتر بودن رشد این شاخص 
متأثر از کاهش سفارشــات و مواد اولیــه در بخش های 
خدمات و کشاورزی و ســاختمان است که این بخش ها 

شاخص استخدام را تقریباً مانند ماه قبل ثبت کرده اند.
شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
در خردادماه )4۷,۷2( نسبت به اردیبهشت ماه )4۵.۳4( 
افزایش داشــته ولی رقم کمتر از ۵0 آن نشان دهنده آن 
است که همچنان اکثر فعالیت ها به خصوص در بخش های 
خدمات و کشاورزی و ساختمان با کمبود مواد اولیه روبرو 
هستند. افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد 

اولیه در رقم این شاخص تأثیرگذار بوده است.
شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در خرداد 
)۸۶,۷0( یکی از مقادیر باالی خود را ثبت کرده، هرچند 
از شدت آن نسبت به ماه قبل )92.۷۵( کاسته شده است. 
افزایش قیمت ارز در باال بودن قیمت مواد اولیه تأثیرگذار 
بوده و در بخش خدمات و کشاورزی این افزایش با شدت 

بیشتری همراه بوده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در 
ماه آینده )۵0,۵4( تقریباً مانند ماه قبل پیش بینی می شود 
و فعاالن اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی انتظارات 

بدبینانه و پیش بینی کاهش فعالیت ها در تیرماه را دارند.
به طورکلی رشــد شــاخص کل تعدیل فصلی نشده در 
خردادماه، نسبت به اردیبهشــت ماه کمتر بوده است. به 
اعتقاد فعــاالن اقتصادی افزایش نــرخ ارز باعث کمبود 
نقدینگی فعاالن اقتصادی شده و بســیاری از فعاالن با 
موجودی های قبلــی تولید و خدمات را ارائــه داده اند. از 
طرفی با افزایش شــدید قیمت ها، قادر بــه تولید و ارائه 

خدمات در قیمت های دستوری نیستند. به خصوص که 
افزایش پی درپی نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مشتریان، 
سفارشــات را در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان 

کاهش داده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، 
شــاخص مدیران خرید صنعت )تعدیل فصلی نشده( در 
خردادماه عدد ۵9,۶۵ به دست آمده است. این شاخص که 
یکی از مقادیر باالی خود را به ثبت رسانده است در مقایسه 
با خرداد سال های قبل باالترین مقدار خود را داشته است. 
در خردادماه همه مؤلفه های اصلی شــامخ بخش صنعت 
باالی ۵0 ثبت شــده اند اما موجودی مواد اولیه کمترین 
رشد را نسبت به سایر مؤلفه ها داشته است. در میان رشته 
فعالیت های صنعتی، به ترتیب صنایع وسایل نقلیه و قطعات 
وابسته، ماشین سازی و لوازم خانگی و صنایع کانی غیرفلزی 
بیشترین افزایش را داشته در مقابل صنایع پوشاک و چرم و 

صنایع غذایی با کاهش شاخص کل روبرو بوده اند.
شاخص مقدار تولید محصوالت بخش صنعت در خردادماه 
)۶2,۶۵( افزایش داشته اما نرخ افزایش آن نسبت به ماه 
قبل کمتر بوده است. به نظر می رسد کمتر بودن نرخ رشد 
سفارشات مشتریان در مقایسه با ماه قبل باعث کمتر شدن 

نرخ رشد تولید در برخی از رشته فعالیت ها شده است.
شاخص میزان سفارشــات جدید مشتریان در خردادماه 
)۵9,۶۱( در مقایسه با اردیبهشت ماه با رشد کمتری روبرو 
بوده است. در میان همه صنایع، دو صنعت غذایی و پوشاک 
و چرم با کاهش شدید سفارشات روبرو بوده اند. به دلیل 
افزایش شدید قیمت مواد اولیه )حذف ارز ترجیحی( و به 
دنبال آن افزایش قیمت فروش این صنایع در ماه گذشته، 
علیرغم اهمیت اقالم تولیدی، با کاهش تقاضا روبرو بوده اند.

شــاخص موجودی مواد اولیه در خردادمــاه )۵۱,۸۸( 
نسبت به اردیبهشت افزایش داشته است اما در بسیاری 
از رشته فعالیت ها مانند صنایع فرآورده های نفت و گاز، 
پوشاک و چرم و الستیک و پالستیک، شاخص با کاهش 
شدید روبرو بوده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در 
خرداد )۸2,94( همچنان در مقادیر باالی خود است اما 
نرخ افزایش آن در مقایســه با تورم شدید ماه قبل کمتر 
بوده اســت. افزایش این شــاخص در صنایع غذایی در 
مقایسه با سایر صنایع بیشتر بوده است. بر اساس گزارش 
خردادماه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده، 
نرخ تورم نقطه ای در خرداد به ۵2.۵ رسیده است که این 
عدد برای گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 
به ۸۱.۶ رسیده اســت. نرخ تورم ماهانه نیز ۸.۷ افزایش 
داشته است که این افزایش برای گروه عمده خوراکی ها، 

آشامیدنی ها و دخانیات 2۵.4 درصد بوده است. شاخص 
قیمت محصوالت تولید شــده در خردادماه )۶۳,29( در 
مقادیر باالی شاخص ثبت شده است. اگرچه نرخ افزایش 
آن نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. افزایش پیاپی قیمت 
مواد اولیه و سایر نهاده های تولید باعث افزایش شاخص 
قیمت فروش محصوالت تولیدی شده است هرچند هنوز 
در برخی از رشته فعالیت ها این شاخص به میزان افزایش 
هزینه ها افزایش نیافته است. شاخص موجودی محصول 
)انبار( در خردادماه )4۸,94( نسبت به اردیبهشت کاهش 
داشته است، به نظر می رسد به دنبال نابسامانی و افزایش 
قیمت ارز، در برخی از رشته فعالیت ها، تولید کاهش یافته و 
برای جبران تقاضای بازار، افزایش فروش )۶0.9۸( از محل 

موجودی محصول در انبارها تأمین شده است.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده )۵۷,۶۳( در مقایسه 
با اردیبهشت ماه کمتر شده است. به نظر می رسد با کاهش 
قدرت خرید و سفارشــات و کاهش نقدینگی بنگاه ها و 
همچنین قطعی های برق، انتظارات خوش بینانه فعاالن 

اقتصادی رشد کمتری نسبت به ماه قبل دارد.
به طورکلی افزایش نرخ ارز باعث شده تا قیمت خرید مواد 
اولیه و محصوالت افزایش یابد و به همراه افزایش ســایر 
نهاده های تولید مانند دســتمزد و قیمــت انرژی، هزینه 
تمام شده تولید را باال برده، اما قیمت گذاری دستوری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در برخی از رشته فعالیت ها باعث 
شده تا صنایع با حاشیه سود بسیار پایین محصوالت خود را 
به فروش برسانند که بعضاً زیان ده شوند. همچنین به دلیل 
گرانی مواد اولیه بسیاری از شرکت ها با مواد اولیه قبلی تولید 
داشــته اند یا از موجودی قبلی انبار برای تأمین سفارشات 
مشتریان خود استفاده کرده اند. از طرفی معضل قطعی های 
برق به خصوص در مواردی که بــدون برنامه ریزی و اعالن 

قبلی است، تولیدکنندگان را با مشکل روبرو کرده است.

مشــکالت اصلی از دید برخــی از فعاالن 
اقتصادی در خردادماه ۱۴۰۱

- در خردادماه بســیاری از تولیدکننــدگان با قطعی برق 
روبرو بوده اند و تولید کاهش یافته اســت که این قطعی در 
صورت ارائه برنامه قبلی و منظــم قابل برنامه ریزی خواهد 
بود اما درصورتی که به دفعات زیاد باشد و برنامه زمان بندی 
مشخصی نداشته باشد یا قطعی طبق زمان بندی اعمال نشود 

باعث از بین رفتن مواد اولیه در برخی از صنایع خواهد شد.
- عــدم همــکاری وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
قیمت گذاری و اعمال قیمت گذاری دستوری در بعضی 
از رشته فعالیت ها و پایین نگه داشتن قیمت فروش بدون 
در نظر گرفتن حاشیه سود درست باعث کاهش درآمد و 
زیان ده شدن برخی از صنایع شده و آن ها را به مرز تعطیلی 

کشانده است. )صنایع فلزی، صنایع شیمیایی و)
- افزایش قیمت ارز منجر به باال رفتن قیمت مواد اولیه شده 
که به همراه افزایش هزینه سایر نهاده ها بر افزایش قیمت 
محصول تأثیرگذار بوده و با توجه به کاهش قدرت خرید 
مردم با کاهش تقاضای مشتریان روبرو شده اند )صنایع 

غذایی، صنایع شیمیایی و..)…
- با رفع قانون تعهدات ارزی، شرایط برای صادرکنندگان 
بهتر خواهد شد و دالر جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد 

و به سمت تک نرخی شدن می رود. )صنایع فلزی(
- بسیاری از صنایع با کمبود شدید نقدینگی روبرو هستند 
و بانک های عامل تسهیالت ریالی و ارزی ارائه نمی دهند. 

)صنایع شیمیایی، کشاورزی(

شامخخردادماهبه54.73واحدرسید

نگرانی  بنگاه ها  از  قطعی  برق

ارزش معامالت سهام به کف رسید
عقبگردشاخصبورسپساز2ماه

روز گذشــته ارزش معامالت سهام به کف رسید. 
شاخص کل نیز کانال ۱,۵ میلیونی را از دست داد و 
پس از دو ماه بار دیگر به کانال پائین تر سقوط کرد.

به گــزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز شــنبه 
هجدهم تیر ماه، شــاخص کل بــورس پایتخت 
با کاهــش 4 هــزار و 94 واحدی نســبت به روز 
چهارشــنبه به رقم یک میلیــون و 49۸ هزار و 
۵09 واحد رسید. بدین ترتیب شاخص پس از 2 
ماه به کانال ۱,4 میلیونی بازگشــت. شاخص هم 
وزن بورس نیز با افت 2 هــزار و ۶۸۸ واحدی در 
سطح 4۱۵ هزار و ۸۳0 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( 9۱ واحد پائین 

آمد و در سطح 20 هزار و 44 واحد قرار گرفت.
  

بزرگان سبز و قرمز بورس و فرابورس
روز گذشته نمادهای »فارس«، »فملی« و »میدکو« 
بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند 
و نمادهای »فوالد«، »مبین« و »شبریز« بیشترین 
تأثیر افزایشی را بر شاخص کل داشتند.  در فرابورس 
نیز نمادهای »آریا«، »غصینو« و »فغدیر« بیشترین 
تأثیر کاهنده را بر شــاخص کل فرابورس داشتند 
و »شــاوان«، »دماونــد« و »مارون« بیشــترین 
تأثیــر مثبت را بر شــاخص داشــتند.  در جدول 
پرتراکنش ترین نمادهای بورس سآبیک صدرنشین 
است و شستا و فمراد در رتبه های بعدی هستند. در 
فرابورس نیز دی، ددانا و فرابورس پرتراکنش  ترین 
نمادها هستند.   روز گذشته ارزش معامالت کل بازار 
سهام به رقم ۱۶ هزار و ۷۳۵ میلیارد تومان رسید. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱2 هزار 
و 2۵2 میلیارد تومان بود که ۷۳ درصد از ارزش کل 
معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.  روز گذشته 
ارزش معامالت خرد سهام با کاهش ۱۵ درصدی 
نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و ۸4۸ میلیارد 

تومان رسید که کمترین رقم در سال جاری است. 

عرضه و تقاضای پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل افزایش 
یافت و ۱20  میلیارد تومان شد. ارزش صف های 
خرید نیز نســبت به پایان روز کاری گذشته ۷۶ 
درصد افت کرد و در رقم 2۶ میلیارد تومان ایستاد. 
روز گذشــته نمــاد لســرما )شــرکت ســرما 
آفریــن( با صــف  خریــد ۱۳ میلیــارد تومانی 
در صدر جــدول تقاضای بازار قــرار گرفت. پس 
از لســرما، نمادهای تکنو )شــرکت تکنو تار( و 
 خچرخش )شرکت چرخشــگر( بیشترین صف 
خرید را داشتند. بیشــترین صف فروش بازار در 
پایان معامالت به نماد وســاپا )شــرکت سرمایه 
گذاری سایپا( تعلق داشت که ارزش آن ۱۵ میلیارد 
تومان بود. پس از وساپا، نمادهای غنوش، فتوسا، 

غدشت و دانا بیشترین صف فروش داشتند.

رئیس کل بانک مرکزی:
تفاهمهایپولیبانکیایرانو

روسیهبهزودیاجرامیشود
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به اراده سیاسی دو 
کشور ایران و روسیه برای توسعه روابط اقتصادی گفت: 
در حال حاضر ظرفیت های بسیار خوب اقتصادی بین 
دو کشور مهیاست و فعاالن اقتصادی دو کشور نتایج 
تفاهمات انجام شده را خواهند دید. به گزارش ایسنا به 
نقل از بانک مرکزی، علی صالح آبادی با تشریح نتایج 
سفر به روسیه گفت: در این سفر گفت وگوهای بسیار 
خوب و ارزنده ای با مقامات عالی و اقتصادی روســیه 
داشتیم و با توجه به تاکیدات رؤسای جمهور دو کشور 
به توســعه روابط پایدار اقتصادی بین ایران و روسیه 
مقرر شد، در زمینه های مالی و بانکی زمینه های الزم 

را برای توسعه پایدار روابط ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه و اراده سیاسی دو کشور هم بر توسعه 
تعامالت اقتصادی هست، ادامه داد: خوشبختانه هم 
از طرف جمهوری اسالمی ایران و هم از طرف روسیه 
عالقه مندی قابل مالحظه ای برای توسعه روابط وجود 
دارد، لذا در این خصوص مذاکرات خوبی انجام شد و 
امیدوارم که این مذاکرات در آینده زمینه ساز توسعه 
پایدار روابط دو کشور باشد. در آینده نزدیک تفاهمات 
انجام شده در این سفر را اجرایی خواهیم کرد و نتایج 
آن را تجار، بازرگانان و فعاالن اقتصادی دو کشــور 
خواهند دید. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: طبعا 
استفاده از ارزهای غیر دالر و یورو و سایر موضوعاتی 
که تجار و فعاالن اقتصادی بتوانند از بسترهای جدید 
استفاده کنند جزو مواردی است که مورد پیگیری 
قرار می گیرد و انشاال باید نتایج آن را در عمل شاهد 
باشیم. وی با بیان اینکه ایجاد بسترهای مالی، یکی از 
مهمترین محورهای توسعه اقتصادی به شمار می رود 
افزود: این سفر توانست زمینه های بسیار خوبی برای 

روابط تجار و بازرگانان دو کشور ایجاد کند.

اخبار
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برخی از معامله گران ارزی معتقدند که طرف های 
غربی حداقل در شــرایط کنونی حاضر نیستند، 
پیشــنهاد تازه ای را مطرح کننــد و ایران هم در 
مذاکرات دوحه،  پیشنهادهای قبلی را حاضر نشد 
که بپذیرد و در انتطار افزایش قیمت دالر هستند.

بیشــتر تحلیلگران ارزی معتقدند سیاست های 
جدید نهاد بازارساز در راســتای کنترل نرخ ارز 

موجب کشیدن ترمز صعودی دالر شده است. از 
ابتدای تیر ماه و با ابالغ قانــون خریدوفروش ارز 
در صرافی های مجاز با نرخ توافقــی، تمایل نرخ 
شــاخص ارزی به حضور در بازه ثبــات افزایش 

یافته است. 
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با صدور بیانیه ای 
درباره نگرانی از سرعت تحوالت برنامه هسته ای،  

از ایران خواست تا خواســته های اضافی خود را 
کنار بگذارد و فورا بــا توافقی که درحال حاضر در 

دسترس است موافقت کند.
این خبر از نگاه عده ای از معامله گران دالر نشان 

دهنده تداوم تنش های ایران و غرب است.
برخی از معامله گران ارزی معتقدند که طرف های 
غربی حداقل در شــرایط کنونی حاضر نیستند، 

پیشــنهاد تازه ای را مطرح کننــد و ایران هم در 
مذاکرات دوحه،  پیشنهادهای قبلی را حاضر نشد 
که بپذیرد و در انتطار افزایش قیمت دالر هستند.

احتمال کاهش قیمت دالر توسط بازارساز
با این حال عده ای دیگر با اشاره به رفتارهای اخیر 

نهاد بازار ساز از کاهش قیمت دالر سخن گفتند.

  مریم بابایی
بازار لوازم خانگی در رکود است. کارشناسان یکی از دالیل 
رکود در این بازار را افزایش کاالهای قاچاق و فروش این 
کاالها به ویژه به صورت اینترنتی می دانند. در حال حاضر 
لوازم خانگی در صدر کاالهای قاچاق قرار دارد. به گفته 
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران بیشترین کاالهای مکشوفه قاچاق در خرداد 
ماه لوازم آرایشی، دخانیات، لوازم خانگی و نوشیدنی های 
غیر الکلی بوده است. آمارهای رسمی نشان می دهد حجم 
کاالی قاچاق لوازم خانگی ســالیانه یک میلیارد و ۷00 
میلیون دالر و حجم کاالی غیر قاچاق در این بخش چهار 
میلیارد و ۳00 میلیون دالر است. این در حالی که واردات 
رسمی لوازم خانگی طی سال های اخیر ممنوع بوده است 
اما تمایل مردم به کاالهای خارجی باعث شده این کاالها 
به طرق مختلف وارد کشور شوند و بازار اجناس داخلی را 
تحت الشعاع قرار دهند. مجموعه این وضعیت بیانگر این 
است که سیاست های دولت در مورد صنعت و بازار لوازم 

خانگی باید مورد بازنگری قرار گیرد.
عباس هاشــمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران در این زمینه می گوید: واردات لوازم خانگی به طور 
رسمی از سال 9۷ ممنوع شده است، اما به دلیل کمک 

به وضعیت معیشتی مناطق مرزنشینی، اجازه واردات 
یکســری کاالها برای یک محدوده خاص و استفاده در 
همان منطقه جغرافیایی داده شد.  اما متاسفانه به این 
دلیل که نظارت و کنترل مناسبی در این مناطق وجود 
ندارد، با یک سری سوء استفاده ها، کاالی لوازم خانگی 
وارد این مناطق و برای فروش به سرزمین اصلی ارسال 
می شود. هاشمی افزود: در مورد واردات ته لنجی نیز با 
مجوزی که در این زمینه صادر شده، سهمیه اندکی برای 
واردات لوازم خانگی لحاظ شده است، اما به دلیل اینکه بر 
این بخش نیز نظارتی وجود ندارد، حجم باالیی از کاالی 
قاچاق به اســم ته لنجی، پیله وری و کولبری به صورت 
کنترل نشــده از مرزهای جنوبی وارد سرزمین اصلی و  
کشور می شود.   وی ادامه داد: بنابراین در درجه اول برای 
برخورد با کاالی قاچاق لوازم خانگی ضروری است، این 
مجوزها و سهمیه ها ساماندهی شود و اجازه داده نشود 
فراتر از میزانی که قانــون پیش بینی کرده و  مجوز داده 
اســت، کاالی قاچاق لوازم خانگی وارد کشور شود و به 

تولید داخلی آسیب زند.
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
گفت: برخورد با کاالی قاچاق قبل از سطح عرضه و بازار، 
در مبادی ورودی باید صورت بگیرد و کنترل شود. این 

حجم از کاالی قاچاق در هر صورت از طریقی وارد کشور 
می شود و دولت باید با عزم جدی به فکر نظارت بر این 
بخش و کنترل ورودی ها و برخورد با افرادی که انتفاع 

اقتصادی در این زمینه دارند، باشد.
 هاشمی افزود:  عالوه بر این در سطح درگاه های فروش 
آنالین و سایت ها نیز با توجه به پتانسیلی که وجود دارد، 
امکان رصد، کنترل و نظارت کاالی قاچاق لوازم خانگی 
وجود دارد و اگر عزم جدی برای برخورد در این زمینه 
وجود داشته باشد، از این طریق نیز کاالی قاچاق لوازم 

خانگی قابل ردیابی است.
وی ادامه داد: از طرفی مردم می توانند همه کاالهای لوازم 
خانگی داخلی را با اســتفاده از شناسه از کاالی قاچاق 
تشخیص دهند. مشکالتی در بخش توزیع واحدهای 
بدون جواز صنفی در بحــث عرضه کاالی قاچاق وجود 
دارد که مقرر شد اتاق اصناف به این موضوع رسیدگی 
کند و در زمان کوتاهی برای این واحدها مجوز صادر کند.
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
همچنین گفت: هیچ واحد تولیدی در داخل وجود ندارد 
که شناسه کاال و کد رهگیری نگرفته باشد. بنابراین مردم 
می توانند همه کاالهای لوازم خانگی داخلی را با استفاده 

از شناسه از کاالی قاچاق تشخیص دهند.

هاشــمی افزود: در حال حاضر جلسات هفتگی وزارت 
صمت برای مبارزه با قاچاق با هماهنگی وزارت صمت، 
ســتاد مقابله با قاچاق کاال و ارز و تشــکل های بخش 
خصوصــی در حوزه های لوازم یدکی، لــوازم خانگی و 

دخانیات برگزار می شود.

آیا تولیدات لوازم خانگی داخلی کفاف نیاز 
بازار را می دهد؟

عباس هاشــمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران در پاسخ به این سوال که آیا تولیدات لوازم خانگی 
داخلی کفاف نیاز بازار را می دهد؟ گفت: در حال حاضر 
در اکثر اقالم لوازم خانگی در حدی تولید داریم که نیاز 
بازار را تامین کند. اما در برخی اقالم مثل کافی میکر، اتو، 
سشوار، اسپیلت یونیت و …یا اساسا تولید نداریم یا تولید 
کافی وجود ندارد و یا نیاز به تنوع بیشتری در بازار مصرف 
وجود دارد. بنابراین بایــد یک بازنگری  صورت بگیرد و 
در مورد اقالمی که تولید بــه اندازه کافی نداریم، مقوله 
ممنوعیت واردات کنار گذاشته شود. چرا که در هر صورت 
این کاالها مورد نیاز مصرف کننده است و صحیح نیست 
تحت عنوان ممنوعیت واردات لوازم خانگی، واردات همه 

این اقالم ممنوع شود.

برقراری ثبات در نرخ ارز توسط بازارساز

حجمکاالیقاچاقلوازمخانگیسالیانهیکمیلیاردو7۰۰میلیوندالراست

اقبال مردم به لوازم خانگی قاچاق

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ به ۱۵ میلیون تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۴ میلیون و 

۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۴۲ 
دالر و ۸۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۸۳ هزار و ۹۴۵ تومان است.
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دبیر انجمن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
آب های معدنی و آشــامیدنی با بیان اینکه در 
یک دهه گذشــته صادرات آب های بسته بندی 
 همــواره نزولــی بــوده، دالیل ایــن وضعیت 

را برشمرد.
پیمان فروهر اظهــار کرد: قیمت تمام شــده 
محصوالت ایران در مقابل برندهای کشورهای 
رقیب مثل ترکیه قابل مقایســه نیست. یکی از 
دالیل ایــن وضعیت بار مالــی تولید کنندگان 
به خاطر بهره تســهیالت بانکی است. به گفته 
وی کشــورهای رقیب، به دلیل نداشتن این بار 
مالی در بازارهای صادراتی کشــورهای منطقه 

موفق تر هستند.
دبیر انجمن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
آب هــای معدنــی و آشــامیدنی، افــزود: از 
طرف دیگــر کرایه حمــل در ایران به شــکل 
سرســام آوری اضافــه می شــود و آب هــای 
بسته بندی نیز یک محموله اســتثناء هستند 

 که ســنگین و حجیم اند، اما خودشان قیمتی 
ندارند. 

بنابراین تاثیر قیمت کرایه حمل در قیمت تمام 
شده در بازارهای داخلی و بین المللی خیلی زیاد 
است. هر بار که کرایه حمل افزایش پیدا می کند، 
 بــازار آب های بســته بندی در داخــل و خارج 

آسیب می بیند.
فروهــر با بیــان اینکه مشــکالت منطقه مثل 
ناامنی ها و جنگ ها نیز منجــر به افت صادرات 
شــده، تصریح کرد: تولیدکنندگان هم در پی 
افت تقاضای داخلی در سال های اخیر به دلیل 
مشــکالت معیشــتی، به لحاظ اقتصادی توان 
مشــارکت در نمایشــگاه ها را ندارند که باعث 
شــده امکان توســعه بازارهای خود را نداشته 
باشــند. به گفته وی، برآوردها نشــان می دهد 
صادرات آب های بســته بندی در ســال کمتر 
 از ۲ میلیون دالر اســت که رقم بســیار کمی 

محسوب می شود.

رئیس اتحادیه نان های حجیــم و نیمه حجیم 
گفت: واحدهای صنفی نانوایــان فانتزی بعد از 
اصالح نظام یارانه ای نتوانستند خود را با شرایط 
وقف بدهند؛ از این رو بسیاری از واحدها در حالت 
نیمه تعطیل هستند چراکه حجم قابل توجهی 
از فروش خــود را با افزایش نرخ نــان فانتزی از 

دست داده اند. 
محمد جواد کرمی با اشــاره بــه کاهش بیش 
از 50 درصــدی مصــرف نــان باگــت، افزود: 
واحدهای صنفی نانوایــان فانتزی بعد از اصالح 
نظام یارانه ای نتوانســتند خود را با شرایط وقف 
بدهنــد؛ از این رو بســیاری از واحدها در حالت 
نیمه تعطیل هستند چراکه حجم قابل توجهی 
 از فروش خــود را با افزایش نرخ نــان فانتزی از 

دست داده اند.
وی با بیان اینکــه رقابت در صنــف نانوایان از 
بین رفته اســت، خاطرنشــان کــرد: واکنش 
مصرف کننــدگان نســبت بــه خریــد نــان 
فانتزی منفی شــده اســت؛ چرا که قیمت آرد 
 نان های حجیــم افزایش 10 برابــری را تجربه 

کرده است.
این فعال صنفی با اشاره به الزام یکسان  سازی در 
نرخ آرد نانوایان، گفت: میزان مصرف نان فانتزی 
در جهان به دلیل پخت سالم و بهداشتی بودن 
نسبت به دیگر نان ها در حال افزایش است این 
در حالیست که در ایران تصمیمات نادرست در 
این حوزه میزان مصرف نان فانتزی را کاهشــی 

می دهد.
رئیــس اتحادیــه نان هــای حجیــم و نیمه 
حجیم ادامــه داد: این ذهنیــت در بین برخی 
مســئوالن ایجاد شــده اســت که نان فانتزی 
را قشــر مرفــه جامعــه خریــداری و مصرف 
می کنند. مــن در مواجهــه با ایــن تفکر این 
پرســش را طــرح می کنم کــه آیا ســاندویج 
فالفل خوراک مردم ثروتمند اســت؟ شــواهد 

و قراین حاکــی از این مهم اســت که مصرف 
 نان حجیم بیشــتر در دهک های پایین جامعه 

مرسوم است. 
به گفتــه وی؛ نان های باگت، بربــری، بروچن 
و همبرگر از ســوی قشــر متوســط و ضعیف 
جامعه مصــرف می شــود. کرمی با اشــاره به 
ایجاد صنف هــای طوالنی در نانو ایان ســنتی، 
تصریح کرد: پیش از آزادســازی نرخ آرد صنف 
و صنعت مردم بــه راحتی از نانوایــان فانتزی 
خریداری می کردنــد اما بعــد از افزایش نرخ 
 این نان ترجیــح می دهد که در صــف نانوایان 

سنتی بیاستد.
وی با بیــان اینکه باوجــود نظــارت  احتمال 
سرازیر شدن آرد از نانوایان ســنتی به نانوایان 
فانتزی وجود دارد، خاطرنشــان کرد: ساختار 
و تصمیم گیری ها در این زمینه اشــتباه است. 
حدود 650 واحد نــان فانتزی کنــار نانوایان 
یارانه بگیر مستقر هستند، آیا در این مجموعه ها 
تبــادل آرد صــورت نمی گیرد؟ بــدون تردید 
این اتفــاق رخ می دهد چراکه تفــاوت قیمت 
یک کیســه آرد 640 هزار تومانی بــا 38 هزار 
تومان زیاد اســت از این رو از دولت درخواست 
 داریم که در راســتای یکسان  ســازی نرخ آرد 

قدم بردارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: مســئوالن وزارت 
کشــاورزی و اقتصاد بر این باورنــد که مصوبه 
آزادســازی نرخ آرد صنف و صنعت اشتباه بود 
و بــرای جبران اشــتباه می خواهنــد نرخ نان 
ســنتی را آزادســازی کنند. اگر این شــرایط 
ایجاد شــود ممکن اســت که فضا رقابتی شود 
اما تجربه نشان می دهد بعد از مدتی دوباره آرد 
نانوایان یارانه ای می شــود. وی در پایان گفت: 
برخی از فرمانداران و اســتانداران درخواســت 
 می دهند که به تعدادی از نانوایان سهمیه ویژه 

داده شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج خاطر نشــان کرد: در 
4 ماه نخست سال جاری حدود یک میلیون تن برنج 
خارجی ثبت سفارش شده است که از این میزان 400 
هزار تن برنج خارجی وارد شد. مسیح کشاورز با اشاره 
به افزایش مصرف برنج در آستانه  ماه های محرم و صفر، 
گفت: مسئوالن گرفتار روزمرگی شده اند و فراموش 
می کنند باید بــرای آینده برنامه ریــزی کند. این در 
حالیست که فصل برداشت برنج ایرانی نزدیک است 
و اگر با برنامه جلو نرویم بدون تردید شــاهد احتکار و 

گران فروشی این محصول در بازار داخلی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه تجربه تلــخ ممنوعیت واردات برنج 
خارجــی در 1400 نباید تکرار شــود، تصریح کرد: 

پیامدهای این تصمیم تا به امروز بر بــازار برنج تاثیر 
خود را گذاشته اســت؛ نرخ برنج ایرانی در مرداد سال 
گذشته کیلویی 34 هزار تومان بود و به صورت منطقی 
توزیع می شد اما بعد از تصویب دوره ممنوعیت واردات 
برنج خارجی در فصل برداشت برنج داخلی، با کاهش 
برنج خارجی و به تبــع آن افزایش نــرخ آن در بازار 
مواجه شدیم. به گفته کشاورز؛ واســطه گران از این 
شرایط سوءاستفاده کردند و قیمت پایه برنج ایرانی را 
باال بردند؛ از این رو امیدواریم که این تجربه در ســال 
جاری تکرار نشــود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج 
با اشاره به لزوم مدرنیزاســیون کردن شالی کوبی ها، 
گفت: وزارتخانه می تواند کشــاورزان را ملزم کند که 

شلتوک ها را به شالی کوبی های صنعتی ببرند چرا که 
50 درصد برنج داخلی در شالی کوبی های سنتی از بین 
می رود؛ همچنین میزان و نوع برنجی که کشاورزان به 

شالی کوبی ها می آورند باید ثبت شود.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اخذ پروانه استاندارد 
1۲7 برای برنج ایرانی الزامی شود، گفت: برنج ایرانی 
باید شناسنامه دار  شود در این شرایط نحوه توزیع آن 
قابل رصد و اینگونه احتمال احتکار وجود ندارد. کشاورز 
تصریح کرد: سازمان حمایت قیمت برنج ایرانی را باتوجه 
به هزینه ها از این ماه محاسبه و قیمت را به طور رسمی 
اعالم کند واجازه ندهد باالتــر از این نرخ برنج داخلی 
عرضه شود. همچنین وزارت کشاورزی کشت قراردادی 

برنج ایرانی دارد و بهتر است برای کنترل این بازار پیش 
از سایر کشاورزان اقدام به توزیع برنج کند تا اینگونه بازار 
برنج مهار شود. وی با اشاره به کاهش قدرت خرید برنج 
ایرانی، گفت: اقشار متوسط برای اینکه سفره های آنها از 
برنج خالی نشود اقدام به خرید برنج خارجی می کنند؛ 
همچنین تقاضا برای خرید برنج خارجی در مناسبات 
مذهبی پیشرو افزایش پیدا کرده است و به نظر می رسد 
در سال جاری نیاز ما به واردات برنج خارجی باالتر از 
سنوات گذشته باشد. به گفته کشاورز؛ در 4 ماه نخست 
سال جاری حدود یک میلیون تن برنج خارجی ثبت 
سفارش شده است که از این میزان 400 هزار تن برنج 

خارجی وارد شد.

یک کارشــناس حــوزه خــودرو گفــت: در 
شــرایط کنونی مصرف کننده کمتر به سمت 
خرید خــودرو مــی رود، مگر اینکه کســانی 
نقدینگی داشــته باشــند و یا وارد سفته بازی 
و دالل بازی شــوند، کســانی کــه در خرید و 
 فروش صنعت خودرو حرفه ای هستند، مطلقا 

خرید نمی کنند.
کاظــم محمدی نیکخــواه درباره نوســان در 
بازار خــودرو اظهار داشــت: در حــال حاضر 
بــا توجــه بــه هیجــان بــازار و وضعیــت 
یــی  ز ســوی مصرف کننــده تقاضا رزی ا ا
وجود نــدارد زیــرا خــودرو از یــک کاالی 
 مصرفــی تبدیل به یــک کاالی ســرمایه ای 

شــده اســت. وی افزود: در شــرایط کنونی 
مصرف کننــده کمتر به ســمت خرید خودرو 
می رود، مگر اینکه کســانی نقدینگی داشــته 
باشند و یا وارد ســفته بازی و دالل بازی شوند، 
کســانی که در خرید و فروش صنعت خودرو 
حرفــه ای هســتند، مطلقا خریــد نمی کنند 
و مصرف کننــده تنهــا در شــرایطی خریــد 
 می کنــد کــه بخواهــد نقدینگــی را تبدیل 

به احسن کند.
این کارشــناس حــوزه خودرو با بیــان اینکه 
بازار خــودرو با توجــه به نوســان ارز جاندار 
نیســت، گفت: دلیل اصلی این اوضاع هم نرخ 
و نوســان ارز و عدم ثبات اقتصادی است.وی 

بیان داشــت: اکنون برخــی کاالهای مصرفی 
تبدیل به کاالی سرمایه ای شده اند، اگر اقتصاد 
و ارز ثبات داشته باشــد این اوضاع هم بهبود 
پیــدا می کند، بعبــارت دیگر اگــر بابت آنچه 
 صادر می کنیم ارز وارد کشــور شــود شرایط 

تغییر می کند. 
محمدی نیکخواه خاطرنشــان کرد: شــرایط 
کنونــی زاییــده بــه ســرانجام نرســیدن 
برجــام و آزادســازی واردات و صــادرات 
اســت، در هر حــال اکنــون شــرایط خوب 
نیســت و دلیــل آن هم ایــن اســت که در 
 آمــدی بــرای صــادرات نفتــی و غیرنفتی 

نداریم.

در سال جاری گندم با ســهم 16 درصدی، رتبه اول 
واردات کاالهای اساسی را به خود اختصاص داده است، 
در حالی که پیش از این با وجود حجم باال، هزینه این 

واردات بعد از چند کاالی دیگر قرار داشت.
به گزارش ایسنا، گندم از جمله هفت قلم کاالی اساسی 
وارداتی با ارز 4۲00 تومانی بود که طی ســال های 
اخیر حجم واردات آن نیز قابل مالحظه بوده است؛ از 
اردیبهشت سال جاری واردات عمده کاالهای اساسی با 
ارز ترجیحی از دستور کار دولت خارج شده و در سامانه 

نیما تامین ارز می شود.
بررسی وضعیت واردات گندم در تجارت خارجی نشان 
می دهد که در سه ماه ابتدایی امسال که در مجموع 5.۹ 
میلیون تن به ارزش 4.5 میلیارد دالر کاالی اساسی 

در ۲5 گروه، وارد شــده است که بیش از یک میلیون 
733 هزار تن به ارزش 718 میلیون و 607 هزار دالر 
به گندم اختصاص داشته که 16 درصد ارزش واردات 
کاالی اساسی است. واردات ذرت که معموال در رتبه 
اول واردات کاالی اساسی قرار دارد، از نظر وزنی تقریبا 
برابر گندم ولی ارزش پایین تر از آن قرار گرفته؛  به طوری 
که در دوره مورد بررسی یک میلیون و 761 هزار تن 
به ارزش 675 میلیون و ۹54 هزار دالر ذرت وارد شده 
است. اما در سال گذشته 30 میلیون تن به ارزش 1۹.6 
میلیارد دالر کاالی اساســی وارد ایران شده بود که 
۲6.۹ میلیون تن به ارزش 15.1 میلیارد دالر به کاالی 
تامین ارز شده با ارز 4۲00 تومانی اختصاص داشت؛ از 
این میزان سهم گندم هفت میلیون تن به ارزش ۲.5 

میلیارد دالر بود که کمتر از 13 درصد ارزش کل واردات 
کاالی اساسی است. این در حالی است که گندم حتی 
از نظر وزنی با اختالف بیش از ۲.8 میلیون تنی بعد از 
ذرت قرار داشــت که با ۹.7 میلیون تن به ارزش 3.4 
میلیارد دالر، در صدر واردات پارسال بوده است. گندم 
از نظر  ارزش نیز بعــد از ذرت، روغن خوراکی و دارو و 

تجهیزات پزشکی در رتبه چهارم قرار داشته است.
گزارش موجودی کاالی اساسی در هفته اول تیرماه نیز 
از این حکایت داشت که از سه میلیون تن موجود در 
انبارهای بنادر بیش از 4۹0 هزارتن به گندم اختصاص 
داشت و در بین حدود 1.3 میلیون تن  کاالهای اساسی 
موجود در شــناورها هم بیش از 150 برای این کاال 

بوده است.

بررسی آخرین قیمت های 
اوراق تســهیالت مســکن 
نشان می دهد، متاهل های 
ســاکن پایتخت باید برای 
اخذ وام مسکن 480 میلیون 
تومانی، بیش از 134 میلیون تومان بپردازند. هزینه 
وام مسکن در حالی گران است و هر روز بر این گرانی 
افزوده می شود که حتی در صورت دریافت این وام، تنها 
درصدی ناچیزی از هزینه خرید مسکن پوشش داده 
می شود. این در حالی است که دریافت این وام هفت 

خوان رستمی است که داستان خودش را دارد. 
در همین زمینه یک کارشــناس مســکن در گفت 
و گو با "کســب و کار" گفت: بارهــا در زمینه عدم 
تاثیرگذاری تسهیالت سمت تقاضا هشدار داده ایم. 
اینکه دولت قصد دارد برای خرید مســکن به مردم 
کمک و آنها را حمایت کند شــکی نیست. اما گرانی 
این وام منجر به عدم اســتقبال متقاضی واقعی از آن 

شده است. سالهاست اوراق مسکن برای خرید خانه 
 عرضه می شــود اما هر سال اســتقبال از آن کاهش 

یافته است. 
حسن محتشم اضافه کرد: تســهیالت برای ساخت 
مسکن آن هم با دوره زمانی بازپرداخت چند ساله می 
تواند تاثیری در بازار داشته باشد. اینکه مدام سعی دارند 
قدرت خرید مصرف کننــده را به ظاهر تقویت کنند 
عمال تاثیری در روند بازار ندارد. مردم توانایی خرید 
134 میلیون تومان اوراق را ندارند. توانایی پرداخت 
اقساط آن را نیز ندارند. به نظر می رسد این وام عمال 
کارایی خود را در پوشــش هزینه های خرید مسکن 

اقشار نیازمند خانه از دست داده است. 
بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان 
می دهد که هر برگ اوراق وام مسکن در فروردین ماه 
138 هزار و ۹00 و در اردیبهشــت و خردادماه سال 
گذشته نیز  13۹ هزار و 300 تومان قیمت دارند. هر 
برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر، مرداد 
و شهریورماه سال گذشته با قیمت 14۲ هزار تومان، 
138 هزار و ۲00 تومان و 138 هزار و 700 تومان داد 

و ستد می شود. همچنین این اوراق در ماه مهر سال 
گذشــته 13۹ هزار و 500، در آبان ماه 138 هزار و 
500 و در آذرماه نیــز 138 هزار و 800 و 700 تومان 

قیمت داشتند.
 اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن سال گذشته 
نیز با قیمت های 13۹ هزار و 100 و 13۹ هزار و 300 
تومان معامله می شود. این اوراق در فروردین ماه سال 
جاری 13۹ هزار و 800 تومان قیمــت دارد که این 

گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.
بر این اساس، مجردهای ســاکن تهران می توانند تا 
۲80 میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل 
۲00 میلیون تومان تســهیالت خرید مسکن و 80 
میلیون تومان وام جعاله می شــود؛ لذا برای دریافت 
۲00 میلیون تومان وام باید 400 برگه تســهیالت 
مســکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با 
تسه 13۹ هزار و 800 تومانی، 55 میلیون و ۹۲0 هزار 
تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن 80 میلیون 
تومان وام جعاله که برای آن باید 160 ورق به مبلغ ۲۲ 
میلیون و 368 هزار تومان خریداری کنند، مجموع 

هزینه خرید اوراق به 78 میلیون و ۲88 هزار تومان 
می رسد. زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند 
تا سقف 480 میلیون تومان شامل ۲00 میلیون تومان 
تسهیالت خرید مســکن برای هر نفر و 80 میلیون 
تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 
800 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه 
آن 111 میلیون و 840 هزار تومان می شود که همراه 
با هزینه ۲۲ میلیون و 368 هزار تومانی وام جعاله که 
برای آن باید 160 ورق تسهیالت مسکن خریداری 
کنند، در مجموع باید 134 میلیون و ۲08هزار تومان 

پرداخت کنند.
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با 
جمعیت بیش از ۲00 هزار نفر برای مجردها به 160 
و برای زوجین به 3۲0 میلیون تومان رســیده است 
که با توجه به اینکه مجردها باید 3۲0 و متاهل های 
ساکن این شهرها نیز باید 640 برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند، مجردها بایــد 44 میلیون و 736 و 
متاهل ها نیز بایــد 8۹ میلیون و 47۲ هــزار تومان 

پرداخت کنند.
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هزینه 134 میلیونی وام 480 میلیونی مسکن
چرا صادرات آب بسته بندی نزولی شد؟
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کاهش ۵۰ درصدی مصرف نان فانتزی

واردات۴۰۰هزارتنبرنجخارجیدرسالجاری

برنج ایرانی شناسنامه دار شود

“گندم« در صدر واردات ایستادچرا اوضاع بازار خودرو خوب نیست؟

رییس اتحادیه بارفروشــان می گوید وقتی الگوی 
کشتی در کار نباشد و کشــاورز نداند باید به چه 
میزان محصول بــکارد نتیجه این می شــود که 
یکســال با مازاد محصوالت مواجه می شــویم و 
کشــاورز ضرر می کند و ســال بعد یک محصول 
کمیاب می شود و مصرف کننده متضرر خواهد شد. 
مصطفی دارایی نژاد با بیان اینکه در همه محصوالت 
کشاورزی به جز سیب زمینی کاهش قیمت داریم 
زیرا بار فراوان اســت، گفت: امسال تولیدات ما به 
غیر از سیب زمینی  1.5 برابر بیشتر سال قبل شده 
است و البته نسبت به سال قبل تولید سیب زمینی 

کاهش یافته است.
وی ادامــه داد: وقتــی الگــوی کشــت نباشــد 
یک سال ســیب زمینی کاشت می شــود و روی 
دســت کشــاورزان می ماند و متضرر می شوند و 
ســال بعد یک محصول دیگر. در حقیقت می توان 

گفت نبــود الگــوی کشــت بالی جــان بخش 
کشاورزی اســت. یکســال بیش از نیاز پیاز تولید 
می شــود و دور ریخته می شود و ســال بعد آن 
 محصول پیــدا نمی شــود و این روند هر ســال 

تکرار می شود.
رییس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد: کشاورز باید 
الگوی کشت داشته  باشد. باید میزان نیاز کشور و 
میزان تولید به آن اعالم شود. همچنین باید مصرف 
داخلی تامین و  برای مازاد محصوالت برنامه ریزی 
های الزم صورت گیرد. وی بــا بیان اینکه موضوع 
خرید تضمینی از کشــاورز هنوز جا نیفتاده است، 
گفت: خیال کشاورز باید بابت خرید محصوالتش 
راحت باشد. تنظیم بازار یعنی همین. اما متاسفانه 
وقتی بار فراوان است کشاورز ضرر می کند و وقتی 
بار کم می شــود دود آن به چشــم مصرف کننده 

می رود.

دارایی نژاد با اشــاره به اینکه دولت باید به خرید 
تضمینی محصوالت استراتژیک همچون گندم و 
غالت توجه بیشتری کند، گفت: سالهای آینده دنیا 
با چالش گندم و غالت مواجه خواهد شد. بنابراین 
باید برای تولید ایــن محصوالت برنامه ریزی کرد. 
کشاورزان باید ذرت و گندم و محصوالت اینچنینی 

بکارند.
وی در پایان گفت: اگر بخش کشاورزی ساماندهی 
شــود درآمــد حاصــل از صــادرات محصوالت 
کشــاورزی به اندازه درآمدهای نفتی خواهد بود. 
ولی متاســفانه بخش کشــاورزی صاحب ندارد و 
برای آن برنامه ریزی نمی شــود. اگــر مانند تمام 
دنیا برنامه ریزی انجام شود اتفاقات خوبی در این 
زمینه رقم می خورد و عــالوه براینکه تامین نیاز 
 داخلی به چالش کشیده نمی شــود صادرات هم 

خواهیم داشت.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی گفت: فروش نان 
کنجدی از سوی نانوایان نباید اجباری باشد و بازرسان به 
این مسئله رسیدگی می کنند. در حالی که فروش خرید 
نان کنجدی در نانوایی ها اختیاری است اما رفتار نانوایی 
ها طوری است که برای مردم چاره ای جز خرید این نوع 
نمی ماند. برخی نانوایی ها در برخی از اوقات روز تنها نان 
کنجدی می پزند و یا خریداران نان کنجدی را بدون صف 
راهی می کنند و مسائلی از این دست که خریدار را تحت 

فشار قرار می دهند که نان کنجدی خریداری کنند.
از آنجایی که فروش نان کنجدی بــرای نانوایان صرفه 
بیشــتری دارد تمام تالش خود را صرف می کنند که 
به جای نان معمولی، فروش نان کنجدی شــان بیشتر 
شــود.»اصغر پابرجا« رئیس اتحادیه صنــف نانوایان 
ســنگکی در گفت گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس، گفت: فروش نان کنجدی اکنون در سامانه های 
هوشمندی که توســط دولت در نانوایی ها نصب شده 

به عنوان یک گزینه وجــوددارد بنابراین مفهوم آن این 
است که فروش آن از نظر دولت غیر مجاز نیست اما نکته 
اینجاســت که خرید کامال آزاد و اختیاری است و هیچ 
نانوایی نباید خریداران را تحت فشــار قرار دهد که نان 
کنجدی بخرند.پابرجا افزود: بازرسی های نانوایی باید به 
این مسئله توجه کنند و در صورت تخلف با آنها برخورد 
شود. مخاطبان با ثبت ســوژه ای با عنوان »شکایت از 
فروش اجباری نان کنجدی توســط نانوایی ها«  اعالم 
کردند: تقریبا تمامی نانوایان در سطح شهر اقدام به فروش 
اجباری نان کنجدی می کنند لطفاً جلوی این اقدام گرفته 
شود.مخاطبان با ثبت سوژه دیگری با عنوان» تعلل برخی 
نانوایی ها در پخت نان ساده« اعالم کردندمدتی است که 
در نانوایی های سنگکی و بربری، بسیاری از مردم حتی 
در زمان خلوتی نانوایی هــا هم باید زمان زیادی منتظر 
بمانند.کافی است که از نانوایی درخواست نان ساده کنید 
یا می گویند فقط کنجدی دارم و نان ســاده نداریم و یا 

می گویند »باید صبر کنی تا برایت نان ساده پخت کنیم!« 
و مشتری را آنقدر معطل می کنند تا از گفته خود پشیمان 
شود. در هر تنور تعداد کمی نان ساده پخت می کنند و 
اکثر نان ها هم کنجدی است تا خرید نان کنجدی را به 
مردم تحمیل کنند و می خواهند با افزودن میزان ناچیزی 
کنجد روی نان سود بیشتری از این طریق کسب کنند. 
در حالی نانوایی ها مردم را مجبور به خرید نان کنجدی 
می کنند که خرید نان کنجدی باید به درخواست مشتری 
باشــد و فروش نان کنجددار به صورت اجباری تخلف 
می باشد آیا گرانفروشی نان یا اجبار و تحمیل خرید نان 
کنجدی به مشتری تخلف محسوب نمی شود؟ و نباید با 
آن برخورد شود. این روش که برخی از نانوایان در پیش 
گرفته و فروش نان کنجدی را به اجبار و نه به درخواست 
مشتری و با قیمت باالتر انجام می دهند و در صورتی که 
نان ساده بخواهند با وجود نبودن صف و خلوتی نانوایی او 

را معطل کنند، چیزی جز تحقیر مشتری نیست.

نبود»الگویکشت«بالیجانکشاورزیشدهاست

کشاورزان ذرت و گندم بکارند 
رسیدگیبازرسانبهتخلفات

خرید نان کنجدی اختیاری است
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بيت كوين ركورد دو ماهه را شكست
شاخص ترس و طمع بیت کوین پس از فروش بازار به باالترین سطح دو ماهه 
خود رسید. شــاخص ترس و طمع بیت کوین در روز گذشته )۸ جوالی( 
به عدد ۲۰ رســید که این رقم باالترین جایگاهی محســوب می شود که 

بیت کوین در دو ماه گذشته به آن رسیده است.
طبق یادداشتی که توسط شــرکت تحقیقاتی و تحلیلی داده های بالک 
چین آرکین ریســرچ )Arcane Research( در ۵ جوالی منتشر شد، 
این شــاخص پس از گذراندن مدت زمان طوالنی در ســطح ترس شدید 
به سطح ترس نزدیک تر می شــود. این پلتفرم اعالم کرد که احساسات در 
 بازار کریپتو بعد چندین ماه کاهش یافته است و در این هفته شاهد بهبود 

جزئی هستیم.
شاخص ترس و طمع اندازه گیری روحیه سرمایه گذار است که در بازارهای 
متعارف استفاده می شــود همچنین تعدادی از عناصر ازجمله نوسانات، 
تکانه و تقاضا را در نظر می گیرد. به طور خاص، هدف آن تعیین این است 
که آیا معامله گران بیش از حد خوش بین هستند که با »طمع« نشان داده 
می شود و یا احساسات آنان نزولی است که با »ترس« به نمایش گذاشته 
می شــود البته تعدادی از معیارهای دیگر مانند روند آن در رســانه های 
اجتماعی و عبارات جســتجوی گوگل را نیز در نظر می گیرد.این شاخص 
ممکن است از صفر، نشان دهنده ترس شدید تا ۱۰۰ نشان دهنده طمع 

شدید متفاوت باشد.
طبق تحقیقات آرکین، نوســانات هفت روزه بیت کوین بــه پایین ترین 
ســطح خود از ابتدای آوریل رسیده اگرچه نوســانات ۳۰ روزه همچنان 
باال بوده اســت. با این وجود، کارشناســان اظهار کردند: مشاهده جوالی 
نسبتا بدون حادثه پس از ســه ماهه ســنگین در بازار ارزهای دیجیتال 
و آغاز تابســتان شــوکه کننده نخواهند بود.با عملکرد بانک های مرکزی 
و حمالت متوالــی کریپتوهای پرطرفدار احساســات در ســه ماهه دوم 
 کاهش یافتند و بزرگترین سکه دیجیتال جهان بیش از ۶۰ درصد ارزش 

خود را از دست داد.
در ۶ جوالی، بیت کوین برای مدت کوتاهی از آســتانه ۲۰ هزار دالر باالتر 
رفت سپس به زیر آن سقوط کرد. با این حال، از آن زمان، دارایی دیجیتال 
پرچمدار تا ۲۲ هزار دالر در ساعات اولیه معامالت در هشتم جوالی صعود 

کرد.
بیت کوین روز گذشته برای اولین بار در سه هفته گذشته از سطح ۲۲ هزار 
دالر عبور کرد زیرا بازارهای سنتی همچنین بازارهای ارزهای دیجیتال به 
اطمینان داده شده توسط فدرال رزرو ایاالت متحده مبنی بر اینکه نگرانی 

در مورد رکود نامناسب است پاسخ مثبت دادند.
در نتیجه، بیت کوین می تواند در مســیر رسیدن به باالترین سود هفتگی 
خود در ۹ ماه گذشته باشد.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۹۵۲.۸۲ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز 
قبل ۱.۶۶ درصد کمتر شده اســت. در حال حاضر ۴۳.۱۹ درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده کــه در یک روز ۰.۰۹ درصد 

کاهش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۸۵.۹۶ میلیارد دالر 
است که ۳۵.۳۸ درصد افزایش داشته اســت. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۵.۸۱ میلیارد دالر است که ۶.۷۶ درصد از کل حجم 
۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون 
۷۸.۲۸ میلیارد دالر اســت که ۹۱.۰۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار 

ارزهای دیجیتال است.

اخبار

گوگل برای اجتناب از شکایت امتیاز می دهد
طبق گزارشی جدید گوگل برای اجتناب از یک شکایت آنتی تراست درباره کسب و کار فناوری تبلیغاتی اش، قصد دارد امتیازاتی ارائه کند. این شرکت پیشنهاد کرد بخش هایی از کسب و کار که آگهی ها در وب سایت 
ها و اپ ها را به حراج می گذارند و نمایش می دهند را به عنوان یک شاخه جداگانه از آلفابت )شرکت مادر( ثبت کند. ارزش چنین شرکتی به چند میلیارد دالر می رسد.آلفابت در بیانیه ای اعالم کرد مشغول همکاری با 

رگوالتورها است تا نگرانی های آنان را برطرف کند. همچنین این شرکت قصد فروش کسب وکار فناوری آگهی های آنالین یا خروج از این بازار را ندارد. برندون کرسین یکی از وکالی آنتی تراست نماینده انتشار دهندگان و 
شرکت های فعال حوزه تبلیغات آگهی آنالین، درباره کافی بودن پیشنهاد گوگل تردید دارد. او در این باره می گوید: فکر نمی کنم تفکیک کسب و کار اما حفظ آن زیر چتر شرکت آلفابت به حل این مشکل کمکی کند.

بــرای  صمــت  وزارت 
خودروســازان برنامــه 
افزایش تولیــد را در نظر 
گرفته اســت. در شرایطی 
که بنابر آمار منتشــر شده 
فروش خودرو توسط سه خودروساز ایران خودرو، 
سایپا و پارس خودرو از تولید پیشی گرفته، مشخص 
نیست این برنامه چگونه قابلیت اجرایی شدن خواهد 
داشت. برنامه تولید خودرو در تیراژهای باالتر توسط 
متولی در حالی اعالم شده که خودروسازان با زیان 
هزاران هزار میلیاردی روبرو هســتند و در شرایط 
فعلی نیز بنابر اعالم خود شرکتها تولید برای شان 

صرفه ندارد. 
سیاســت گذار خودرویــی، تکلیــف تولید یک 
میلیون و چهارصد هزار دســتگاهی را برای ســه 
خودروســاز بزرگ کشور در ســال جاری در نظر 
گرفته است. این در حالی است که آمار تولید بهاری 
خودروســازان از فاصله ای حــدود ۳۸ درصدی با 
هدف گذاری برای تیراژ تولید در پایان ســه ماهه 
اول سال جاری حکایت می کند. آیا خودروسازان 
می تواننــد در مدت زمــان باقی مانده تــا پایان 
ســال به تکلیفی که وزارت صمت روی دوش آنها 
قرار داده عمل کنند یا اینکه همانند ســه ســال 
 گذشــته به هدف گذاری صورت گرفته دست پیدا 

نمی کنند.
این در حالی اســت که کل فروش سه خودروساز 

بزرگ کشــور در بهار امســال ۲۵۰  هــزار و ۲۴۹ 
دستگاه بوده، تولید خودروســازان در بهار امسال 
۲۲۶ هزار و ۲۴۵ دســتگاه بوده که بیانگر پیشی 
گرفتن فروش از تولید اســت. بررسی آخرین آمار 
مربوط به تولید و فروش خودروسازان مربوط به بهار 
امسال نشان می دهد که کل فروش سه خودروساز 
بزرگ کشور )ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو( در 
بهار امسال ۲۵۰ هزار و ۲۴۹ دستگاه بوده، این در 
حالیست که تولید خودروسازان در بهار امسال ۲۲۶ 
هزار و ۲۴۵ دســتگاه بوده که بیانگر پیشی گرفتن 
فروش از تولید اســت که می تواند یکــی از نتایج 
تکمیــل خودروهای ناقص و کاهــش خودروهای 

دپویی باشد.
همچنین میزان فروش خودروسازان در مقایسه با 
بهار پارســال )فروش ۱۸۶ هزار دستگاه( رشد ۳۵ 
درصدی را نشــان می دهد.بررسی جزئیات فروش 
خودروسازان نیز نشــان می دهد که ایران خودرو با 
رشد ۵۱ درصدی فروش نســبت به بهار پارسال، 
توانسته ۱۳۵ هزار و ۳۳۹ دستگاه خودرو بفروشد که 
بیشترین فروش را در بین شرکت های تولیدکننده 
خودرو داشته اســت.این شــرکت در بهار امسال 
۱۲۳ هزار و ۸۸۷ دســتگاه خودرو نیز تولید کرده 
که با توجه به آمار فروش، ۱۱ هزار و ۴۵۲ دستگاه 
محصول بیشتری نسبت به تیراژ بهار خود فروخته 

است.
ایران خودرو در این مدت، ۸۶ هزار و ۲۹۱ دستگاه 
در گروه پژو با متوسط قیمت ۱۶۷ میلیون و ۵۰۰ 
هزار، ۱۳ هزار و ۵۲۱ دســتگاه ســمند با متوسط 
قیمت ۱۹۸ میلیون تومان، ۱۵ هزار و ۵۸۸ دستگاه 

دنا با متوسط قیمت ۳۲۷ میلیون تومان، ۱۴ هزار 
و ۷۰۰ دستگاه رانا با متوسط قیمت ۱۹۱ میلیون 
تومان، ۳ هزار و ۴۱۵ دســتگاه هایما با متوســط 
قیمت ۵۶۱ میلیون تومان و هزار و ۸۳۶ دســتگاه 
تارا با متوســط قیمت حدوداً ۳۰۸ میلیون تومان 

فروخته است.
همچنین سایپا توانســته ۸۶ هزار و ۸۱۱ دستگاه 
خودرو در بهار امسال بفروشد که در مقایسه با بهار 
پارسال، حدوداً ۹ درصد افزایش را نشان می دهد؛ 
فروش گروه X۲۰۰ سایپا شامل تیبا، کوئیک و ساینا 
حدوداً ۶۰ هزار دستگاه بوده که با متوسط قیمت 
بیش از ۱۲۲ میلیون تومان فروخته شده اند. سایپا 
همچنین پنج هزار و ۵۱۶ دستگاه شاهین را نیز به 
فروش رســانده که قیمت آن حدوداً ۲۹۴ میلیون 

تومان بوده است.پارس خودرو نیز فروشی ۲۸ هزار 
و ۹۹ دستگاهی را در بهار امســال به ثبت رسانده 
که نسبت به بهار پارسال رشد حدوداً ۶۸ درصدی 
را نشــان می دهد. گروه Q۲۰۰ پارس خودرو ۱۵ 
هزار و ۲۲۰ دســتگاه فروش در بهار امسال داشته 
و متوســط قیمت آن کمی بیش از ۱۴۰ میلیون 
تومان بوده اســت. پارس خودرویی ها همچنین در 
مجموع ۱۲  هزار و ۵۷۸ دستگاه انواع کوئیک را در 
بهار امسال به فروش رسانده اند که گران ترین آنها 
به مدل اتومات پالس با قیمت کمتر از ۱۴۸ میلیون 
تومان مربوط می شود. همچنین این شرکت ۳۰۱ 
دستگاه ساینا را نیز در بهار امسال به فروش رسانده 
که متوســط قیمت آن کمی بیش از ۱۲۳ میلیون 

تومان بوده است. 

توليد يك ميليون و چهارصد هزار خودرو تا پايان سال تحقق خواهد يافت؟

عقب ماندگی در تولید خودرو

عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو 
بابک صدرایی، کارشناس خودرو 

به نظر می رسد دولت و وزرای اقتصادی اصوال عالقمند به بازی با اعداد هستند. تمام تالش سیاست گذار این است که رکود تولید خودرو در سال ۹۰ را شکسته و رکورد جدیدی برای خود ثبت کند. در سال ۹۰ بیشترین 
میزان تولید خودرو داشتیم. یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در سال ۹۰ تولید شد. به همین منظور وزارت صمت در تالش است و به هر دری می زند تا اعالم کند در این دوره تولید خودرو به باالترین میزان خود رسیده 
است. تحقق این اتفاق غیر ممکن است. خودرو سمند و ۴۰۵ در حال توقف تولید است. تیبا شماره گذاری نمی شود. خودروی شاهین هم از نظر موتوری مشکل دارد که باید بررسی و مجدد تولید شود. بنابراین بعید 
است تا پایان سال جاری وعده تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو عملیاتی شود. از سوی دیگر تحریم ها در سالهای اخیر منجر به خروج شرکتهای خارجی از کشور شده است. همچنین با تامین قطعات خودرو به 

صورت جدی مواجه هستیم. با این تفاسیر رکود زنی تولید خودرو چطور ممکن خواهد شد. 
رشد فروش نیز ناشی از چند عامل است. هر چقدر بازار نامتعادل تر باشد و ثبات اقتصادی حاکم نشود، تمایل مردم برای تبدیل پول به کاالی سرمایه ای بیشتر خواهد شد. پیش بینی آینده حاکی از این است که تمام 
کاالها باز هم گران تر خواهند شد. پس تقاضا برای خودرو نیز افزایش یافته است. از طرف دیگر خودروهای سه خودروساز ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو همخوانی بیشتری با جیب مردم دارد. با مقداری پس انداز 

خرید خودرو از این سه خودروساز قابل دسترس تر است. محدوده قیمتی این خودروها در شرایط فعلی تقاضای بیشتری دارد. پس طبیعی است که فروش بیشتر خواهد شد. 
بازار خودرو از دو فاکتور تاثیر پذیر دارد. فاکتور اقتصادی و فاکتور احساسی. اینکه برجام به سرانجام برسد یا نرسد. واردات خودرو تحقق پیدا کند یا به سالهای آینده موکول شود. این دو عامل بر قیمت خودرو تاثیرگذار 
است.  این در حالی است که کشور درگیر تورم فزآینده ای است که تاثیر آن بر تمام بازارها مشاهده می شود. وقتی کشور در شیب گرانی قرار دارد خودرو ارزان نخواهد شد. اگر خودرو ارزان شود با تورم فزآینده ای که 
وجود دارد جای سوال دارد. اصال با عقالنیت جور در نمی آید که خودرو ارزان شود. خودرو جزئی از اقتصاد است. وقتی در چند سال اخیر تورم وجود داشته خودرو حتی از تورم نیز بیشتر افزایش قیمت داشته است. با 

علم به این اتفاقات و با اعالم اینکه بخشی از رشد قیمتها بر سال آینده مانده است، سال ۱۴۰۲ هم گرانی خودرو را داریم و این کاال هم گران تر خواهد شد.   

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

ایالن ماسک مدیر ارشــد اجرایی تسال 
تصمیم خود برای خرید توئیتر به قیمت 
۴۴ میلیارد دالر را لغو کــرد. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقــل از رویترز، برت 
تایلور مدیر توئیتر در پی تصمیم جدید 
ماسک اعالم کرد: هیئت مدیره این شبکه 
اجتماعی تصمیم دارد برای فروش توئیتر 

یک اقدام قانونی انجام دهد.
او در این شبکه اجتماعی نوشت: هیئت 
مدیره توئیتر تصمیــم دارد تراکنش ها 
درباره قیمت و همچنین شــرایط توافق 
شده با ماسک را تکمیل کند. این در حالی 

است که وکالی ماسک در بیانیه ای اعالم 
کردند توئیتر نتوانسته به درخواست های 
مکرر برای اطالعات درباره حساب های 
کاربری جعلی یا ناخواســته در پلتفرم 
پاسخ دهد یا از آن ســرباز زده است. این 
درحالی است که اطالعات مذکور نقش 
مهمی در عملکرد کســب وکار شرکت 

دارند.
در بیانیه آنها آمده است: توئیتر چندبار از 
توافقنامه تخلف کرده و به نظر می رسد 
ادعاهای گمراه کننده و اشــتباهی ارائه 
کرده که ماســک با اتکا بر آنها توافقنامه 

ادغــام را امضا کرده بود. از ســوی دیگر 
ماســک نیز اعالم کرد به دلیــل اخراج 
مدیران ارشــد و یک ســوم تیم جذب 
استعداد توئیتر، از خرید شبکه اجتماعی 
منصرف شده است. زیرا موارد ذکر شده 
تعهد توئیتر برای »حفــظ کامل اجزای 
مادی سازمان تجاری فعلی خود« را نقض 
می کند. تصمیم ماســک احتماالً به یک 
جدال قانونی بین او و این شبکه اجتماعی 
منجر می شود. در پی این رویدادها ارزش 
ســهام توئیتر درمعامالت بازار ۶ درصد 

کاهش یافت و به ۳۴.۵۸ دالر رسید.

شرکت شیائومی چین با هدف گسترش 
پایگاه خود در آســیای جنوبی شرقی، 
نخســتین تلفنهــای هوشــمند خود 
در ویتنــام را تولید کرد. شــیائومی در 
بیانیــه ای اعالم کرد این گوشــیها در 
کارخانه ای در اســتان تای نگوین واقع 
 در شمال هانوی، پایتخت ویتنام، تولید 

شدند.
این کارخانه توسط شرکت "دی بی جی 

تکنولوژی" که شــریک هواوی است، 
اداره می شود. ویتنام در سالهای اخیر به 
قطب تولید منطقه ای برای سازندگان 
محصــوالت الکترونیکی جهانی تبدیل 
شــده اســت. ارزش صادرات تلفنهای 
هوشــمند از ویتنام که عمدتا توســط 
سامســونگ الکترونیکــس تولید می 
شوند، ســال میالدی گذشــته ۱۲.۴ 
 درصد رشــد کرد و بــه ۵۷.۵ میلیارد 

دالر رســید. بــر اســاس گــزارش 
رویتــرز، شــیائومی اعــالم کــرد 
نخســتین گوشــیهایی که در ویتنام 
 تولید شــده اند، بــه یک فروشــنده 
بومی ارسال شدند و تلفنهای هوشمند 
تولید شــده در این کشــور بــه زودی 
بــه بازارهای دیگــر آســیای جنوب 
 شــرقی از جمله مالــزی و تایلند صادر 

خواهند شد.

ماسك از خريد منصرف شد

توئیتر شکایت می کند

آغاز تولید گوشی های شیائومی در ویتنام

 آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک تحصیلی )دانشنامه(

اینجانــب خانم هدیه الســادات حمیدی  فرزند 
میرحمید  به شماره شناسنامه ۵۰۵ صادره از بابل 
در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مترجمی زبان 
انگلیسی  صادره از دانشگاه آزاد شهرضا به شماره 
تائید سازمانی ۱۴۸۷۱۹۷۰۱۱۴۳ مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می شود 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا به 
نشانی استان اصفهان  شهرستان شهرضا دانشگاه 

آزاد اسالمی ارسال نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول ۲۰ / ۴/ ۱۴۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم۲۰ / ۵/ ۱۴۰۱

تاریخ انتشار نوبت سوم ۲۰ / ۶ / ۱۴۰۱

آگهی مفقودی
 برگ سبز ســواری سیســتم پراید تیپ سایپا 
۱۴۱  آی مــدل ۱۳۸۷  به رنگ  ســفید روغنی 

به شــماره موتور ۲۷۱۶۰۰۰ شــماره شاســی  
S1482287280644 به شــماره پالک  ۷۲ - 
۸۲۸ م ۷۳  مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد و مالک متعهد گردیده که هرگونه بزه و 

سوء استفاده را برعهده خواهد گرفت.ب.ب

آگهی فقدان سند کمپانی 
اینجانــب  مالک خــودروی پراید تیپ ســایپا 
۱۴۱  آی مــدل ۱۳۸۷  به رنگ  ســفید روغنی 
به شــماره موتور ۲۷۱۶۰۰۰ شــماره شاســی  
S1482287280644 به شــماره پالک  ۷۲ - 
۸۲۸ م ۷۳  بعلت فقدان اســناد فروش تقاضای 
رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده 
اســت.لذا چنانچه احدی ادعایــی در خصوص 
خودروی فوق دارد ظرف مــدت ده روز به دفتر 
منطقه ای شرکت مراجعه نمایند . بدیهی است 
پس از مهلــت مزبور مطابق مقــرر اقدام خواهد 

شد.ب.ب

آگهی مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی 

۱۳۱SE :سیستم: سایپا  تیپ
مدل: ۱۳۹۵ به رنگ: سفید 

۵۵۵۶۷۴۴/M13 :به شماره موتور
NAS411100G3466391 :شماره شاسی

به شــماره پالک:  ۶۶ و ۷۶۵ ایــران ۷۲ مفقود 
 گردیــد و از درجــه اعتبار ســاقط می باشــد./

 فریدونکنار

آگهی مفقودی
 برگ سبز 

 207I :سیستم: ســواری هاچ بک پانوروما تیپ
TU5  مدل: ۱۴۰۰ به رنگ: مشــکی به شماره 
موتــور : 178B0076353 شــماره شاســی 
NAAR03FE2MJ223144 بــه شــماره 
پالک: ۸۲ - ۷۵۳ ل ۹۵  مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.ب

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای حسین نظام آبادی ضمن تسلیم دو برگه استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده اســت که سند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکدستگاه یکقطعه زمین به مساحت ۲۵۴/۸۰ متر مربع به شماره پالک ۱۱۵۵۰فرعی از ۱۶۲ اصلی واقع در اراضی حوزه 
ثبتی شهرستان بنام متقاضی ثبت بشماره چاپی ۸۹۰۲۷۶ دفتر الکترونیکی بشماره ۱۴۰۰۲۰۳۳۱۰۰۹۰۰۶۱۳۲  صادر و تسلیم 
شد که سند مالکیت بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به 
این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل 

سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد
م الف: ۶۸۱

مسلم مرز آرا
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج
از طرف اسماعیل کالنتری


