
خطر رکود اقتصادی منطقه یورو با نزدیک شدن 
به اوج تورم در حال افزایش است.

به گزارش ایســنا، به گفته اقتصاددانانی که در 
نظرسنجی بلومبرگ شــرکت کردند، با افزایش 
احتمال کمبود گاز طبیعی و باقی ماندن تورم در 
سطوح بی سابقه، خطر رکود اقتصادی در منطقه 

یورو در حال افزایش است.
احتمــال انقبــاض اقتصــادی از ۳۰ درصد در 
نظرسنجی قبلی و ۲۰ درصد قبل از حمله روسیه 

به اوکراین به ۴۵ درصد افزایش یافته است.
آلمان، یکی از آسیب پذیرترین اعضای بلوک ارزی 
در برابر کاهش جریان های انرژی روسیه به احتمال 
زیاد شاهد کاهش تولید اقتصادی نخواهد بود اما 

اریک یان ون هارن، استراتژیست در رابوبانک گفت: 
ما رکود اقتصادی را بر اساس تحریم نفتی که قبال 
اجرا شــده و تاثیر افزایش قیمت نهاده بر صنعت 
فرض می کنیم. اقتصاد آلمــان در حال حاضر در 
حال کاهش و روند به وضوح نزولی است. افزایش 
هزینه های زندگی تلفات فزاینده ای را بر تجارت و 
ظهور مصرف کنندگان پس از دو سال همه گیری 
وارد می کند. در همیــن حال، محموله های کمتر 
گاز از روســیه، تهدیدی برای تحویــل انرژی در 

زمستان خواهد بود.
پیش بینی های تورم نسبت به نظرسنجی قبلی 
افزایش یافته اســت اگرچه انتظار می رود رشد 
قیمــت همچنان به هــدف دو درصــدی بانک 

مرکزی اروپا )ECB( در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد 
و پاسخ دهندگان همچنان شاهد اوج گیری آن در 

سه ماهه جاری باشند.
بیزنس گزارش کرد، انتظار می رود بانک مرکزی 
اروپا نرخ ســپرده خود را تا پایان سال به ۰.۷۵ 
درصد و در نشســت ماه مارس بــه ۱.۲۵ درصد 
افزایش دهــد و قبال تنها در ژوئن به آن ســطح 
 TD Securities رسیده است. جیمز روسیتر از
گفت: منطقه یورو احتماال در نیمه دوم سال جاری 
وارد یک رکود خفیف خواهد شــد اما این برای 
بازگشت تورم به هدف تعیین شده کافی نیست 
و بانک مرکزی اروپا را در مسیر افزایش تدریجی 

نرخ ها قرار می دهد. 

شــانگهای با یافتــن مــوارد بیشــتر ابتال به 
کوویــد، مناطــق جدید بــا خطر متوســط  و 
پرخطر را معرفی کرده و افزایــش مداوم موارد 
 تهدیدی برای کشاندن ســرمایه مالی چین به 

قرنطینه است.
به گزارش ایســنا، دولــت چیــن در بیانیه ای 
جداگانــه پــس از شناســایی ۴۰ منطقــه در 
معرض خطر متوسط  و ســه منطقه پرخطر در 
روز قبل، اعــالم کرد که شــانگهای ۳۸ منطقه 
 با خطر متوســط  و یک منطقه پرخطر را اضافه 

کرده است.
به گزارش رسانه های دولتی چین، هایکو، مرکز 
استان جنوبی هاینان چین، خروج وسایل نقلیه و 

مردم از جزیره هایدیان در شمال شهر را از ساعت 
۹ و ۳۰ دقیقه صبح یکشنبه به وقت محلی ممنوع 
کرد و از ساکنان خواست در خانه بمانند. این شهر 
روز شنبه محدودیت های موقتی اعمال کرد که 
اکثر مشاغل و اماکن عمومی را برای هفته آینده 

تعطیل کردند.
آخرین نتایج نشان می دهد که افزایش آلودگی 
در چین که از حدود یک هفته پیش آغاز شــد، 
همچنان ادامه دارد. شــی جین پینگ، رئیس 
جمهور گفته اســت که دولت او ترجیح می دهد 
برخی از تاثیرات موقتی بر اقتصاد را تحمل کند 
تا اینکه بگذارد کووید به ایمنی و سالمت مردم 

آسیب برساند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، با این حال، پکن هنوز 
از هدف رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی خود در سال 
جاری ناامید نشده است و محرک های بیشتری را 
برای ایجاد مشاغل بیشتر و کاهش نرخ بیکاری 
افزایش داده اســت. روزنامــه اکونومیک دیلی 
از مقامــات محلــی خواســت در محدودیت ها 

زیاده روی نکنند.
در ماکائو، دولت از روز شــنبه ۹۳ مورد جدید را 
گزارش کرد که تعــداد کل عفونت ها در آخرین 
شیوع را به ۱۴۶۷ رســاند. این مرکز تقریبا تمام 
اماکن تجاری را از روز دوشنبه به مدت یک هفته 
تعطیل  و سخت ترین محدودیت های همه گیری 

خود را احیا می کند.

ارزش واقعی سهام عدالت درحالی رو به نزول است 
که پرتفوی آن از چند سهام با ارزش تشکیل شده 
است اما هرکدام از این سهم ها تحت تاثیر روزهای 
قرمز بازار سرمایه از ارج و قرب افتاده اند و همانند 

گذشته نه چندان دور، ارزشی ندارند.
به گزارش ایسنا، سهام عدالت همان دارایی که از 
سوی مســئوالن با ارزش خوانده می شود و حدود 
۴۹ میلیون مشــمول دارد، پس از آزادســازی در 
سال ۱۳۹۹ روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر 
گذاشته و ارزش واقعی آن که طی دو سال گذشته،  
از ۲۰ میلیون تومان نیز فراتر رفته بود تا کمتر از ۱۰ 

میلیون تومان نیز کاهش یافته است.
بر این اساس ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه 
یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۹، ۱۸ 
میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی 
که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود. سهامی 
که در روزهای نخســتین آزادسازی سهام عدالت 

یعنی اردیبهشت  ماه و خرداد ماه سال ۱۳۹۹ بیش 
از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.

در این راستا، در یازدهم مهرماه سال گذشته ارزش 
واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی 
بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در ۲۸ آبان 
ماه حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان قیمت 
داشــت. اما روند نزولی در بورس باعث کاهش این 
ارزش شــد. به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت 
به ارزش اولیه ۴۹۲ هــزار تومانی در ۲۹ بهمن ماه 
سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان قیمت 

داشت.
اما در نهم فروردین ماه سال جدید ارزش واقعی این 
سهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی ۱۱ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان بود که با توجه به صعود بازار، در 
اواخر فروردین این رقم به حدود  ۱۲ میلیون و ۲۷۵ 
هزار تومان رسید. تا ۱۸ اردیبهشت افزایش ارزش 
سهام عدالت ادامه داشــت و به ۱۲ میلیون و ۷۶۳ 
هزار تومان هم رسید. اما دوباره روزهای پرنوسان 

بازار روی ارزش سهام عدالت نیز تاثیر گذاشت و در 
۱۰ خردادماه، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش 
اولیه ۴۹۲ هزار تومانی، ۱۲ میلیــون و ۵۸۰ هزار 
تومان و در چهارم تیرماه نیز  حدود ۱۲ میلیون و 

۴۸۹ هزار تومان بود.
بر این اساس چراغ های قرمز بورس بر سهام عدالت 
نیز سایه انداخته و ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش 
اولیه ۴۹۲ هزار تومانی حتی نسبت به حدود ۲۰ روز 
قبل باز هم کاهش داشــته و به ۱۲ میلیون و ۱۲۸ 

هزار تومان رسیده است.
البته همه این مباحث درحالی مطرح می شود که 
امکان فروش این سهام برای مشموالن وجود ندارد و 
این افراد همچنان باید منتظر تصمیم مسئوالن برای 
تعیین تکلیف سهام عدالت باشند. این توقف فروش 
نیز از اواسط ســال ۱۳۹۹ و پس از سقوط تاریخی 
بورس آغاز شد و همچنان هم با وجود وعده های زیاد 
چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی درمورد تعیین 

تکلیف سهام عدالت، ادامه دارد.

سفارشات اصلی ماشــین آالت ژاپن برای اولین بار 
در سه ماه گذشــته، در ماه می کاهش یافت و این 
امیدها را که افزایش مخارج تجاری می تواند فشار 
بر اقتصادی را که با افزایــش هزینه های انرژی و 
ســایر واردات به دلیل ین ضعیف مقابله می کند، 

ناامید خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، داده های دفتر 
کابینه امروز دوشنبه نشان داد که سفارشات اصلی 
در ماه می ۵.۶ درصد نســبت به ماه قبل کاهش 
یافت و اولین کاهش خود را در سه ماه اخیر به ثبت 
رساندند. این مطابق با برآورد متوسط  اقتصاددانان 
از انقبــاض ۵.۵ درصدی و پــس از جهش ۱۰.۸ 
درصدی در ماه قبل و افزایش ۷.۱ درصدی در ماه 

مارس بود. شرکت های ژاپنی ممکن است به دلیل 
محدودیت های مداوم در عرضه تراشه و قطعات و 
افزایش قیمت انرژی و مواد خام که با تضعیف ین 
تشدید شده، هزینه های خود را به تاخیر بیاندازند 

و تورم عمده فروشی را افزایش داده است.
تاکومــی ســونودا، اقتصاددان ارشــد موسســه 
تحقیقاتی بانک مرکزی شینکین گفت: در حالی 
که کســب وکارها تمایل زیادی به سرمایه گذاری 
دارند، هزینه های ســرمایه واقعی آن ها بر اساس 
تولید ناخالص داخلی افزایش زیادی نداشته است و 
این به دلیل محدودیت های عرضه است. سازندگان 
ماشــین آالت می گویند که تراشه ها حتی با وجود 

سفارش ها وارد نمی شوند.

این داده ها نشــان می دهد که سفارش های اصلی 
در مقایسه با سال گذشــته، ۷.۴ درصد در ماه می 

افزایش یافت.
دولــت ارزیابــی خــود را در مورد سفارشــات 
ماشین آالت بدون تغییر نگه داشت. پس از انقباض 
در سه ماهه اول، انتظار می رود اقتصاد در ژانویه تا 
مارس به رشــد بازگردد اما بیم آن می رود که این 

بازگشت کمتر از پیش بینی اولیه باشد.
ســومین اقتصاد بــزرگ جهــان با مشــکالتی 
ناشــی از افزایش هزینه هــای واردات و واکنش 
شــدید همه گیــری در چیــن مواجه اســت که 
 می تواند به مصرف و تولید در ســه ماهه امســال 

آسیب برساند.

یوســف نوری  درباره اظهارات نماینــده تهران در 
مجلس شــورای اســالمی مبنی بر اینکه حدود ۳ 
میلیون دانش آمــوز در زمان همه گیــری کرونا به 
دلیل عدم دسترسی به گوشی تلفن همراه هوشمند 
و گرانی اینترنــت ترک تحصیــل کرده اند، گفت: 
این چنین نیســت؛ آمار دانش آمــوزان بازمانده از 
تحصیل از روز اولی که ما بر سر کار آمده ایم، ۹۸۰ 

هزار نفر بود.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: از این آمار 
تعدادی از دختران مخصوصا در مناطق دور به دلیل 
این که وارد زندگی شدند از تحصیل بازماندند، یک 
بخشی از پسران وارد کار شدند که این پدیده را ما در 
اطراف تهران داشتیم البته اولین استان در این زمینه 

سیستان و بلوچستان است و سپس به ترتیب تهران، 
خوزستان و آذربایجان هستند که تعداد بازماندگان 

از تحصیل این آمار در این ایام تشدید شد.
وی ادامه داد: بــا اقداماتی که در ایــن مدت برای 
دانش آموزانی که ترک تحصیل کردند انجام شده، 
مخصوصاً گروه بین ۶ تا ۱۱ ســال در طول همین 
یک ماه و نیمی که مدارس باز شده است، ۱۱۰ هزار 

دانش آموز را به مدرسه بازگردانده ایم.
نوری افزود: در حال حاضر دنبال این هســتیم که 
مابقی را نیز بازگردانیم خوشــبختانه ســتاد کرونا 
اعتباری را اختصاص داد و ما امســال روی جبران 
تثبیت یادگیری بچه هــای جامانده از تحصیل کار 

می کنیم.

وی تاکید کرد: آمار ۳میلیونی که گفته شــد برای 
تحت پوشش شبکه قرار گرفتن دانش آموزان بود که 
در روستاها اتفاق افتاد، از همین رو در اوایل دی ماه 
گفتیم مدارس روستایی باز شوند تا بچه ها از تحصیل 

باز نمانند.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در مدارس 
روستایی ماسک نمی زدند، داخل هم بودند، مردم 
داخل روستا از مســائل بهداشــتی از جمله زدن 
ماسک و استفاده از مواد ضدعفونی کننده در مقابل 
کرونا استفاده نمی کردند لذا گفتیم باز شوند و این 
دانش آموزان را به این نحو تحت پوشش قرار دهیم. 
در تابستان هم پایگاه های تابستانی را فعال کردیم تا 

این قضیه جبران شود.

اقتصاد چین به قرنطینه می رود؟خطر بیخ گوش منطقه یورو

سرنوشت تلخ یک سهام با ارزش
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سرمقاله

تبعات نگاه سرمایه ای 
به مسکن

راهکارهایی کــه امتحان 
و  داده  پــس  را   خــود 
نتیجه ای به دنبال نداشته 
است نباید مجدد در دستور 
کار قرار بگیرد. راهکارهای آزموده شــده و هزینه 
بر، مشکالت بخش اقتصاد مسکن را حل و فصل 
نخواهد کرد. زمانی که پیاده ســازی سیاست ها، 
برنامه ها و راهکارهای آزموده شده نتیجه ای جز 
آمار سازی و بیان عملکرد، نتیجه ای نداشته، تکرار 

مجدد آنها کاری...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن 
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افزایش ۳۹ تا ۱۱۵ 
درصدی قیمت 

محصوالت پروتئینی

جو  احتیاطی 
در  بازار ارز

تصمیمات خلق الساعه و سیاستگذاری های غلط بورس را در مسیر ریزش بیشتر قرار داد

تشدید  بی اعتمادی  سهامداران 
صفحه2

صفحه4

هرج  و مرج  قیمت ها  در بازار اجاره
  بازار   اجاره  رها  شده   است 

سهم   اجاره بها   از   درآمد   خانوارها   در   شهرهای   بزرگ   به   100  درصد   رسید

بررسی قیمت کاالهای اساسی در ابتدای تیر نسبت 
به ماه مشــابه سال قبل نشــان می دهد که قیمت 
کاالها در  یک سال گذشــته بین هشت )تیرآهن( 
تا ۳۶۷ )روغن مایــع آفتابرگردان معمولی( درصد 
افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش 
کارگروه رصد و پایش قیمت اقالم اساسی و پر مصرف 
بازار کشور منتهی به اول تیر که از سوی انجمن ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان منتشــر شده، 
قیمت ۵۲ قلم کاال در ۹ گروه بررسی شده است. بر 
اساس این گزارش قیمت گروه محصوالت پروتئینی 
شامل گوشــت مرغ، تخم مرغ، گوشت گوسفند و 

گوساله و گوسفند و گوساله...

برخی از معامله گران با توجه اظهارات اخیر بایدن و 
گزارش جدید آژانس در انتظار افزایش قیمت دالر 
هســتند اما عده ای دیگر از بازار ساز می ترسند و 
حاضر نیستند که در موقعیت خرید قرار بگیرند. به 
گزارش اقتصادنیوز ؛ در روزهای اخیر اخبار جدیدی 
از غرب به بازار ارز تهران مخابره شده که از نظر برخی 
از معامله گران می تواند زمینه افزایش قیمت دالر را 
فراهم کند.   خبرگزاری رویترز اعالم کرد که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گزارش داده است که ایران 
غنی سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته IR-۶ در فردو 
را آغاز کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
گزارشی به اعضای این نهاد بین المللی که رویترز به 
نسخه ای از آن دست یافته است، اعالم کرده است: 

»آژانس بین المللی انرژی...

برادر بزرگوار امیر نوروزی
مدیر محترم مشترکین برق خرمشهر

خدمت در جهت آرامش و آسایش شهروندان عزیز به ویژه خرمشهریان عزیز که سالها با حداقل امکانات در حفظ این مرز خاکی کشور دلسوزانه و 
فداکارانه زندگی می کنند، از جایگاه و مرتبه واالیی به لحاظ ارزش های دینی و نیز ارزش های انسانی برخوردار است و توشه آخرت انسان را پربارتر 
می سازد. از همین رو اجر و قرب نهایی زحمات دلســوزانه ، مدبرانه و بی وقفه نزد خداوند متعال محفوظ است. جا دارد مراتب قدردانی خود را از 
زحمات و تالش های جنابعالی و همکاران زیر مجموعه امورمشترکین  برق  خرمشهر جناب آقای عبود زاده ، مطوری ، ناخدایی کارشناس محترم 
و همچنین جوان فعال وپر تالش  شریبی وهمکارمهربانش در امور نصب کنتور رادر پیشبرد  اهداف و رضایت شهروندان  قدر نهاده و توفیقات روز 

افزون بزرگواران را از خداوند متعال در تمام مراحل زندگی خواستارم.
دانیاری- خبرنگار خرمشهر



اقتصاد2
ایران

بازار خودرو راکد است
بالتکلیفی آیین نامه واردات خودرو معامالت را در 

بازار خودرو به حداقل رسانده است.
به گزارش تســنیم، بازار امــروز خرید و فروش 
خودرو نسبت به هفته گذشــته با تغییراتی در 
قیمت انواع خودروهای داخلی همراه بوده است 
به نحوی که برخی از محصوالت مانند پژو 206 
تیپ پنج با کاهش 5 میلیون تومانی و برخی از 
محصوالت مانند پراید 132 با افزایش 3 میلیون 
تومانی قیمت ها مواجه شده است. البته همچنان 
در بازار خرید و فروش زیادی انجام نمی شود و 
همه در حالت انتظار قرار دارند. خبری از تأیید 
آیین نامه واردات خودرو مطرح نیســت. در این 
شرایط فروشندگان بیشــتر ترجیح می دهند 
خودرو را نگه داشته تا تکلیف بازار مشخص شود، 
آن دسته از مشتریانی که خواستار خرید خودرو 
هســتند نیز باید با چانه زنی بســیار خودروی 
دلخواه خود را آن هم با قیمت مناسب خریداری 
کنند البته این در شــرایطی است که فروشنده 

حاضر به معامله باشد.
در بازار امروز سمند ال ایکس با قیمت 309 میلیون 
تومان، سمند ای اف ســون با قیمت 356 میلیون 
تومان، دنا پالس 491 میلیــون تومان و دنا پالس 
توربو اتوماتیک 508 میلیــون تومان به فروش می 
رسد. عالوه بر این پژو پارس با قیمت 311 میلیون 
تومان، پژو 207 اتوماتیک 592 میلیون تومان، رانا ال 
ایکس 251 میلیون تومان، پژو 205 تیپ دو با قیمت 
102 میلیون تومان و پژو 206 تیپ پنج 351 میلیون 
تومان مورد معامله قرار می گیرد. در محصوالت سایپا 
نیز پراید 111 با قیمت 205 میلیون تومان، تیبا با 
قیمت 202 میلیون تومان، تیبــا دو با قیمت 208 
میلیون تومان ساینا با قیمت 212 میلیون تومان، 
کوئیک دنده ای 211 میلیون تومان و شــاهین با 

قیمت 371 میلیون تومان به فروش می رسد.

حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب 
معتبر، قاچاق محسوب می شود

معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه 
قضاییه در پیامکی اعالم کرد که عرضه، حمل یا 
نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر و…
قاچاق ارز محسوب می شــود. معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی 
هشدار داده است: “عرضه، حمل یا نگهداری ارِز 
فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود 
توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه 
مالی اعتبارِی دارای مجوز از بانک مرکزی، قاچاق 

ارز محسوب می شود.”

رسوب ۱۰۰ هزار تن روغن در 
بنادر و گمرکات به دلیل تعلل 

۲ماهه ستاد تنظیم بازار
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گفت: 
با وجود تصویب حذف ســود بازرگانــی واردات 
کاالهای اساسی بعد از حذف ارز 4200 تومانی، 
ستاد تنظیم بازار با گذشت دو ماه هنوز این مصوبه 

هیات وزیران را به گمرک ابالغ نکرده است.
به گزارش تســنیم  بعد از مردمی سازی یارانه و 
حذف ارز 4200 تومانی کاالهای اساســی دولت 
با مصوبه های حمایتی سعی در تعدیل قیمت این 
محصوالت داشــت به طوری که مالیات بر ازش 
افزوده 9 درصدی را به یک درصد و سود بازرگانی 

کاالهای مختلف را کاهش داد.
به طوری که در بخش روغن خام  سود بازرگانی 
سویا، آفتاب گردان و کلزا از 6 درصد و پالم از 28 

درصد به صفر درصد کاهش یافت.
این ابالغیه ها خبرهای خوبی برای تامین و تولید 
کاالهای اساسی به حســاب می آمد و منجر به 
کاهش قیمت تمام شده این محصوالت می شد اما 
یکی از این ابالغیه ها بعد از گذشت حدود دو ماه 
هنوز اجرایی نشده است. محسن رضایی معاون 
اقتصادی رئیس جمهور در نیمه خرداد با ارسال 
نامه ای به وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی، مصوبه 
کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات 13 قلم 
کاالی اساسی وارداتی و دو قلم کاالی تولید داخل 
به 1درصد را ابالغ کرد. پیرو این ابالغیه در روزهای 
پایانی خرداد نیز مدیر کل دفتر واردات گمرک در 
بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور کاهش یک 
درصدی مالیات بر ارزش افزوده واردات 13 کاالی 

اساسی را ابالغ کرد.
بنابراین گزارش با وجود مصوبــه هییت وزیران 
درباره حذف سود بازرگانی کاالهای اساسی اما بر 
اساس اعالم دبیر انجمن صنایع روغن نباتی این 
مصوبه بعد از گذشت 50 روز توسط ستاد تنظیم 
بازار به گمرکات کشور برای اجرا ابالغ نشده است 
به همین منظور تولیدکننــدگان برای ترخیص 

محصول خود با مشکل مواجه هستند.

خبر

برخی از معاملــه گران با 
توجه اظهارات اخیر بایدن 
و گزارش جدید آژانس در 
انتظار افزایش قیمت دالر 
هستند اما عده ای دیگر از 
بازار ساز می ترسند و حاضر نیستند که در موقعیت 

خرید قرار بگیرند.
به گــزارش اقتصادنیوز ؛ در روزهــای اخیر اخبار 
جدیدی از غرب به بازار ارز تهران مخابره شده که از 
نظر برخی از معامله گران می تواند زمینه افزایش 

قیمت دالر را فراهم کند. 

سیگنال آژانس به دالر تهران 
 خبرگزاری رویترز اعالم کرد که آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی گزارش داده اســت که ایــران غنی 
سازی با ســانتریفیوژهای پیشرفته IR-6 در فردو 
را آغاز کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
گزارشی به اعضای این نهاد بین المللی که رویترز به 
نسخه ای از آن دست یافته است، اعالم کرده است: 
»آژانس بین المللی انــرژی اتمی تایید می کند که 
ایران تزریق گاز هگزافلوراید اوارنیوم غنی شده تا 5 
درصد به آبشار 166 سانتریفیوژی IR-6 را در فردو 

آغاز کرده است«. 

خط و نشان بایدن برای قیمت دالر 
رئیس جمهــور آمریکا دیروز  در یادداشــتی برای 

»واشنگتن پســت« اعالم کرد، تا زمانی که ایران 
به برجام برنگردد، فشــار اقتصادی و دیپلماتیک 

واشنگتن ادامه می یابد.
با این حال عده ای از معامله گران با اشاره به رفتار 
بازار ساز در هفته گذشته می گفتند  احتمال تدوام 
آرامش در  بازار ارز  امروز وجود دارد. معامله گران به 
دلیل اینکه ازعرضه بازارساز ترس دارند، به راحتی 

حاضر نیستند که در موقعیت خرید قرار بگیرند.

تزریق دالر برای خنثی سازی اخبار منفی
در روزهــای شــنبه و یک شــنبه، کانــال های 

اطالع رســانی معاملــه گــران،  نــرخ خاصی را 
گــزارش نکردند ولــی در کانال هــای معامالتی 
خــرد بازیگــران، قیمــت دالر در محــدوده 31 
 هــزار و 200 الــی 31 هــزار و 300 تومــان قرار

 داشت.
بازار ارز در ابتدای هفته جاری در معرض خبرهایی 
قرار گرفته اســت که می تواند قیمت اســکناس 
آمریکایی را در مسیر صعودی قرار دهد. به عنوان 
مثال، رییس جمهــور آمریکا اخیــرا عنوان کرده 
اســت، تا زمانی که ایران به برجام برنگردد، فشار 
اقتصادی و دیپلماتیک واشنگتن ادامه می یابد. در 

خبری دیگر عنوان شده است که ایران غنی سازی 
با سانتریفیوژهای پیشــرفته را در فردو  آغاز کرده 
اســت  در واقع، آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
گزارشی به اعضای این نهاد بین المللی که رویترز 
به نسخه ای از آن دســت یافته، اعالم کرده است: 
»آژانس بین المللی انــرژی اتمی تایید می کند که 
ایران تزریق گاز هگزافلوراید اوارنیوم غنی شده تا 5 
درصد به آبشار 166 سانتریفیوژی IR-6 را در فردو 

آغاز کرده است«.
مجموع این اخبار چندان برای بازیگران کاهشــی 
بازار خوشــایند نیست و ممکن اســت زمینه ساز 
ورود برخی از خریداران احتیاطی به بازار معامالت 
اسکناس آمریکایی شــود. با این حال، شرایط بازار 
حداقل در معامالت خرد غیررســمی نشــان می 
داد که وضعیت معامالت متشــنج نیست و قیمت 
تمایل خاصی برای قرار گرفتن در مســیر صعودی 

نداشته است. 
در روزهای شنبه و یک شــنبه، کانال های اطالع 
رسانی معامله گران،  نرخ خاصی را گزارش نکردند 
ولی در کانــال هــای معامالتی خــرد بازیگران، 
قیمــت دالر در محــدوده 31 هــزار و 200 الی 
31 هــزار  و 300 تومان قرار داشــت. این موضوع 
نشــان می دهد که علی رغم اخبار سیاســی که 
 می توانــد احتمال احیــای توافق هســته ای را 
کمرنگ تر جلــوه دهــد، معامله گــران به دلیل 
اینکــه ازعرضــه بازارســاز هــراس دارنــد، به 
 راحتی حاضر نیســتند کــه در موقعیــت خرید 

قرار بگیرند.

ترس در بازار دالر حاکم شد

جو  احتیاطی  در بازار ارز

تصمیمات خلق الساعه و سیاستگذاری های 
غلط بورس را در مسیر ریزش بیشتر قرار داد
تشدید بی اعتمادی سهامداران 

  مریم بابایی
در روزهایی که بازار سرمایه، با خروج نقدینگی و 
بی  اعتمادی سهامداران رو به روست و ثابت ماندن 
نرخ ارز نیمایی با وجود افزایش نرخ دالر، به مانعی 
برای رشد بورس تبدیل شــده است،تصمیمات 
خلق الساعه و بدون بنیه کارشناسی، بی اعتمادی 
به این بازار و روند خروج ســرمایه را تشدید کرده 
است. تنها از ابتدای تیرماه تاکنون در مجموع 4 
هزار و 261 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس 

خارج است. 
بورس تهران در حالی کانال حساس یک میلیون 
و 500 هزار تومانی را از دســت داد که به واسطه 
تصمیم گیری های غلط مستعد ریزش بیشتر طی 
روزهای آینده است. اخیرا طرحی در کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس با عنــوان "طرح تنظیم 
بازار کاالهای مشمول الزام به عرضه در بورس های 
کاالیی" مورد تصویب قرار گرفته که قرائن موجود 
در فرایند تدوین طرح و محتویات پیشنهادی باعث 
نگرانی از گسترش فساد در دستگاه های اجرایی و 

رواج امضای طالیی شده است.
در همین زمینه عضو هیات مدیره کانون کارگزاران 
بــورس و اوراق بهادار از ارائــه طرح مجلس برای 
تشــکیل کارگروه عرضه محصوالت بورس های 
کاالیی؛ بدون نماینده بازار سرمایه خبر داد و در 
گفتگو با )سنا( گفت: طرح تنظیم بازار کاالهای 
مشــمول الزام به عرضه در بورس های کاالیی که 
اخیرا مطرح شده است، اصالح شده ی طرح توسعه 
و تولید پایدار زنجیره فوالد است که در سال های 
گذشته در کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و 
در صورت تصویب آن در مجلس شورای اسالمی 
می تواند آثار نامطلوب بر صنعت و بازار ســرمایه 
داشته باشد و ضمن افزایش تصمیمات خلق الساعه، 
قیمت گذاری دستوری، عدم شفافیت ها به مخاطره 
انداختن امنیت سرمایه گذاری و قابلیت پیش بینی 
پذیری اقتصاد را تهدید می کنــد. وی افزود: این 
طرح ضمن کاهش اختیــارات و تضعیف جایگاه 
بورس های کاالیی باعث افزایش اختیارات وزارت 
صنعت معدن و تجارت شده و می تواند مداخالت 
دولت در محیط کسب و کار را افزایش دهد در حالی 
که در قوانین فعلی به دفعات بر اهمیت و ضرورت 

بورس های کاالیی اشاره شده است.
در همین راستا فعاالن بازار سرمایه خواهان بررسی 
دالیل سرپیچی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصمیم دولت 
در مخالفت با خروج محصوالت از بورس کاال شدند.
بورسی ها معتقدند وزارت صنعت و مجلس با طرح 
تنظیم بازار کاالهای مشــمول الزام به عرضه در 
بورس  کاال، عالوه بر اینکه ریسک های جدیدی بر 
بورس تحمیل می کنند، خالف مصوبه دولت است.

بورس سقوط کرد
روز گذشــته ســه گروه یکپارچه قرمز پوش شدند. 
قیمت سهام تمامی نمادهای گروه های »فراورده های 
نفتــی و کک«، »محصــوالت غذایــی« و »عرضــه 
 کنندگان برق« کاهــش یافــت و قرمزترین صنایع 
بورس بودند. به گزارش اقتصادنیــوز، در معامالت روز 
دوشنبه بیستم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با 
ریزش 10 هزار و 890 واحدی نسبت به روز شنبه به رقم 
یک میلیون و 487 هزار و 622 واحد رسید.  شاخص هم 
وزن بورس نیز با افت 6 هزار و 270 واحدی در ســطح 
409 هزار و 559 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل 
فرابورس )آیفکس( 222 واحد پائین آمد و در سطح 19 

هزار و 822 واحد  قرار گرفت.  

نمادهای تأثیرگذار بر شاخص
روز گذشــته نمادهــای »فــارس«، »فملی« و 
»شتران« بیشــترین تأثیر را در افت شاخص کل 
بورس داشــتند و نمادهای »فوالد«، »ومعادن« 
و »فخوز« بیشــترین تأثیر افزایشی را بر شاخص 
کل داشــتند.  در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، 
»شاوان« و »غصینو« بیشترین تأثیر کاهنده را بر 
شاخص کل فرابورس داشتند و »مارون«، »ددانا« 
و »دی« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.   
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس فوالد 
صدرنشین است و شســتا و خودرو در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیز دی، ددانا و آریا 

پرتراکنش  ترین نمادها  هستند.  

گروه های قرمز بازار 
روز گذشته سه گروه یکپارچه قرمز پوش شدند. قیمت 
سهام تمامی نمادهای گروه های »فراورده های نفتی و 
کک«، »محصوالت غذایی« و »عرضه کنندگان برق« 

کاهش یافت و قرمزترین صنایع بورس بودند.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2529| سه شنبه 21 تیرماه1401

بررسی قیمت کاالهای اساسی در ابتدای تیر نسبت به 
ماه مشابه سال قبل نشان می دهد که قیمت کاالها در  
یک سال گذشته بین هشت )تیرآهن( تا 367 )روغن 
مایع آفتابرگردان معمولی( درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس گزارش کارگروه رصد و 
پایش قیمت اقالم اساســی و پر مصرف بازار کشور 
منتهی به اول تیر که از سوی انجمن ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان منتشر شده، قیمت 52 قلم 

کاال در 9 گروه بررسی شده است.

افزایــش ۳۹ تا ۱۱۵ درصــدی قیمت 
محصوالت پروتئینی

بر اساس این گزارش قیمت گروه محصوالت پروتئینی 
شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت گوسفند و گوساله 
و گوسفند و گوساله زنده دراول تیرماه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل بین 39 تا 115 درصد افزایش 
یافته اســت.  طی یک سال گذشــته قیمت هر کیلو 
گوشت گوساله با 61 درصد افزایش به حدود 187 هزار 
تومان، هر کیلو گوشت گوسفندی با 42 درصد افزایش 
به بیش از 180 هزار تومان  و هر کیلو گوشت مرغ تازه 
با 101 درصد افزایش به 52 هزار و 400 تومان رسیده 
است. همچنین در این مدت قیمت هر کیلو گوساله و 
گوســفند زنده 57 و 39 درصد افزایش یافته است. اما 
بیشترین افزایش قیمت در گروه محصوالت پروتئینی 
مربوط به تخم مرغ است که قیمت هر کیلو از آن 115 
درصد افزایش به حدود 38 هزار تومان رســیده است.
گروه لبنیات شامل انواع شیر، پنیر و کره نیز در یک سال 
گذشته بین 78 تا 152 درصد افزایش یافته که بیشترین 
افزایش مربوط به شــیر خام در دامداری  به قیمت 12 
هزار و 700 تومان به ازای هر لیتر بوده است. بر این اساس 
قیمت هر کیلو شیر پاستوریزه بطری کم چرب و شیر 
استریل پاکتی نیز به ترتیب با 99 و 78 درصد افزایش 
نسبت به تیر سال قبل به نزدیک به لیتری 19 هزار و 
500 و 20 هزار و 100 تومان رسیده است. قیمت پنیر 
400 گرمی و کره 100 گرمی پاستوریزه نیز با افزایش 
133 و 105 درصدی طی یک سال گذشته به حدود 21 

و 13 هزار تومان رسیده است.  

قیمت شکر بیش از ۲ برابر شد
افزایش قیمت گروه قند، شــکر و چای نیز طی یک 
سال گذشــته 26 تا 102 درصد بوده است. در این 
مدت قیمت هر کیلو قند 82 درصد، شــکر فله 72 
درصد، شکر بســته بندی 102 درصد و انواع چای 
بین 26 تا 33 درصد افزایش یافته است. بنابراین در 
اول تیر امسال قیمت هر کیلو قند به حدود 31 هزار 
تومان، شــکر 26 هزار تومان و چای به 142 تا 147 

هزار تومان رسیده است.

افزایش ۲۴۱ تا ۳۶۷ درصدی قیمت انواع روغن 
در این میان از بین انــواع روغن، قیمت روغن نیمه 

جامد 4.5 کیلویی با 241 درصد افزایش در یک سال 
گذشــته به حدود 345 هزار تومان رسیده است. اما 
قیمت روغن مایع آفتابگردان معمولی و سرخ کردنی 
367 و 363 درصد افزایش یافته و به بیش از 63 هزار 

تومان رسیده است.  
بررسی قیمت گروه کاالیی غالت و حبوبات شامل 
انواع برنج، ماکارونی و حبوبات در یک سال گذشته 
نیز حاکی از افزایش 28 تا 201 درصدی قیمت این 
کاالهاست. بر این اساس برنج ایرانی یعنی هاشمی 
و طارم با 190 و 201 درصد افزایش طی این مدت 
به میانگین 110 هزار تومان رسیده، اما این افزایش 
قیمت در برنج خارجی شــامل هندی و پاکستانی 
کمتر یعنی حدود 58 و 59 درصد بوده و قیمت این 
دو محصول در تیر ماه امسال به حدود 37  و 40 هزار 
تومان رسیده است. قیمت ماکارونی 500 گرمی نیز 
با 168 درصد افزایش در این مدت به حدود 16 هزار و 

800 تومان رسیده است.  

محدوده قیمت حبوبات
از بین انواع حبوبات نیز در یک سال گذشته قیمت 
عدس، لوبیا چیتی، نخود و لپه، به ترتیب 84، 68، 64 
و 28 درصد افزایش یافته است. به طوری که در ابتدای 
ماه جاری قیمت انواع حبوبات یاد شده در محدوده 50 

تا 62 هزار تومان بوده است.  
گروه مورد بررســی بعدی در گــزارش انجمن ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان میوه، صیفی و مواد 
غذایی است که طی یک سال گذشته بین 31 تا 144 
درصد افزایش قیمت داشــته اند. بیشترین افزایش 
قیمت در این گروه، در مدت یاد شده مربوط به سیب 
زمینی است که با افزایش 144 درصدی نسبت به ماه 
مشابه سال قبل به 16 هزار و 500 تومان رسیده و بعد 
از آن رب گوجه فرنگی با 132 درصد و پیاز زرد با 101 
درصد افزایش نسبت به سال قبل در رتبه دوم و سوم 
قرار می گیرند. قیمت این دو محصول در ابتدای تیر 
به حدود 9900 و 37 هزار و 700  تومان رسیده است.  

شوینده چقدر گران شد؟
در گروه شــوینده ها نیز قیمت انواع پودر دستی و 
ماشــینی 35 و 43 و دســتمال کاغذی 52 درصد 
افزایش یافته، به طوری که قیمــت انواع پودر 500 
گرمی در ابتدای تیر حدود 13 تــا 17 هزار تومان و 
قیمت دســتمال کاغذی 200 برگ حدود 12 هزار 

تومان بوده است.
قیمت کاغذ آ چهار بسته بندی نیز نیز در مدت یاد 
شــده 62 درصد افزایش یافته و قیمت بسته 500 
عددی این محصول به 107 هزار تومان رسیده است.

همچنین بررســی قیمت گروه مصالح ساختمانی 
طی یک سال گذشته حاکی از افزایش هشت تا 77 
درصدی قیمت تیر آهن، ورق ســیاه، میلگرد، گچ 

سفید و سیمان خاکستری است.

بررسی ســه شــاخص قیمت، متراژ و محدوده 
معامالت حاکی از آن است که دو سمت عرضه 
و تقاضا در بازار مســکن شــهر تهران، مسیری 
جداگانه را طی می کننــد؛ بدین معنا که عرضه 
واحدها از نوع بزرگ متراژ، باالتــر از میانگین 
قیمت و در محدوده شــمال تهران اســت اما 
تقاضای واقعــی در واحدهــای کوچک، کمتر 
از متوســط قیمت و در مناطق مصرفی تمرکز 

کرده است.
به گزارش ایســنا، نزدیک 57 درصد معامالت 
مســکن در محدوده قیمتی کمتر از میانگین 
شهر یعنی پایین تر از 39.4 میلیون تومان در هر 
متر مربع انجام می شود. از طرف دیگر متوسط 
قیمت در 16 منطقه از شــهر تهــران پایین تر 
از سطح میانگین کلی اســت. واحدهای 50 تا 
60 متر مربع رتبه اول از نظر مساحت را به خود 
اختصاص می دهد و حدود 54 درصد معامالت 
در واحدهای کمتر از 80 متر انجام می شود. این 
در حالی اســت که عمده واحدهای عرضه شده 
در آگهی ها در محدوده شمالی پایتخت و باالتر 

از 80 متر مربع هستند.
عمده خریدهای بازار مسکن در سه ماهه ابتدای 
امســال از نوع ســرمایه گذاری بوده است. اما 
اتفاق مثبت می تواند این باشــد که جریان بخر 
و بفروشی و ســفته بازی در عین حال که بازار 
مســکن را مأمنی بــرای حفــظ ارزش دارایی 
انتخاب کرده، تقاضای بالفعل خرید در سالهای 
آینده را در محاسبات خود لحاظ کرده است. به 
دلیل رشد ســنگین قیمت خانه در چهار سال 
اخیر نبض خریدهای مصرفی بسیار کند می زند 
و خریدهای سرمایه ای پس از غیبت حدودا یک 
ســاله عمده فضای بازار ملک را از اسفند سال 

گذشته تا کنون به خود اختصاص داده است.

قهر عرضه و تقاضا در بازار مسکن پایتخت
بازار مســکن در ماههای اردیبهشــت و خرداد 
1401 با دو تغییر معنادار مواجه شــد. دو تورم 
ماهیانه 6.1 و 8.4  درصد در ماههای دوم و سوم 
سال جاری گویای آن است که سرمایه گذاران با 
پیش فرض انتظارات تورمی، افزایش تورم، رکود 
بازارهای رقیب و افت بورس، بازار ملک را برای 
حفظ ارزش دارایی خود انتخاب کرده اند. با این 
حال چشــم انداز خود را معطوف به دوره رونق 
خریدهای مصرفی در آینده قرار داده و سرمایه 
خود را به خرید آپارتمان هایی متناسب با الگوی 

مصرف اختصاص داده اند.
خــرداد امســال دو رکــورد در بــازار امالک 
پایتخت به ثبت رســید. نخســتین رکورد به 
رســیدن متوســط قیمت بــه 39.4 میلیون 
تومــان در هر متــر مربع مربوط می شــود که 

رقمی بی سابقه محســوب می شود. اتفاق دیگر 
رســیدن تعداد معامالت به حد نرمال اســت 
که در 49 ماه گذشــته بی ســابقه بود. خرداد 
1401 حدود 14 هزار قــرارداد خرید و فروش 
خانه در تهران به امضا رســید کــه در 49 ماه 
 گذشــته با چنین حجمــی از معامالت مواجه 

نشده بود.
قیمت مســکن در یک ماه 8.4 درصد افزایش 
یافت که باالترین بازدهی را بین بازارهای سکه، 
دالر و سهام به خود اختصاص داد رشد سالیانه 
قیمت مســکن نیز 32.8 درصد به ثبت رسید. 
البته تورم عمومی در هر دو شــاخص ماهیانه 
و ســالیانه به ترتیب با ثبت رکــورد 12 درصد 
و 52 درصد، باالتــر از تورم بازار مســکن قرار 
گرفت. شرایط فعلی گویای آن است که برخالف 
دهه های گذشته، بازار مسکن به سرعت خود را 
با تحوالت اقتصادی وفق می دهد. از طرف دیگر 
نرخ رشد واقعی قیمت مسکن، منفی است. بدین 
معنا که قیمت اسمی مسکن حدود 33 درصد 
رشد کرده اما قیمت واقعی آن 19 درصد کاهش 

یافته است.
از طرف دیگر بازار مسکن شهر تهران با عرضه ی 
انبوه واحدهــای بزرگ متراژ در نیمه شــمالی 
مواجه شده است. زمین گیر شدن سرمایه ها در 
بخش زمین و مسکن، دو آسیب را متوجه هردو 
طرف عرضه و تقاضا کرده اســت. طرف عرضه 
اگرچه از ماراتن رشــد قیمتها سود برده اما در 
عین حال با بلوکه شدن دارایی خود مواجه شده 
است. طرف تقاضای مصرفی نیز به لحاظ جهش 
سنگین قیمتها به طور کلی از بازار کنار رفته و 
این عامل، گردش نقدینگــی در بازار را مختل 

کرده است.
اشــتباه محاسبات ســرمایه گذاران ملکی طی 
حدود یک دهــه اخیر درخصــوص تمرکز بر 
واحدهای بزرگ متراژ و لوکس منجر به اشباع 
بازار در این بخش شــده اســت. بر این اساس 
جریان سرمایه گذاری باید مسیر خود را در هر 
دو بخش تولید و ســفته بازی از شمال به مرکز، 

جنوب و حومه تهران تغییر دهد.
با وجود ســرکوب توان تقاضــای واقعی خرید 
مسکن، خردادماه امسال تعداد معامالت نسبت 
به ماه گذشته 32 درصد و در مقایسه با خرداد 
ســال قبل 172 درصد رشــد کرد. بررسی ها 
گویای آن اســت که عمده خرید و فروش ها از 
نوع سرمایه گذاری اســت. با توجه به خالء پایه 
های مالیاتی در بخش امالک، مســکن نه تنها 
به عنوان ســپری در مقابل تورم، سرمایه ها را 
حفظ می کند بلکه بنا به گفته کارشناسان، در 
بلندمدت تمامی بازارها را به لحاظ بازده سرمایه 

پشت سر می گذارد.

معاون صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
گفت: طبق تفاهم نامه ای که بــا یکی از بانکها منعقد 
کردیم می توانیم تا هزار میلیارد تومان تســهیالت از 

طریق صدور ضمانت نامه به صنایع کوچک بپردازیم.
محبوب پناهی در گفت و گو با مهر با بیان اینکه صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به موجب قانون، 
صرفاً جهت پر کردن خأل وثیقــه مابین تولیدکننده و 
ذی نفعان بانکی تشکیل شده است، اظهار کرد: زمانی 
که ســرمایه گذار یا کارآفرین به دنبال راه اندازی یک 
واحد تولیدی است، شاهد هستیم تمام دارایی خود را 

صرف خرید و راه اندازی تأسیسات فیزیکی ماشین آالت 
و مواردی از این قبیل خواهد کرد و تقریباً دارایی قابل 
توجهی که به عنوان وثیقه نزد بانک ها به ضمانت بگذارد، 
نخواهد داشــت. زمانی که برای دریافت تسهیالت به 
بانک ها مراجعه می کند، بانک ها بنا به نگاه اقتصادی که 
دارند محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه نمی پذیرند و 

معموالً تولیدکننده با مشکل مواجه خواهد شد.

معاون فنی و برنامه ریزی صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک تاکید کرد: صندوق ضمانت صرفاً برای 
پر کردن این خأل تأسیس شده است تا این ضمانت نامه 
را برای واحدهایی که دچار مشکل وثیقه هستند، صادر 
کند و آنها بتوانند به راحتی از تسهیالت بانکی که بیشتر، 
تسهیالت سرمایه در گردش است، استفاده کنند. در این 
راستا صندوق ضمانت با تمامی بانک های کشور اعم از 

خصوصی و دولتی تفاهم نامه هایی دارد و ضمانت نامه 
صندوق مورد پذیرش تمامی بانک ها در سطح کشور 

است.
معــاون فنــی و برنامــه ریــزی صنــدوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: در همین راستا با 
امضای تفاهم نامه ای با یکی از بانک ها، امسال می توانیم 
تا مبلغ 10 هزار میلیارد ریال )هــزار میلیارد تومان( 
تســهیالت را با معرفی و تضمین صندوق و از طریق 
صدور ضمانت نامه در اختیار صاحبان صنایع کوچک  به 

واحدهای متقاضی اعطا کنیم.

قهر عرضه و تقاضا در بازار مسکن پایتختقیمت کاالهای اساسی در یک سال گذشته چقدر تغییر کرد؟

ارائه تسهیالت جدید هزار میلیاردی به صنایع کوچک

گروه اقتصاد ایران وجهان
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دبیر سندیکای کنســرو گفت: ابالغیه سازمان ملی 
اســتاندارد مبنی بر تغییر لیبل برندهای معتبر در 
نهایت هزینه های اضافی به مصرف کنندگان تحمیل 
می کند؛ چراکه باعث افزایش قیمت تمام شده کاالها 
می شــود از این رو امیدوارم که این مصوبه به صورت 
پایلوت در همان شهرها باقی بماند و سراسری نشود. 
محمد میررضوی در پاسخ به این پرسش که سازمان 
ملی استاندارد ابالغیه ای را به تولیدکننده های مواد 
غذایی استان گیالن و شهر الهیجان ابالغ کرده است 
که بر طبق آن برندهای معروف مواد غذایی و خوراکی 
در درج برند و نام تجاری خود با محدودیت های جدی 
مواجه شده  اند از دید شــما چنین ابالغیه هایی چه 
تاثیری بر روند تولید می گــذارد؟ گفت: تاکنون این 
دستورالعمل به تولیدکنندگان محصوالت کنسروی 
ابالغ نشده است. شایسته است پیش از اجرای مصوبات 
ابداعی در نحوی اجرای آنها با تولیدکنندگان مشورت 
شود. وی با بیان اینکه تغییر لیبل هزینه اضافی را به 
تولیدکنندگان تحمیل می کند، خاطر نشــان کرد: 
هزینه های اضافی در نهایت به مصرف کنندگان فشار 
وارد می کرد چراکه قیمت تمام شده کاالها را افزایش 
می دهد از این رو امیــدوارم که این ابالغیه به صورت 
پایلوت بوده و سراسری نشــود. این فعال اقتصادی 
عدم تعیین قیمت محصوالت کنسروی را مهم ترین 

دغدغه تولیدکنندگان این محصوالت دانست و افزود: 
تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی حدود 3 ماه است 
که منتظر تعیین نرخ جدید بــرای این محصوالت 
هستند. مطابق با قانون سازمان حمایت متولی تعیین  
قیمت مواد غذایی است اما این سازمان تعیین تکلیف 
درباره نرخ رب گوجه فرنگی را به ســتاد تنظیم بازار 
واگذار کرده و تصمیم گیری در این زمینه در پرده ای 

از ابهام است.
به گفته دبیر سندیکای کنســرو؛ وزارت کشاورزی 
بعد از آنالیز قیمت مــواد اولیه بــا افزایش نرخ رب 
گوجه فرنگی بــه 45 هزار تومــان موافقت کرده اما 
این وزارتخانه در تعیین قیمت محصوالت کنسروی 
چندان تاثیرگذار نیســت. وی با بیان اینکه تعیین 
تکلیف قیمت رب گوجه فرنگی می تواند کمبود این 
محصول در بازار را جبران کند، تصریح کرد: در حال 
حاضر قیمت رب گوجه فرنگی 35 هزار تومان است 
و نسبت به سال گذشــته تغییر نکرده است این در 
حالیست که قیمت گوجه فرنگی سال گذشته کیلویی 
1800 تومان بود اما در سال جاری به کیلویی 4 هزار 
تومان رسیده اســت پس رب نمی تواند با همان نرخ 
پیشینی در بازار عرضه شود. عالوه بر این قیمت درب 
رب گوجه فرنگی، شیرینگ، هزینه کارگری، حمل و 

نقل از سوی دولت افزایش داشته است.

مدیر کل تامین دام و فرآورده های دامی شرکت پشتیبانی 
امور دام گفت: شرکت مجوز صادرات 300 هزار راس دام 
را به تشکل ها در سال گذشته داد اما از آنجایی که شاهد 
مجوز فروشی و برخی کارهای غیرقانونی در بین تشکل ها 
بودیم از این رو مجوز صادرات ابطال و در نهایت حدود 43 
هزار 300 راس دام از کشــور خارج شد. محمد جعفری 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به واردات 
گوشت قرمز با ارز نیمایی در ســال 98، گفت: گوشت 
وارداتی با ارز 4200 تومانــی کیلویی 28 هزار تومان در 
بازار عرضه می شد؛ اما بعد از مصوبه واردات گوشت قرمز 
با ارز نیمایی قیمت این محصول در بازار به کیلویی 58 تا 

60 هزار تومان رســید. وی با بیان اینکه افزایش نرخ بر 
میزان مصرف گوشت قرمز تاثیر مستقیم گذاشت، افزود: 
تولید گوشت در کشور اقتصادی شد از این رو تمایل  برای 
ســرمایه گذاری در بخش پرورش دام افزایش پیدا کرد؛ 
همچنین میزان بارندگی در سال زراعی 99-98 دوچندان 
شد و میزان دام موجود در کشور به صورت تصاعدی باال 
رفت. این مقام مسئول با اشاره به کاهش حجم واردات 
گوشت قرمز در سال 99-98، تصریح کرد: میزان واردات 
گوشت منجمد برزیلی از  100 هزار تن و 30 هزار تن الشه 
گوسفندی به 27 هزار تن گوشت برزیلی رسید و دیگر 

واردات برای کشور جذابیتی نداشت.

مالیات بر درآمــد و نحوه 
دریافت آن همــواره مورد 
انتقاد بوده است. افرادی با 
مشاغل کم درآمد به دلیل 
اشــکاالت قانون مالیات 
ستانی، مشمول مالیات های ســنگین می شوند. 
در حالی که در بسیاری مشاغل با درآمدهای کالن، 
یا فرار مالیاتی وجود دارد یا صاحبان این مشاغل، 

مالیات ناچیزی پرداخت می کنند. 
از ســوی دیگر، در حالی که کمتــر از 1 درصد از 
قانون اخذ مالیات از خانه های خالی محقق شــده، 
کارمندان و کارگران مالیاتــی هایی را می پردازند 
که با حقوق بخــور و نمیر همخوانی نــدارد. طی 
روزهای اخیر مالیات 3 میلیــون تومانی یک تاجر 
با 80 میلیارد تومان درآمد در حالی خبر ســاز شد 
که به طور متوسط اصناف کشور ساالنه 5 میلیون 

تومان مالیات می پردازند و این رقم برای کارمندان 
و کارگران 9 میلیون تومان است. برپایه آمار، در 11 
ماهه سال گذشته مجموع مالیات حقوق کارمندان 
و کارگران 20 هزارمیلیارد تومان بوده که نزدیک 
به 19 درصد از کل مالیات های وصول شده دولت را 

تشکیل می دهد.
اما درهمیــن دوره زمانی درآمد دولــت از محل 
مالیات مشاغل 11 هزار میلیارد تومان بوده است، 
یعنی 9 هزار میلیارد تومان کمتر از مالیات کارکنان 
دولت و بخش خصوصی. مالیات بر حقوق در سال 
گذشــته 20  درصد از درآمدهــای مالیاتی دولت 
را تشــکیل داد. کارکنان بخش دولت و خصوصی 
تاکنون دو برابر صاحبان مشاغل و اصناف مالیات 

پرداخت کرده اند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این 
زمینه به "کسب و کار" گفت: مشکالت کارگران به 
تعیین دستمزد، خط فقر، نداشتن بیمه و قرارداد 
و... محدود نمی شود. مالیات ستانی از درآمدهایی 

که کفاف امرار معاش را برای یک ماه را نمی دهد به 
یکی از مشکالت اصلی قشر کارگر و کارمند تبدیل 

شده است.
وی اضافه کرد: اقشاری که مشــاغل با درآمدهای 
کالن دارند همواره با ســرپیچی از قانون و یا پیدا 
کردن روش های فــرار مالیاتی، از پرداخت مالیات 
امتناع می کنند. در حالیکه کارگر و کارمند و قشر 
حقوق بگیر باید این مالیات را پرداخت کند. در اصل 
مالیات ستانی اصال صحبتی وجود ندارد. اما تبعیض 

در مالیات بر درآمد باید رفع شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: دولت 
برای افرادی که دســتمزد پایینی دارند، معافیت 
مالیاتی از طریق بودجه کشور در نظر می گیرد. این 
در حالی اســت که معافیت مالیاتی نوعی حمایت 
از گروه ها، اقشــار، بخش های مختلــف بازار کار و 
حقوق بگیران، کارمندان و کارگران در هر کشــور 
اســت. دریافت مالیات در کنار برخــی رفتارها در 
راســتای کاهش حقوق زندگی کارگران را با خطر 

جدی مواجه کرده است. دولت حق مسکن کارگران 
را 550 هزار تومان تعیین کرد. این در شــرایطی 
است که پیش از این شورای عالی کار، حق مسکن 
کارگران را در سال 1401 به مبلغ 650 هزار تومان 
تصویب کرده بود. همیــن اتفاقات موجب کاهش 
بیش از پیش قدرت خرید و افت معیشــت حقوق 

بگیران می شود. 
به گفته وی، دســتمزدی که بنا به دالیل قانونی و 
چارچوب هــای حقوقی مصوب شــده، هیچ کس 
حق تغییر آن را ندارد. در نهایت دولت می توانست 
مصوبه را به شــورای عالی برگرداند. این که دولت 
مصوبه را تغییر دهد، کامال غیرقانونی و غیرحقوقی 

است. ما سابقه چنین کاری را نداشتیم.
در همین رابطه معاون سازمان امور مالیاتی گفته 
است برخی افراد دانه  درشت صنف با سوءاستفاده از 
کسبه جزء و تحریک آنها برای اعتراض، قصد آن را 
دارند که فرار مالیاتی کالن خود را همچنان مخفی 
نگه دارند. بکنظر با عنوان اینکه "فردی را ســراغ 
داشتیم که در سال گذشته فقط 3 میلیون تومان 
مالیات پرداخت کرده بود اما امسال مجموع درآمد 
حاصل از دستگاه های پوز وی مجموعاً 80 میلیارد 
تومان بوده اســت"، خاطرنشان کرد: سال گذشته 
میزان کل پرداخت مالیاتی اصناف 17 هزار میلیارد 
تومان بوده است که در مقایسه با مجموع 305هزار 
میلیارد تومان درآمد مالیاتی رقم بســیار ناچیزی 

بوده است.
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کارمندان و کارگران دو برابر اصناف مالیات می دهند

فرار مالیاتی دانه درشت ها و چند شغله ها
تبعیض مالیاتی میان کم درآمدها و پردرآمدها                                      مالیات ۳ میلیونی یک تاجر با درآمد ۸۰ میلیاردی

سازمان استاندارد هزینه های اضافی به تولید اضافه نکند

سقف قیمت تن ماهی ۳۵ هزار تومان 

مجوزفروشی دلیل ابطال صادرات دام زنده 

اولین محموله مرغ به عراق صادر شد

آگهی مزایده  عمومی سازمان مدیریت حمل ونقل 
بارومسافر شهرداری اراک

نوبت اول
سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بند4 مصوبه هیئت مدیره سازمان مورخه 1401/01/10 نسبت به 

واگذاری حق بهره برداری تعداد 1۳ باب غرفه را از طریق مزایده عمومی و به باالترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.

حق بهره برداری تعداد 1۳ باب ازغرفه های سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری اراک  عنوان مزایده و مبلغ تضمین :
با قیمت پایه کارشناسی در اسناد مزایده ) شماره مزایده در سامانه ستاد:۵001094۳84000001 ( 

نحوه و زمان دریافت اسناد مزایده
 دریافت اسناد مزایده ازساعت 08:00روز سه شنبه 1401/04/21 تا ساعت 1۳:00 روز شنبه مورخ

 1401/04/2۵به مدت ۵روز و صرفا"  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس 
www.setadiran.ir  امکان پذیر می باشد .

آخرین مهلت بارگذاری مدارک و 
پیشنهاد قیمت

آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد با رعایت موارد مندرج در 
اسناد مزایده و تحویل نسخه فیزیکی ضمانت نامه یا فیش واریزی به دبیرخانه سازمان مدیریت 
حمل ونقل بارومسافر شهرداری اراک تا ساعت 1۳00 روز پنجشنبه مورخ  06 /0۵ /1401 می باشد .

میزان و نوع تضمین شــرکت در 
مزایده

برابر ۵ درصد مبلغ پایه کارشناسی و صرفا در قالب ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع کار( با ۳ 
ماه اعتبار یا فیش واریزی به حساب سپرده سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری به 

شماره حساب 100817768814 بانک شهر شعبه شهید بهشتی

زمان گشــایش پاکت ها و محل 
تشکیل کمیسیون مزایده

روزیکشــنبه مورخ 1401/0۵/09 راس ساعت 9:00 دفتر سرپرست ســازمان  – حضور شرکت 
کنندگان بالمانع است ) همراه داشتن معرفی نامه جهت شرکت در جلسه مزایده الزامی است ( .

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقیحداقل صالحیت شرکت کننده

به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و یا به میزان کم تر از مبلغ تضمین و خارج از مهلت 
ترتیب اثر داده نمی شود.

هزینه کارمزد سامانه ستاد بعهده برنده مزایده خواهد بود .
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان در مزایده و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم 

عضویت ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده انجام دهند . 

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به امور قراردادهای سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری اراک 
واقع در بلوار آیت اله اراکی روبروی کارخانه ماشین سازی سازمان مدیریت حمل ونقل بار  ومسافر شهرداری اراک  مراجعه  و یا با شماره تلفن 

086۳۳1۳008۳ تماس حاصل فرمایند.

محمد حسین ساده وند، سرپرست سازمان

آگهی تجدید مزایده 
    شهرداری بوکان در نظر دارد در اجرای  بند 7 مصوبه شماره  46  مورخ  1401/03/04 شورای 
محترم اسالمی شهر ، نسبت به  واگذاری کلیه امورات مربوط به مدیریت جایگاه های  تک منظوره 
CNG شــماره  3  و  4  وصول درآمد حاصل از فروش وعرضه مــداوم گاز CNG به خودروهای 
گازسوز و نگهداشت وتعمیرات تجهیزات و تأسیسات موجود در جایگاه را  بصورت اجاره یکساله  
و به شرح ذیل به شرکت های دارای صالحیت ازشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و دارا بودن 
سقف مجاز  بهره برداری  از جایگاه CNG از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد 

مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(   با شماره مزایده 5001092725000009  
واگذار نماید .

ف
ه ردی ر شما

جایگاه

قیمت پایه اجاره 
بهــاء ماهانه به 

ریال

قیمت پایه اجاره بهاء 
سپرده شرکت در ساالنه به ریال

مزایده به ریال
شــماره اشتراک 

آدرس جایگاهجایگاه

پشت پایانه36/000/00022068251930 1360/000/000720/000/000
مسافربری 

جنب مسکن مهر24170/000/0002/040/000/000102/000/00022088278047
 

مهلت ثبت نام  :  تاریخ  1401/04/21              لغایت          1401/05/08   ساعت  19/00
مهلت دانلود اسناد : 1401/04/29       تاریخ بازگشایی 1401/05/09 ساعت 11/00   
تاریخ انتشار درروزنامه    :  نوبت اول  :  1401/04/21                 نوبت دوم:  1401/04/28
1- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

2- هزینه  خرید اوراق مزایده750/000 ریال .
3- درصورت وجود ابهام،واحد امورپیمان و قراردادها به شــماره تلفن 46226339-044 در اوقات/ اداری پاســخگوی سؤاالت 

متقاضیان محترم میباشد.
4-  هزینه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی و سامانه ستاد  به عهده برنده مزایده است.

   )www.setadiran.ir( 5-  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.مراجعه به سایت

میر حسامی، شهردار بوکان

 آگهی درخواست حصر وراثت 
اقای سید محمود قریشی  فرزند  سید اسداله  به شرح دادخواستی که به شــماره 0100282  / 1401 از این شعبه ثبت گردیده 
درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که  مرحومه زلیخا براری  فرزند  شعبان  به شماره شناسنامه 675  
صادره از  جویبار در تاریخ  1 /  4 /  1401 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان ســیمرغ فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند 
از : 1. سید محمود قریشــی فرزند  به شماره شناسنامه 2105  پســر متوفی 2.سیده زهرا قریشــی فرزند  به شماره شناسنامه 
619  دختر متوفی3.سید مسعود قریشــی فرزند  به شماره شناســنامه 6  پسر متوفی4.سیده  مریم قریشــی فرزند  به شماره 
شناســنامه   221 دختر متوفی 5.عظمت الســادات  قریشی فرزند  به شــماره شناســنامه   448 دختر متوفی 6.سیده  فاطمه 
قریشی فرزند  به شماره شناســنامه  2925 دختر متوفی7.سید اسداله قریشی فرزند  به شــماره شناسنامه 202  همسر متوفی 
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و 
 یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این شــورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی 

صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سیمرغ- سید عباس جعفری پطرودی

م  الف :   14 / 1401

آگهی مفقودی
 برگ سبز  سواری سیستم: پژو تیپ: ROAI700CC  مدل: 1389 به رنگ: نقره ای متالیک به شماره موتور : 11889015447 
شماره شاسی  NAAB41PMXAH279840  به شــماره پالک: 28 - 355 ج 96 مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.ب.ن
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بيت كوين به سود نزديك شده است؟
با کاهش قیمت بیت کوین به زیر ۲۱ هزار دالر، این رمزارز پیشرو به بهترین سود 
هفتگی در سه ماه اخیر چشم دوخته است.عملکرد قیمت بیت کوین تقریبا در 
مسیر رسیدن به بزرگترین پیشرفت خود از ماه مارس در نمودار هفتگی است اما 
هر چیزی ممکن است قبل از آن رخ دهد.بیت کوین )BTC( در بسته شدن هفتگی 
۱۰ جوالی به پایین ترین سطح سه روزه خود رسید و ۲۱ هزار دالر به عنوان سطح 
حمایتی کوتاه مدت جایگاه خود را از دست داد. داده ها نشان می دهند که بیت کوین 
برخی از سودهای خود را نسبت به اوایل هفته کاهش داده اما همچنان به دنبال 
بهترین سود هفتگی خود از ماه مارس است.عدم تداوم شکست بیت کوین باعث 

خوش بینی محتاطانه برخی از مفسران قبل از شروع هفته جدید شد.
به نقل از کوین، مایکل ون دی پوپ، تحلیلگر محبوب حوزه کریپتو می گوید: »بازارها 
واگرایی های صعودی در بازه زمانی باالتری را نشان می دهند و این احساسات مشابه 
احساسات در مراسم تشییع جنازه است«.یک دستورالعمل برای برگشت وجود دارد و 
می تواند بسیار سریع شتاب بگیرد؛ »زمانی سرمایه گذاری کنید که هیچ کس عالقه ای 
به خرید ندارد و وقتی همه عالقه مند هستند دارایی خود را بفروشید«. مجموع ارزش 
بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۱۶.۶۳ میلیارد دالر برآورد می شود 
که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۸۳ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۲.۸۳ 
درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۲۷ درصد 
کاهش داشته است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۴.۱۸ 

میلیارد دالر است که ۰.۹۷ درصد کاهش داشته است. 

آخرين آمار از سهم گوشی های هوشمند در بازار
سامسونگ با ۲۳.۴ درصد از سهم بازار گوشی های هوشمند، به تسلط خود 
در بازار جهانی گوشی های هوشمند ادامه می دهد. سامسونگ برای سال ها 
پیشروترین تولیدکننده گوشی های هوشمند بوده است و این شرکت همچنان 
به تسلط خود بر بازارهای جهانی ادامه می دهد، کمااینکه این غول کره جنوبی 

در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ در صدر جدول باقی ماند.
طبق آخرین گزارش شرکت بین المللی داده )IDC(، سامسونگ با ۲۳.۴ درصد 
سهم بازار و فروش ۷۳.۶ میلیون دستگاه در سه ماهه اول ۲۰۲۲، پیشرو در 
تولید گوشی هوشمند در سطح جهان باقی ماند. هرچند فروش سامسونگ 
در سه ماهه اول ۲۰۲۲، نشان دهنده کاهش ۱.۲ درصدی نسبت به سال قبل 
است، زیرا این شرکت در سه ماهه اول ســال ۲۰۲۱، ۷۴.۵ میلیون دستگاه 

فروخته بود.
اپل با ۱۸ درصد ســهم بازار و مجموع فروش ۵۶.۶ میلیون آیفون از ژانویه تا 
مارس ۲۰۲۲، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. برخالف سامسونگ، 
اپل در سه ماهه اول سال جاری، ۲.۲ درصد رشد فروش داشته است. شیائومی، 
اوپو و ویوو به ترتیب در جایگاه های سوم، چهارم و پنجم قرار دارند. شیائومی با 
۳۹.۹ میلیون محموله، ۱۲.۷ درصد بازار را تصاحب کرد در حالی که اوپو ۲۷.۴ 
میلیون دستگاه را برای ۸.۷ درصد سهم بازار به فروش رساند. ویوو با فروش 

۲۵.۳ میلیون دستگاه، سهم بازار ۸.۱ درصدی داشت.

اخبار

حمایت از بومی سازی فناوری های منطبق با نیاز داخلی
کمک به جذب فناوری های موردنیاز کشور با اعطای تسهیالت جذب فناوری به شرکت های دانش بنیان و خالق شتاب می گیرد و هدفمند می شود. به گزارش معاونت علمی ریاست جمهوری،دفتر 
جذب سرمایه و فناوری بین المللی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با هدف کمک به جذب فناوری های موردنیاز کشور نسبت به اعطای تسهیالت 

جذب فناوری به شرکت های دانش بنیان و خالق ایرانی اقدام کرده است. شرکت های دانش بنیان و خالق و استارتاپ هایی که دارای قرارداد انتقال فناوری و یا قرارداد بومی سازی فناوری 
خارجی در کشور هستند، می توانند با ارائه درخواست خود از این کمک ها بهره مند شوند.

در حالی فعاالن اقتصادی 
سهم هزینه مســکن را از 
ســبد درآمد خانــوار ۷۰ 
درصــد عنوان مــی کنند 
کــه در شــهرهای بزرگ 
بخصوص در تهران سهم اجاره بها از درآمد خانوارها 
به ۱۰۰ درصد رسیده است. سیاست های نخ نما و 
تکراری، گره ای از مشکالت مستاجران باز نکرده و 
منجر به مهاجرت آمار باالی خانوارها از شهرهای 
بزرگ به حاشیه شهرها شده است. تقلید دولتها از 
روی دست هم و ادامه راهکارهای بدون نتیجه برای 
کنترل بازار اجاره منجر به رشد افسارگسیخته نرخ 
اجاره شده به طوریکه بر اساس آمارها متوسط اجاره 

بها در تهران به ۹ میلیون تومان رسیده است. 
گزارش ها نشــان می دهد افزایش نرخ های اجاره 
مسکن در تهران به حدی رســیده است که سهم 
اجاره بها از درآمد هر خانوار در این شــهر به ۱۰۰ 
درصد رسیده است. بر اســاس تازه ترین آمارهای 

مرکز آمار ایــران و به نقل از کارشناســان اکنون 
به طور متوسط رهن کامل یک واحد ۵۰ متری در 
بازار اجاره شهر تهران ۲۱۱ میلیون و یک واحد ۷۰ 
متری ۲۹۶ میلیون تومان است. همچنین اجاره بها 
در مناطق شمالی و حتی میانی تهران بیش از این 
مقدار و گاهی دو برابر است، و به همین دلیل برخی 
برای تأمیــن آن، اموال خود مثل خــودرو و حتی 
اثاثیه خانه را می فروشــند یا به شــهرهای اطراف 

کوچ می کنند.
یکی دیگر از سیاســت های دولت سیزدهم برای 
افزایش قدرت پرداخت مستاجران که تکرار همان 
سیاســت دولت قبل بــوده، پرداخــت وام ودیعه 
مسکن است اما بانک ها زیر بار پرداخت وام ودیعه 
مسکن نمی روند. به طوری که طبق آمار اداره راه و 
شهرسازی استان تهران در سال گذشته؛ در استان 
تهران ۴۱۴ هزار و ۲۲۵ تقاضا برای وام ودیعه ثبت 
شده که از این تعداد ۱۹۳ هزار و ۱۹۹ تقاضا واجد 

شرایط اولیه بودند.
از سوی دیگر دولت ســیزدهم تا به امروز اقدامی 
برای ســاماندهی بازار اجاره بها انجــام نداده جز 
اجرای سیاست های دولت قبل، مبنی بر اینکه تمام 

قراردادهای اجاره به نفع مستاجران تمدید می شود 
به جز اینکه ملک در فروش رفته باشد. یا اینکه واحد 
در اختیار بســتگان درجه اول مالک قرار بگیرد. از 
دیگر سیاست های تنظیم بازار اجاره تعیین سقف 
حداکثری افزایش اجاره بها است که این عدد برای 

کالنشهری مانند تهران ۲۵ درصد است.
اما اجرای این دو سیاســت تنظیم بازار اجاره تنها 

در اختیار دولت نیست و اساســا اهرم اجرایی این 
سیاســت ها و ضمانت اجرای آن در دســت دولت 
نیست. چنانکه گفته می شود که در دو سال اجرایی 
این سیاست ها اغلب رای شــورای حل اختالف و 
مراجع قضایی به نفع مالــکان بوده چراکه مالکیت 
در قانون کشورمان محترم و اولویت است و با عمدتا 

نارضایتی مالک حکم تخلیه صادر می شود.

سهم اجاره بها از درآمد خانوارها در شهرهای بزرگ به 100 درصد رسيد

هرج  و مرج  قیمت ها  در بازار اجاره
  بازار   اجاره  رها  شده   است

تبعات نگاه سرمایه ای به مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن 

راهکارهایی که امتحان خود را پس داده و نتیجه ای به دنبال نداشته است نباید مجدد در دستور کار قرار بگیرد. راهکارهای آزموده شده و هزینه بر، مشکالت بخش اقتصاد مسکن را حل و فصل نخواهد کرد. زمانی که پیاده سازی سیاست 
ها، برنامه ها و راهکارهای آزموده شده نتیجه ای جز آمار سازی و بیان عملکرد، نتیجه ای نداشته، تکرار مجدد آنها کاری از پیش نخواهد برد. صراحتا اینکه وقتی دولت در پی جراحی و دستکاری اقتصادی در تمام ابعاد است، این رفتار، در 
تمام موارد اقتصادی از جمله اقتصاد مسکن نمود پیدا کرده است. بنابراین آسیب پذیرترین بخش اقتصاد مسکن که حوزه اجاره مسکن است از این تاثیرات بی نصیب نمانده است. در نتیجه مستاجران تحت فشار بیشتری قرار گرفته اند. در 
این شرایط قیمتها به صورت منطقی افزایش پیدا نکرده و به صورت رشد هیجانی و کاذب خود را نشان داده است. این موضوع باید مد نظر قرار گیرد که برای هر نوع دستکاری در حوزه اقتصاد، ابعاد گسترده آن نمود پیدا می کند. باید با این 

آگاهی دست به این دستکاری اقتصادی زده شود. باید ابعاد و تبعات بعد از آن دیده شود. 
در نتیجه برای مصون ماندن برخی فرآیندها مانند اجاره داری از این اتفاق، باید راهکاری پیدا شود و از آن به عنوان پشتیبان استفاده شود. در این صورت آسیب کمتر خواهد شد. رهاشدگی بیشترین آسیب را متوجه مستاجران کرده است. 
نتیجه آن هزینه های سرسام آور در سبد هزینه کرد خانوارها است. زمانی که در حوزه اقتصاد مسکن نگاه سرمایه ای را حاکم کرده ایم و نگاه مصرفی دیگر در اولویت قرار ندارد، کوچکترین هیجان ناشی از افزایش قیمت در دیگر بخش ها از 
افزایش قیمت ماکارونی گرفته تا رشد نرخ ارز، بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد شد.  این جریانات منجر به ایجاد چسبندگی قیمت مسکن و خدمات آن بخصوص در اجاره داری خواهد شد. باید این حوزه از اقتصاد، از فضای سوداگری خارج 
شود. باید نگاه سرمایه ای به مسکن حذف شود. در صورت ادامه این شرایط، کوچکترین تبعات ناشی از افزایش در سایر شاخص ها، به سمت با ارزش ترین دارایی افراد یعنی خانه و ملک خواهد رفت. مردم شاخص دارایی خود را بر اساس 
میزان افزایش قیمت متر مربع خانه می سنجند. این اتفاق خود منجر به تولید هیجان، قیمت کاذب و در نهایت افزایش اجاره بها خواهد شد. دولت می بایست ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه خرید خانه را توسط تسهیالت درازمدت برای مردم تامین 

کند. پرداخت تسهیالت با این شرایط می تواند نگاه سرمایه ای را از بازار مسکن برداشته و به نگاه مصرفی باز گرداند. در این حالت تورم هم گریبانگیر اقتصاد مسکن نخواهد شد.   

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

مقرر گردید از مبلغ ۲۶۹ هزارو ۴۷۶ میلیارد ریال کل ســود 
شرکت در سال ۱۴۰۰، به میزان ۷۰ درصد آن معادل ۱۵۹۰ 

ریال به ازای هر سهم تقسیم گردد.
مجمع عمومي عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو با حضور بیش از۸۴ درصد از سهامداران روز 
شنبه  ۱۸ تیر ماه سال ۱۴۰۱  در محل سالن تالش، برگزار شد.

در این جلســه پس از انتخــاب آقاي محمــد ابراهیم راعی 
عزآبادی نماینده شرکت  گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، 
بعنوان رئیس مجمع و ناظرین آقایان مرتضی شبانی نماینده 
شرکت  سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و محمد خزائی 
نماینده شرکتهای سرمایه گذاری  سهام عدالت،، خانم حسینی 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، 
مهندس ناصر تقی زاده  بعنوان دبیر مجمع و مدیر عامل شرکت،  
گزارشي از عملکرد و برنامه هاي اجرایي شامل عملیات استخراج 
، تولید و فروش محصوالت و طرح ها و برنامه های  سال جاری 
شرکت به اطالع حاضران رساند و تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد 

تصویب قرار گرفت.
۱ -  در خصوص عملکرد هیأت مدیره،، صورتهاي مالي تلفیقی 
گروه و شرکت اصلی مشتمل بر سود و زیان، صورت وضعیت 
مالی ، صورت تغییــرات در حقوق مالــکان ، صورت جریان 
های نقدی و یادداشــتهای توضیحی پیوست آن برای  سال 
مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹قرائت و مجمع پس از استماع 
توضیحات هیات مدیره و بازرس قانوني و پس از بحث و تبادل 
نظر سهامداران در خصوص موضوعات مطروحه  به اتفاق آرا 
ضمن تائید عملکرد هیات مدیره ، صورتهاي مالي و یادداشت 
هاي پیوست آن براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰ را 

تصویب نمود.
۲ - معامالت مشمول ماده ۱۲۹ اصالحیه قانون تجارت مورد 

تائید و تنفیذ قرار گرفت
۳- در ارتباط با تقسیم سود سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 
مقرر گردید از مبلغ  ۲۶۹  هزارو ۴۷۶ میلیارد ریال کل سود 
شرکت در سال ۱۴۰۰ ، به میزان  ۷۰ درصد آن معادل ۱۵۹۰ 

ریال به ازای هر سهم تقسیم گردد.
۴ - موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر  به عنوان حسابرس و 
بازرس اصلی  و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان 
بازرس علی البدل برای ســال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰ 
انتخاب و قبولی سمت خود را اعالم نمود. تعیین حق الزحمه 

بازرسان به هیأت مدیره تفویض گردید.
۵ - روزنامه دنیاي اقتصاد و جهان صنعت  جهت درج آگهي 

هاي شرکت تعیین گردید
۶ - حق حضور و پاداش هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۰ 

مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعین شد که بر اساس مصوبه مجمع در 
وجه اشخاص  حقوقی هیات مدیره واریز می گردد.

۷ - مجمع مراتب تقدیر خود را از زحمات هیأت مدیره و کلیه 
کارکنان شرکت اعالم نمود و به نحو مقتضی از زحمات کارکنان 

ذیربط تقدیر به عمل آورد.

بر اســاس همین گزارش مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل 
چادرملو در ســخنرانی آغازین این جلســه با موفق ارزیابی 
کردن عملکرد هیات مدیره در سال  ۱۴۰۰ و کسب توفیقاِت 
فراتر از برنامه که آثار آن در صورتهای مالی ، گزارش عملکرد 
هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت به طور مفصل برای 
سهامداران محترم تشریح گردیده است گفت : اعتقاد داریم 
، رهنمودها و همراهی صاحبان محترم ســهام و سیاستهای 
متخذه توسط هیات مدیره ، موجب شده است که این شرکت 
در سال ۱۴۰۰، چون گذشته نقش خود را در زمینه تأمین مواد 
اولیۀ صنایع فوالد ایفاء، و در جهت پیشبرِد اهداف اقتصادی و 

صنعتی کشور گامهای مؤثری بردارد.
وی عمده ترین اقدامات سال گذشته شرکت را ، اجرای برنامه 
هاِی اســتخراج و تولیِد محصوالت ، فراتر از برنامه، استفاده 
مناسب و بهینه مصارف انرژی )برق، آب و گاز( در مجتمع های 
معدنی و صنعتی شرکت، استفاده حداکثری ازظرفیت ساخت 
داخِل لوازم، تجهیزات و قطعات یدکِی مصرفی در مجتمع هاِی 
تولیدی، عنوان کرد و گفت: تمامی این عوامل موجب سودآوری 

خوب شرکت گردیده است .
مدیر عامل چادرملو در ادامه به طرح های در دست اقدام شرکت 

در دورنمای توسعه خود اشاره کرده و مهمترین این طرح ها را
)D۱۹( مشارکت در بهره برداری از معدن سنگ آهن آریز

مشارکت در ساخت کارخانه فرآوری و تولیدکنسانتره آهن  به 
ظرفیت ۴ میلیون تن در سال در بهاباد

ساخت کارخانه گندله سازی شماره ۲ به ظرفیت ۵ ملیون تن
ساخت کارخانه احیای مستقیم مگامدول با ظرفیت تولید ۲/۲ 

میلیون تن آهن اسفنجی در اردکان
ساخت کارخانه  تولید فرو آلیاژها به ظرفیت ۶۵ هزار تن

مشارکت در ساخت کارخانه گندله سازی با ظرفیت ۴ میلیون 
تن در بهاباد

مشارکت در ساخت کارخانه احیای مستقیم به ظرفیت ۱/۲ 
میلیون تن آهن اسفنجی در استان اردبیل

مشارکت در ساخت ۲  کارخانه تولید اسلب و ورق آلیاژی به 
ظرفیت ۴ میلیون تن 

ساخت کارخانه تولید انواع آجر و اجرام نسوز با ظرفیت ۱۴۰ 
هزار تن.

ساخت ۲  واحد نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی
ساخت ۲  واحد نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی

و یک نیروگاه  ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی
مشارکت در تکمیل طرح نیمه تمام تولید شمش فوالدی به 

ظرفیت ۶۰۰ هزار تن در سرمد ابرکوه
مشارکت در واحد احیای مستقیم سرمد ابرکوه با ظرفیت ۱ 

میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال
مشارکت در تکمیل کارخانه تولید کالف فوالدی سرمد ابرکوه 

با ظرفیت ۴۵۰ هزار تن در سال
مشــارکت در کارخانه بازیافت ســرباره در مجتمع صنعتی 

چادرملو به ظرفیت ۱۰۰ هزارتن
مشارکت در کارخانه  بازیافت کنسانتره به ظرفیت ۱۰۰ هزارتن 

در فاز اول و افزایش تا ۵۰۰ هزارتن
مشارکت در پروژه های فوالدی در جنوب کشور

و ساخت کارخانه تولید ممبران های تصفیه آب به ظرفیت ۵۰ 
هزار عدد در سال .

همچنین مجمع عمومی فوق العاده شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو )سهامی عام( نیز برای اصالح مواد ۱۹ و ۴۲ اساسنامه 

شرکت بر اساس اساسنامه نمونه سازمان بورس برگزار شد که 
به تصویب سهامداران رسید .

گفتنی های مجمع کچاد: تقدیر و تشکر مدیر عامل چادرملو  
از مردم نجیب اردکان، بهاباد و یزد بخاطر حمایت ها و صبوری 
در مقابل برخی نارســایی ها . تاکید مهندس تقــی زاده بر 
وظیفه دانستن حل مشکالت مناطق حوزه فعالیت شرکت 

و نگاه انسانی داشتن به نیازهای و کمبودهای مناطق محروم 
در قالب مســئولیت اجتماعی که بخاطر ایــن مواضع، بارها 
مورد تشویق حاضران قرار گرفت و همچنین تقدیر و تکریم 
خاص از ســهامداران عمده و تمامی سهامداران حقیقی که 
 همواره حامی طرح ها و برنامه های شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو بوده اند .

تقسیم 1590 ریال سود هر سهم در مجمع عمومی عادی کچاد


