
با ابــاغ شــیوه نامه اصول مطالبــات غیرجــاری صندوق  
توســعه ملی، شــرایط پرداخت تســهیات معوق از سوی 
تسهیات گیرندگان اعام و در دستور کار قرار گرفت، بر این 

اساس تسویه طبق نرخ روز ارز انجام خواهد شد.
به گزارش ایســنا، نحوه تسویه تســهیات ارزی و مطالبات 
غیرجــاری، مدت ها محل چالــش بیــن دریافت کنندگان 
ایــن تســهیات و صنــدوق توســعه ملــی بوده اســت؛ 
تســهیات گیرندگان که در گذر زمان و تحوالت ارزی، بارها 
خواستار استمهال وام های دریافتی شــده بودند، بر تسویه 
آن با نرخ گذشــته و ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشته و در این 
رابطه رایزنی های بسیار کردند، ولی در هر صورت هیات عامل 
صندوق توســعه ملی با توجه به قواعد ایــن صندوق، چنین 
درخواستی را نپذیرفته و  مبنای تســویه را با نرخ روز ارز در 
ســامانه نیما اعام کرد. به هر صورت در اواخر سال گذشته، 
طی جلساتی در هیات امنای صندوق توسعه ملی، طرح هایی 
در این رابطه تصویب و شــیوه نامه مربوط به وصول مطالبات 

غیرجاری و پیشگیری از تعویق بازپرداخت مطالبات صندوق 
توسعه ملی صادر شــد که در خردادماه سال جاری از سوی 
ریاست جمهوری اباغ و اکنون در دســتور کار توسعه ملی 

قرار گرفته است.

شرایط تبدیل ارز
در این شیوه نامه که در اختیار ایسنا قرار گرفته است، شرایط 
برای تسویه مطالبات غیرجاری نسبت به گذشته، تسهیل شده 
است، صندوق توسعه ملی مجاز شده است که برای جلوگیری 
از تبدیل مطالبات جــاری به غیرجــاری و همچنین جهت 
وصول مطالبات غیرجاری، با رعایت مفــاد قرارداد و قوانین 
حاکم نسبت به تســویه مطالبات صندوق از طریق دریافت و 
تملک سهام کاالها، اموال و سایر دارایی های بانک های عامل 
و تسهیات گیرندگان )به صورت ریال مانا( و یا سایر ترتیبات 
مالی حسب شرایط تعیین شده در قرارداد و طبق تعهدنامه 
رسمی اخذ شده از بانک عامل و ســایر ابزارهای قانونی اقدام 

کند؛ به نحوی که منجر به بنگاهداری صندوق در بلندمدت 
نشود. در ماده ای دیگر فرآیند اجرای وصول مطالبات غیرجاری 
مورد تاکید قرار گرفته که طی آن پــس از ارائه گزارش عدم 
وصول مطالبات صندوق به بانک عامل یا تسهیات گیرندگان یا 
ضامنین که اقساط تسهیات مربوط به آنها تبدیل به مطالبات 
غیرجاری شده اســت، صندوق آخرین اخطار کتبی با درج 
مهلت زمانی مبنی بر تســویه مطالبات غیرجاری را به بانک 
عامل ارسال می کند و بعد از گذشــت مهلت مقرر در صورت 
عدم تســویه مطالبات هیات عامل صندوق نسبت به ارسال 

اظهارنامه قضایی اقدام خواهد کرد.
در این جریان، تبدیل ارز به ریال مبنا ممنوع بوده ولی تبدیل 
ارز به ریال مانا و استفاده از آن در اعطا و بازپرداخت تسهیات 

و سرمایه گذاری مجاز است.

صندوق می تواند اموال را به تملک درآورد
همچنین هیات عامل صندوق توسعه ملی می تواند برای تسویه 

مطالبات غیرجاری از بانک های عامل و یا تسهیات گیرندگان، 
نسبت به تملک اموال تملیکی با توجه به شرایط تعیین شده 
در قرارداد و طبق تعهدنامه رســمی اخذ شده از بانک عامل 
و ســایر ابزارهای قانونی اقدام کند. در صورت عدم تکاپوی 
اموال و وسائل تســهیات گیرندگان و ضامنین برای تسویه 
مطالبات غیرجاری صندوق، بانک عامل نسبت به تملک طرح 
اقدام و پس از فروش آن، منابع مالی حاصل را تا سقف تسویه 
مطالبات غیرجاری صندوق)ریال مانا( به حساب های صندوق 
واریز می کند، اما در صورت عــدم امکان فروش، هیات عامل 
صندوق مجاز است براساس وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح 
در مورد روند دریافت مطالبات غیرجاری از طریق تملک طرح، 
مشارکت در اتمام آن و سایر شــیوه های ممکن در چارچوب 

ضوابط و مقررات و قرارداد اقدام کند.
 هیات عامــل مجاز اســت پــس از تملک طرح براســاس 
دستورالعمل نحوه فروش اموال تملیکی که به تصویب هیات 
عامل صندوق می رسد با رعایت قوانین و مقررات، طرح مربوط 

را به فروش رســانده و مبالغ ریالی حاصل از آن را به حساب 
صندوق واریز کند. در صورت درخواست هیات عامل صندوق، 
جهت تبدیل منابع ریالی مورد نظر به ارز، بانک مرکزی مکلف 
است با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به تبدیل منابع ریالی 
مورد درخواست به ارز مورد نظر از طریق سامانه نیما و سایر 

راه ها و ابزارهای قانونی اقدام و به حساب ارزی واریز کند.

امکان تسویه حساب با ریال
همچنین تسویه حســاب بدهکاران با صندوق توسعه ملی از 

طریق پرداخت ریال مانا امکان پذیر اعام شده است.
طبق این شــیوه نامه اگر بانک عامل در بازه زمانی مشخص 
اقدام الزم را انجام ندهد و تسویه مطالبات صورت نگیرد، آنگاه 
صندوق نسبت به مسدود کردن حساب های بانک عامل نزد 
بانک مرکزی و برداشــت از آنها و سایر اقدامات الزم از طریق 
بانک مرکزی و البته در چارچوب قرارداد تعهدنامه، اقرارنامه و 

سایر تضامین دریافتی اقدام خواهد کرد.

شرکت های بزرگ بریتانیایی در آستانه رکود هستند اما همچنان 
قصد سرمایه گذاری دارند. به گزارش ایســنا، بر اساس نظرسنجی 
شرکت حسابرسی دیلویت، شرکت های بزرگ بریتانیایی با تمرکز 
بر کاهش هزینه ها، خود را برای رکود آماده می کنند اما برنامه های 
سرمایه گذاری آنها همچنان قوی است که نشــان می دهد از رکود 
شدید هراسی ندارند. نزدیک به دو سوم از مدیران ارشد مالی که توسط 

دیلویت مورد سوال قرار گرفتند، فکر می کردند که رکود اقتصادی در 
۱۲ ماه آینده ناشی از افزایش تورم است که تقریبا ۹۰ درصد از مدیران 
مالی گفته اند طی دو سال آینده از ۲.۵ درصد فراتر خواهد رفت. این 
نشان دهنده کاهش شدید رشد قیمت بیش از ۹ درصد در حال حاضر 

است اما باالترین سهم از زمانی بود که این سوال برای اولین بار در سال 
۲۰۱۳ پرسیده شد. هزینه های ورودی باالتر به مشتریان منتقل می 
شد، اگرچه شرکت ها حاشیه سود را نیز کاهش می دادند. بانک مرکزی 
انگلیس به دقت به دنبال نشانه هایی است که نشان می دهد تورم باال 

در اقتصاد تعبیه شده است و نشان داده است که آماده است در صورت 
نیاز نرخ های بهره را بیش از حرکت های یک چهارم درصدی معمول 
خود افزایش دهد. کاهش هزینه ها اولویت اصلی مدیران شرکت کننده 
در نظرسنجی سه ماهه بود. ایان استوارت، اقتصاددان ارشد دیلویت 

گفت که شرکت ها در حالی که برای رکود اقتصادی آماده می شوند، 
پول نقد جمع آوری می کنند اما قصد سرمایه گذاری آن ها، در حالی که 
کمتر از نظرسنجی های اخیر دیلویت بود، بیشتر از دوره قبل از رکود 
شدید قبلی در اقتصاد بود. بر اساس گزارش رویترز، استوارت گفت: 
آنها مطمئنا منتظر زمان های سختی هستند اما عناصری وجود دارد 

که نشان می دهد در حال بررسی آن هستند.

از میان مشموالن سهام عدالت حدود دو میلیون نفر 
هستند که هنوز شماره شــبای خود برای دریافت 
سود سهام عدالت سال های گذشته را ثبت نکرده اند 
و طبــق آخرین اخبار اگــر این افــراد میخواهند 
سودهای باقی مانده در حساب شرکت ها را دریافت 
کنند فقط تا پایــان روز جمعه برای ثبت اطاعات 

خود فرصت دارند.
به گزارش ایسنا، از میان حدود ۴۹ میلیون مشمول 
ســهام عدالت، بیش از دو میلیون نفر سود سهام 
عدالت خود را طی ســال های قبل دریافت نکرده 
بودند، بر این اساس حدود دو ماه قبل شرکت سپرده 
گذاری مرکزی اعام کرد چنانچه جاماندگان اقدام 
به برطرف کردن شماره شــبای بانکی خود کنند 
سود سهام عدالت سال های قبل برای آن ها واریز 

خواهد شد. در این راستا تاکنون دو مرحله پرداخت 
سود به جاماندگان سهام عدالت انجام شده است، 
در مرحله اول و دوم به ترتیــب ۳۰۷ و ۲۰۰ هزار 
نفر مشکل شــبای بانکی معتبر خود را برطرف و 
سودهای سنواتی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود را 
دریافت کردند. طبق آمار، حدود یک میلیون و۹۰۰ 
هزار سهامدار سهام عدالت همچنان با مشکل شبای 
معتبر بانکی روبرو هستند. شماره شبای نامعتبر، 
حساب بانکی مســدود، راکد، مشترک )دو امضا(، 
ارزی و بلندمدت مهم ترین دالیلی است که باعث 
شده تا سود سهامداران به حساب آنها واریز نشود. 
شرکت سپرده گذاری مرکزی چندی پیش اعام 
کرد که ســهامداران عدالت نگران سود سال های 
گذشته خود نباشند، شرکت سپرده گذاری مرکزی 

امســال در چندین نوبت، واریز ســود سهامداران 
عدالت را در دستور کار خود قرار داده است.

در راستای این موضوع قرار است اوایل مرداد بخش 
دیگری از سود افرادی که تا کنون اطاعات خود را 
برای دریافت سود سهام عدالت ثبت نکرده بودند 
پرداخت شود. بنابراین سهامداران عدالتی که هنوز 
شماره شــبا معتبر بانکی خود را اصاح نکرده اند، 
می توانند تا پایان روز جمعه با مراجعه به ســامانه 
جامع اطاعات مشتریان )سجام( ثبت نام و احراز 
هویت خود را انجام دهند تا در روند پرداختی های 

آتی شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار گیرند.
قرار است شرکت سپرده گذاری مرکزی اطاعات را 
در روز شنبه جمع آوری و فرایند پرداخت سود را در 

روز یکشنبه هفته جاری آغاز کند.

قیمت نفــت در معامات روز چهارشــنبه تحت تاثیر 
سیاستهای بانکهای مرکزی جهان برای مهار تورم و در 

آستانه انتشار آمار ذخایر آمریکا، کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامات نفت برنت برای تحویل 
در سپتامبر ۳۷ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش یافت و به 
۱۰۶ دالر و ۹۸ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامات 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در اوت با 

۶۹ سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش، به ۱۰۳ دالر و ۵۳ 
سنت در هر بشکه رسید. قرارداد تحویل سپتامبر وست 
تگزاس اینترمدیت، با ۵۰ سنت کاهش، ۱۰۰ دالر و ۲۴ 
سنت بود. قیمت نفت در معامات روز گذشته تحت تاثیر 
نگرانیها پیرامون عرضه و تحریمهای غربی علیه روسیه 
و ســیگنالهای مربوط به افزایش نرخهای بهره توسط 
بانکهای مرکزی جهان، بین افزایش و کاهش در نوسان 

بود. هر دو قرارداد روز سه شنبه تحت تاثیر کمبود عرضه 
جهانی، با حدود یک درصد افزایش بسته شدند.

بر اســاس گزارش رویترز، طبق آمار موسسه امریکن 
پترولیوم، ذخایر نفت آمریکا در هفتــه منتهی به ۱۵ 
ژوییه، حدود ۱.۹ میلیون بشکه رشد کرد. تحلیلگران در 
نظرسنجی رویترز رشد ذخایر به میزان ۱.۴ میلیون بشکه 

را پیش بینی کرده بودند.

به دنبال مصرف حدود ۵۰۰۰ مگاواتی برق در شهر 
تهران، مدیرعامل برق پایتخت از مشــترکان این 
شرکت درخواست کرد تا حداکثر صرفه جویی را 
طی روزهای آتی به منظور عبور از گرمای تابستان 

به عمل آورند.
به گزارش ایســنا، کامبیز ناظریان با اشاره به این 
که طی هفته جاری، ضمن شکســته شدن رکورد 
مصرف برق کشور، مصرف برق در ساعات اوج بار 
در شهر تهران نیز به رقمی بالغ بر ۴۸۲۳ مگاوات 
رسیده اســت گفت: با پیش بینی انجام شده طی 
ســال ۱۴۰۱، انتظار رشــد حداقل پنج درصدی 
مصرف برق را داشــتیم که با همکاری و همراهی 
مردم شــهر تهران، تنها نیمی از این رشد محقق 
شد اما آن چه که مسلم است با توجه به گرمای هوا 

و میزان باالی مصرف برق، همچنان برای عبور از 
فصل تابستان نیازمند همراهی مشترکان تهرانی 

هستیم.
وی با بیان این که به ازای هــر یک درجه افزایش 
دمای هــوا، مصرف برق در شــهر تهــران ۱۵۰ 
مــگاوات افزایش می یابــد افــزود: در عین حال 
ســاالنه حدود ۲۵۰ مگاوات ظرفیــت جدید به 
بخش مصرف این شــهر افزوده می شــود که این 
دو عامل در کنار یکدیگر نشــان دهنده نیاز ما به 
 همکاری مشترکان در مدیریت بار در ساعات اوج 

مصرف است.
ناظریان خاطرنشان کرد: با تدابیر پیش بینی شده، 
امســال ۱۰۰ برنامه عملیاتی به منظور جلوگیری 
از بروز خاموشی در کشور و شــهر تهران، اجرایی 

شده که مجموع این اقدامات به همراه توجه ویژه و 
همراهی مشترکان، تاکنون، پایداری کامل شبکه 

برق پایتخت را به همراه داشته است. 
طبق اعــام وزارت نیرو، وی با تاکیــد بر این که 
عامل اصلی موفقیــت در حفظ پایداری شــبکه 
تاکنون، همکاری مشترکان فهیم برق بوده است، 
از شهروندان تهرانی درخواســت کرد همچنان با 
رعایت راهکارهای مدیریت مصرف و خودداری از 
استفاده از وسایل برقی پرمصرف همچون جاروی 
برقی، ماشین لباسشــویی و اتو در ساعات ۱۲ تا 
۱۸، اســتفاده از دور کند کولرهای آبی و تنظیم 
کولرهای گازی بــر روی دمای ۲۴ تــا ۲۶ درجه 
سانتی گراد به حفظ شرایط موجود تا گذر از فصل 

گرما کمک کنند.

شرایط جدید تسویه وام های ارزی و ریالی اعالم شد

رکود مانع سرمایه گذاری می شود؟

شماره شبا ثبت کنید، سود سهام عدالت بگیرید

عقب گرد نفت در آستانه انتشار آمار آمریکا

مصرف برق تهرانی ها چقدر است؟
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ثبت نام بالغ 
بر۶ میلیون نفر در فروش 

یکپارچه خودرو

۶۰ درصد مردم 
از هیچ بانکی وام 
دریافت نکرده اند

حق مسکن به همان 
۶۵۰ هزار تومان بازگشت
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سرمقاله

تقاضای سوداگرانه 
در بازار مسکن

تعادل قیمت مسکن ناشی 
از برابــری عرضــه و تقاضا 
است. اگر بتوانیم در اقتصاد 
حرکتی انجــام دهیم که 
میزان عرضه و تقاضا را به تعادل برسانیم آن زمان 
انتظار این اســت که قیمت هم به تعادل برسد و 
از این جریانات مختلــف داخلی، خارجی و حتی 
بازارهای هم عرض تاثیر نپذیرد. اگر مقدار عرضه 

به هر دلیلی کاهش...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن

متن کامل  د ر صفحه 4
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نقدینگی از ۵۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان گذشت

معامالت سهام 
در  رکود

تولید مسکن در تهران به پایین ترین میزان طی 18 سال گذشته رسید

کاهش  چشمگیر  تولید  مسکن
صفحه4

صفحه2

احتیاط  در  بازار  ارز
روبل   می تواند   تقاضای   دالر   را   کاهش   دهد؟

جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به خرداد ماه 
سال ۱۴۰۱ منتشر شد. ، بر این اساس رشد پایه پولی 
در انتهای خرداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
با کاهش ۲.۷واحد درصدی نســبت به اردیبهشت 
به ۲۷.۸ درصد رسید. اما رشد نقدینگی با افزایش 
۰.۵واحد درصدی نسبت به ماه گذشته، در انتهای 
خرداد نســبت به زمان مشابه ســال گذشته رشد 
۳۷.۸واحدی را تجربه کرد.  دلیل این افزایش نرخ 
رشد نقدینگی علیرغم کاهش نرخ رشد پایه پولی 
به دلیل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی است که 
از ۷.۶۹ در اردیبهشت به ۷.۹۷ در خرداد ماه افزایش 
یافته است.تازه ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده 
آمارهای اقتصادی نشان می دهد که ضریب فزاینده 

نقدینگی و پایه پولی در...

در آخرین روز کاری هفته شاخص های بازار سهام 
رشد کردند تا پس از سه روز کاری متوالی باألخره 
تابلوی بورس سبز شود. با این حال حجم معامات در 
کف ۱۴ ماه اخیر قرار دارد. به گزارش اقتصادنیوز، در 
معامات روز چهارشنبه بیست و نُهم تیر ماه، شاخص 
کل بورس پایتخت با افزایش ۳ هــزار و ۳ واحدی 
نسبت به روز سه شــنبه به رقم یک میلیون و ۴۷۱ 
هزار و ۸۹۶ واحد رسید.  شاخص هم وزن بورس نیز 
با رشد ۲ هزار و ۱۰۳ واحدی در سطح ۴۰۳ هزار و 
۷۸۱ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( ۷۹ واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و 
۵۳۹ واحد قرار گرفت. روز گذشته نمادهای »کگل«، 
»فخوز« و »کچاد« بیشترین تأثیر را در افت شاخص 

کل بورس داشتند و...



اقتصاد2
ایران

بانک مسکن برگزیده جشنواره ملی 
»روابط عمومی دانش بنیان« شد

طی مراسمی در جشــنواره ملی روابط عمومی، 
از بانک مســکن در دو حوزه »پایش هوشــمند 
افکار عمومی در فضای مجازی« و »نظرسنجی 
الکترونیکی سنجش میزان رضایت مشتریان« 
تقدیر شد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن 
- هیبنا ، مراسم اختتامیه این جشنواره مصادف 
با بیست و سومین سالگرد شادروان دکتر حمید 
نطقی بنیان گذار روابط عمومی ایران و روز جهانی 
روابط عمومــی، در 25 تیرماه، توســط انجمن 
متخصصان این حوزه و انجمن روابط عمومی ایران 
برگزار شد.در این مراسم با اهدای لوح سپاس، از 
مهدی سندگل نظامی مدیر امور روابط عمومی 
و حوزه مدیریت بانک مســکن بــه  عنوان روابط 
عمومی برگزیده در دو حوزه »پایش هوشــمند 
افکار عمومی درفضای مجازی« و »نظرســنجی 
الکترونیکی سنجش میزان رضایت مشتریان« 
تقدیر شد.سندگل نظامی در حاشیه این مراسم 
و در گفت وگو بــا خبرنگار هیبنا گفــت: بانک 
مسکن با هدف ارتقای کیفیت خدمات، همواره 
ســعی کرده تا با به کارگیری فناوری های نوین و 
ابزارهای هوشمند، به سنجش میزان رضایتمندی 
مشتریان از خدمات بانک بپردازد.وی افزود: نتایج 
حاصل از تحلیل این ارزیابی ها در ارتقای ســطح 
خدمات و رضایت مشتریان به کار گرفته خواهد 
شد.سندگل نظامی تاکید کرد: رویکرد به کارگیری 
فناوری های نوین درسایر بخش های روابط عمومی 
در بانک، همچنان با قوت ادامه خواهد داشــت.

در این گردهمایی، پروفسور باقر ساروخانی پدر 
جامعه شناسی ارتباطات، خطاب به فعاالن حوزه 
روابط عمومی با بیان اینکه شما باید دانش و دانایی 
را از انحصار خارج کنید، گفت: روابط عمومی این 
ویژگی را دارد که ســازمان را به دنیا معرفی کند.

پروفسور ساروخانی با تاکید بر اینکه روابط عمومی 
باید راهبر، نویدبخش و اثرگذار باشد، افزود: شما 
معماران ذهن آدمیان هستید.همچنین، خسرو 
رفیعی رییس انجمن روابط عمومی ایران، هادی 
کمرئی نایب رییس این انجمن و نــورا... مرادی 
سخنگوی سازمان حفاظت محیط  زیست نیز به 
ایراد سخنرانی پرداختند.بر اساس این گزارش، 
در بانک مسکن فضای مجازی از طریق سامانه ای 
هوشمند به صورت لحظه ای رصد می شود و توسط 
کارشناسان تحلیل محتوا، گزارش های ماهانه و یا 

موضوعی براساس موج های خبری تهیه می شود.

تصویب صورتهای مالی بانک سامان، 
با رای اکثریت سهامداران

مجمع عمومی عادی بانک سامان در تاریخ 2۹ تیر 
۱۴۰۱ برگزار و صورتهای مالی بانک، با رای اکثریت 
سهامداران به تصویب رســید.به گزارش سامان 
رسانه، در ابتدای این مجمع که با حضور نزدیک به 
۶5 درصد سهامداران تشکیل و به رسمیت رسید، 
پیام هیات مدیره بانک سامان که تشریح دستاوردها 
و موفقیت های بانک در سال گذشته بود، قرائت شد 
و در ادامه پس از قرائت گزارش حسابرس قانونی، 
صورت های مالی سال ۱۴۰۰ به تصویب اکثریت 
قاطع سهامداران رسید.بر این اساس و با تصویب 
سهامداران سود هر سهم بانک سامان مبلغ 55 ریال 
در نظر گرفته شد. همچنین جزییات برگزاری این 
مجمع و تصمیمات سهامداران به تفصیل در سایت 

کدال اطالع رسانی خواهد شد.

تقدیر استاندار هرمزگان از خدمات 
بانک قرض الحسنه مهر ایران

»مهدی دوستی« اســتاندار هرمزگان و مدیرکل 
کمیته امداد حضرت امام )ره( از خدمات بانک قرض 
الحسنه مهر ایران و مدیریت شعب استان هرمزگان 
تقدیر و تشکر کردند.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، در بخشــی از متن این 
تقدیر آمده اســت:»توفیق خدمت بــه نیکوترین 
و شایســته ترین مردم در نظام اســالمی، فرصت 
گرانبها و پرافتخاری اســت که عالوه بر خشنودی 
مردم، موجبات رضایت پــروردگار متعالی را در پی 
خواهد داشت و به یقین در این راستا کسانی موفق 
و ســربلند خواهند بود که بتوانند به خوبی از این 
فرصت مسئولیت در راستای جلب رضایت خداوند 
و خدمت صادقانه و موثر به مردم نهایت استفاده را 
ببرند. خرســندیم که به مدد مردان تالشگر عرصه 
کار آفرینی، گام های مشــترک در راه زدودن غبار 
بیکاری از سیمای استان و برقراری عدالت اجتماعی 
برداشته ایم، تردیدی نیست که گشایش افق های 
نوین در رونق اشتغال و کسب و کار، نیازمند همراهی 
همیشگی و فعاالنه شماست.اکنون که در این رهگذر 
با همتی بلند، در کنار همکاران ارزشمند خود، مددیار 
مجموعه کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( استان 
در ایجاد اشتغال برای محرومین و جذب اعتبارات 
اشتغالزایی بند)ب( تبصره۱۶ سال۱۴۰۰ شده اید، 
مراتب سپاس خویش را ابراز می نماییم.امید است در 
سالی که به نام تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی مزین 
گردیده است همواره در خدمت به مردم عزیز و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید 
و شاهد زدودن غبار محرومیت از چهره نیازمندان 

استان باشیم. ان شاهلل... «

بانک ها

دبیر کل کانون صرافان کشور 
اظهار داشت: تبادالت روبلی 
ایران و روسیه در آغاز به کار 
خود اســت و کار در ابتدا هر 
چند با شدت پیش نمی رود و 
انتقال تقاضای مردم از سمت دالر به روبل زمانبر خواهد 
بود اما به طور قطع با افزایش خدمات روبل در ایران، برای 
مردم و مسافران جذابیت ایجاد خواهد شد و پیش بینی ام 
به عنوان یک مصرف کننده این است که به صورت پلکانی 
شاهد افزایش تقاضا برای روبل در کشورمان خواهیم بود.
کامران سلطانی زاده در گفت وگو با ایلنا درباره گشایش 
نماد معامالتی ریال-روبل در بازار متشکل ارزی و احتمال 
افزایش تقاضا برای روبل اظهار داشت: روبل ارزی است 
در کشورهای حاشیه خزر و کشورهای مشترک المنافع 
که شامل ۱2 کشور می شود ارز رایج است و مبادالت با 
این ارز انجام می شود. با توجه به حجم صادرات و تبادالت 
مالی کشورمان به این کشــورها، روبل ارز مهمی برای 
ایران محسوب می شود و این موضوع بیشتر مربوط به 
بحث حواله جات است اما با توجه به تحریم های سیستم 
بانکی، اسکناس آن می تواند بازار مصرف دالر را کاهش 
دهد به جهت اینکه هم فعاالن اقتصــادی و تجار و هم 
مسافران در حوزه کشورهای  مشترک المنافع می توانند 
از روبل استفاده کنند. وی با بیان اینکه روبل در صرافی 
کشورهایی مانند امارات و شرق آسیا به دلیل دادوستد با 
روسیه و وجود مسافر روسی، مورد استفاده قرار می گیرند، 

گفت: اگر بتوانیم در ایران روبل را به عنوان ارزی که در 
بازار متشکل ارزی و صرافی ها مورد معامله قرار می گیرد، 
جا بیندازیم بسیاری از مشتریان برای مصرف اگر به دالر 
نداشته  باشند، سراغ روبل می روند اما الزمه فراهم شدن 
این شرایط این اســت که روبل به طور مناسبی قیمت 
گذاری شود به عبارت دیگر قیمتی تعیین شود، تبدیل 
آن و نقل و انتقاالتش برای مشتری بصرفد چراکه عرضه و 

تقاضا همواره از طریق قیمت کنترل می شود.
دبیر کل کانون صرافان کشور با تاکید بر اینکه امیدواریم 
با قیمت گذاری مناسب روبل را در سبد ارزی مردم جا 
بیندازیم، ادامه داد: نکته دیگر این است که دانشجوی 
زیادی از ایران در کشورهای شوروی قدیم، مشغول به 
تحصیل هستند که می توانند مشتری روبل در داخل 

کشور باشند به شرطی که شرایط دریافت ارز دانشجویی 
از صرافی ها مشمول تسهیالت سهل تری شود و خواستار 

ارایه مدارک خاص و غیر قابل دسترسی نباشیم.
ســلطانی زاده درباره افزایش تقاضا برای روبل در بازار 
گفت: از ســه الی ۴ سال گذشــته صرافی های با اتخاذ 
تصمیم اشتباهی از چرخه تبادل برخی از ارزها و ارزهای 
متفرقه خارج شدند و از ارایه خدمات در حوزه سایر ارزها 
به مردم حذف و منع شده  بودند و اخیرا دوباره صرافی ها 
امکان ورود به تبادالت سایر ارزها را دارند اما برگشت به 

این چرخه برای صرافی ها زمانبر است.
وی ادامه داد: معتقدم همواره باید امکان دسترســی به 
انواع ارز را برای مردم ایجــاد کنیم و مبنای عرضه انواع 
ارز در کشور نباید سود و حجم مورد انتظار باشد و اساسا 

مردم باید به هر نوع ارزی دسترسی آزاد داشته باشند و 
خودشان تصمیم بگیرند که از چه ارزی استفاده کنند.

دبیر کل کانون صرافان کشــور افزود: تبادالت روبلی 
ایران و روسیه در آغاز به کار خود اســت و کار در ابتدا 
هر چند با شدت پیش نمی رود و انتقال تقاضای مردم 
از سمت دالر به روبل زمانبر خواهد بود اما به طور قطع 
با افزایش خدمات روبل در ایران، برای مردم و مسافران 
جذابیت ایجاد خواهد شد و پیش بینی ام به عنوان یک 
مصرف کننده این است که به صورت پلکانی شاهد افزایش 
تقاضا برای روبل در کشورمان خواهیم بود و امیدوارم برای 
سایر ارزها هم همین روند ادامه داشته باشد و متکی به 

یک یا دو واحد پول خارجی نباشیم.
وی درباره ورود روبل به بازار متشکل ارزی اظهار داشت: 
برخی از بازیگران بازار متشکل ارزی روبل را برای فروش 
وارد این بازار می کنند و عده ای از خریداران هم روبل مورد 
نیاز خود را از همین بازار تهیه می کنند و بازار متشکل 
ارزی در واقع یک پلتفرم معامالتی است که خریداران 
را به فروشندگان متصل می کند. در آینده نزدیک هم 
صرافی هایی که روبلی را وارد یا دریافت می کنند در بازار 
متشکل ارزی به فروش می رسانند و بازار متشکل ارزی 

در واقع یک محل معامالتی است.
سلطانی زاده در پاسخ به این سوال که احتمال افزایش 
قیمت روبل با توجه به افزایش تقاضا وجود دارد، گفت:  
باید توجه داشته باشیم که همین االن هم معامالت روبل 
انجام می شود اما در این فرایند شکل غیر رسمی معامالت 
روبل رسمی می شود و در هر بازاری که تقاضا بیشتر از 

عرضه باشد، قیمت ها افزایش پیدا می کند.      

دبیر کل کانون صرافان کشور :روبل می تواند مصرف دالر را کاهش دهد

افزایش پلکانی تقاضای روبل در بازار

حق مســکن به همان ۶۵۰ هزار 
تومان بازگشت

مصوبه حق مسکن 55۰ هزار تومانی کارگران 
و مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین 
اجتماعی توسط رئیس مجلس مغایر با قانون 

دانسته و ابطال شد.
حمید حاج اســماعیلی - فعال کارگری - در 
گفت وگو با ایســنا، با تایید ایــن خبر اظهار 
کرد: ریاســت مجلس شــورای اسالمی نظر 
کمیسیون تطبیق مقررات مجلس در خصوص 
عدم دخالت دولت در مصوبه افزایش حقوق 
بازنشســتگان را که به تصویب شورای عالی 
کار و به تبع آن هیات امنای ســازمان تامین 
اجتماعی رســیده بود و همچنیــن مصوبه 
شــورای عالــی کار در خصــوص افزایــش 
حق مســکن کارگــران را به دلیــل مداخله 
 دولتی ابطــال کــرد و آن را خــالف قانون 

تشخیص داد.
وی گفت: با ابطال این مصوبه، حق مســکن 
کارگــران به همــان رقم ۶5۰ هــزار تومان 
بازگشــت که در شــورای عالی کار تصویب 
شــده بود و در خصــوص مصوبــه افزایش 
حقوق بازنشستگان و مســتمری بگیران نیز 
دولت یا بایــد مصوبه را تایید کنــد یا اینکه 
 مصوبه را به ســازمان تامین اجتماعی برای 

اصالح برگرداند.
به گفتــه حــاج اســماعیلی، ایــن رویداد 
موفقیــت بزرگــی به لحــاظ قانونــی برای 
کارگران و بازنشســتگان و مراجع حاکمیتی 
و قانونی در کشــور تلقی می شود و مجلس 
 به وظیفه ذاتی خود در ایــن خصوص عمل 

کرده است.

ثبت نام طرح های خارج از قرعه کشی، ادامه دارد
ثبت نام بالغ بر۶ میلیون نفر در 

فروش یکپارچه خودرو
طبق اعالم سخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، طی سه روز مهلت ثبت نام دومین 
مرحله از فروش خودرو بصــورت یکپارچه، 
بالغ بر شــش میلیون و 5۷ هزار نفر ثبت نام 
کرده اند که نســبت به مرحله اول 5۰ درصد 
رشد ثبت نام دیده می شــود؛ نتایج این دوره 
 یکشــنبه هفته آتــی )2 مرداد مــاه( اعالم 

خواهد شد.
طبق اعالم امید قالیباف به ایسنا، در این دوره 
در مجموع شش میلیون و 5۷ هزار و 555 نفر 
در طرح های فروش فوق العاده، پیش فروش 
و مشــارکت در تولید خودروســازان اعم از 
نیمه دولتی  و خصوصی مشــارکت و اقدام به 
 ثبت نام برای حدود ۷۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه 

خودرو کرده اند.
 ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خاطر نشــان کــرد: علیرغم اینکــه در دور 
نخســت متقاضیان یک هفته برای ثبت نام 
مهلت داشــتند، اما در این دوره به ســه روز 
محدود شــده بود، امــا حــدودا 5۰ درصد 
 تعــداد ثبت نام نســبت به دور اول بیشــتر 

شده است.
وی در رابطــه بــا زمان قرعه کشــی و اعالم 
نتایج خبــر داد: نتایج قرعه کشــی با نظارت 
ســازمان حمایــت از تولیدکننــدگان و 
مصرف کنندگان، یکشــنبه هفته آینده )2 
مرداد مــاه( اعالم خواهد شــد. این مدت به 
ســبب تطبیق اطالعات و داده هــای ثبت 
نام کننــدگان با طــرح جوانــی جمعیت و 
 کنترل واجد شــرایط بــودن در نظر گرفته 

شده است.
به گزارش ایســنا، دومین مرحلــه ثبت نام و 
فروش خــودرو )بــا قرعه کشــی( از طریق 
ســامانه یکپارچــه تخصیص خــودرو، به 
مناســبت فرا رســیدن عید ســعید غدیر 
خم، از ابتــدای هفتــه جاری )شــنبه 25 
تیرماه( آغاز شــد و بــه مدت ســه روز )تا 
 ســاعت ۱۷ روز سه شــنبه 2۸ تیرمــاه( 

ادامه داشت.
شــایان ذکر اســت، بــا توجــه بــه اینکه 
محصوالتی نظیر جک S5، کوییک معمولی، 
کوییک S، کوییک R، ســاینا S، شــاهین و 
محصــوالت مدیران خــودرو وکرمان موتور 
در قالب پیش فروش یکســاله، مشارکت در 
تولید و طرح هــای جوانــی جمعیت بدون 
قرعه کشــی عرضه شــده اند، تا پایان زمان 
تکمیــل ظرفیت از طریــق بخش طرح های 
بــدون قرعه کشــی ســامانه یکپارچــه به 
https : / /sale .iranecar . نشــانی  

 com/public/instant-sale  ادامــه 
خواهد داشت.  
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جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به خرداد 
ماه سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

، بر این اساس رشــد پایه پولی در انتهای خرداد 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشــته با کاهش 
2.۷واحد درصدی نسبت به اردیبهشت به 2۷.۸ 

درصد رسید. 
اما رشــد نقدینگی با افزایش ۰.5واحد درصدی 
نسبت به ماه گذشــته، در انتهای خرداد نسبت 
به زمان مشابه سال گذشته رشد ۳۷.۸واحدی را 

تجربه کرد. 
دلیل ایــن افزایش نرخ رشــد نقدینگی علیرغم 
کاهش نرخ رشد پایه پولی به دلیل افزایش ضریب 
فزاینده نقدینگی است که از ۷.۶۹ در اردیبهشت 
به ۷.۹۷ در خرداد ماه افزایش یافته است.تازه ترین 
گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی 
نشان می دهد که ضریب فزاینده نقدینگی و پایه 
پولی در خردادماه امسال نسبت به اسفند ۱۴۰۰ 

باز هم کاهشی بوده است.
به گزارش تســنیم، بانک مرکزی با انتشار گزیده 
آمارهای اقتصادی خرداد ماه سال جاری از ادامه 
سیر نزولی ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی در 
سومین ماه امسال نسبت به اسفند ۱۴۰۰ خبر داد.

در این گــزارش آمده اســت کــه نقدینگی در 
خردادماه امســال به 5 هزار و ۱۰۴ هزار و ۹۰۰ 
میلیارد تومان رســیده اســت؛ رشــد یک ساله 
نقدینگی در خردادماه ۳۷.۸ درصد اعالم شــده 
اســت. البته نقدینگی خرداد ۱۴۰۱ نســبت به 
اسفند ۱۴۰۰ معادل 5.۶ درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی البتــه تأکید دارد کــه 2.5 واحد 
درصد از رشــد نقدینگی خرداد مــاه به افزایش 

پوشــش آماری )اضافه شــدن اطالعــات بانک 
مهراقتصــاد در آمارهای پولی، به واســطه ادغام 
بانکهــای متعلق بــه نیروهای مســلح در بانک 
ســپه( مربــوط بــوده و در صورت عــدم لحاظ 
افزایش پوشش آماری یادشــده، رشد نقدینگی 
 در پایان خــرداد مــاه ۱۴۰۱ بــه ۳5.۳ درصد 

کاهش می یابد.
ازاین رو رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان 
خرداد ماه ۱۴۰۱ )با پایه همگن( نسبت به رشد 
دوره مشابه سال قبل )۳۹.۴ درصد(، معادل ۴.۱ 

واحد درصد کاهش نشان می دهد.
گفتنی اســت از جملــه نکات مهــم در گزارش 
جدید بانک مرکزی، رشــد منفی ضریب فزاینده 
نقدینگی خرداد نسبت به اســفند ۱۴۰۰ است؛ 
ضریب فزاینده نقدینگی خرداد نسبت به اسفند 
منفی۴درصد اعالم شده است. البته رشد یک ساله 
ضریب فزاینده نقدینگی نیز ۷.۸ درصد بوده است.

در پایــان خــرداد مــاه ســال ۱۴۰۱، ضریب 
فزاینــده نقدینگی به رقم ۷.۹۷2 رســید، بدین 
ترتیب ضریــب فزاینــده نقدینگی نســبت به 
پایان ســال ۱۴۰۰، معــادل ۰.۴ درصد کاهش 
یافت که در مقایســه با رشــد ضریــب فزاینده 
نقدینگــی در دوره مشــابه ســال قبــل )2.۳ـ 
 درصــد( معــادل ۱.۹ واحــد درصــد افزایش

 نشان می دهد.
همچنین رشــد ضریــب فزاینــده نقدینگی در 
دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه 
با رشد دوره مشابه سال قبل )۶.۷ درصد(، با ۱.۱ 
واحد درصد افزایش به ۷.۸ درصد رســیده است. 
عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، 

کاهش ذخایر اضافی بانکها و مؤسسات اعتباری در 
پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده  است.

پایه پولی یک ماهه 3هزارمیلیارد تومان 
کم شد

پایه پولی در خردادماه امســال به ۶۴۰۳.۷ هزار 
میلیارد ریال رسیده که نسبت به خرداد سال قبل 
2۷.۸ درصد رشد داشته است که نسبت به رشد 
دوره مشابه ســال قبل )۳۰.۷ درصد(، 2.۹ واحد 
درصد کاهش نشان می دهد. البته رشد پایه پولی 
خرداد امسال نسبت به اسفند ۱۴۰۱ نیز ۶ درصد 

اعالم شده است.
بنابراین رشد پایه پولی در سه ماهه نخست امسال 
به عدد ۶ درصد رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه 
نیم درصد کم شده است. البته رشد پایه پولی در 
دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان 

۹.2 درصد تحقق یافته بود.
گفتنی است، رشد پایه پولی در خرداد ماه نسبت 
به اردیبهشت ماه منفی ۳ هزار میلیارد تومان بوده 
است. پایه پولی اردیبهشت ماه طبق اعالم بانک 
مرکزی ۶۴۳ هزار میلیارد تومان بود که در خرداد 

ماه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
بانک مرکزی تأکید دارد که روند رشد دوازده ماهه 
پایه پولی با آغاز به کار دولت ســیزدهم و متأثر از 
رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و 
نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل مالحظه ای 
کاهشــی بوده و از ۴2.۶ درصــد در پایان تیرماه 
۱۴۰۰ به 2۷.۸ درصد در پایان خرداد ماه ســال 

۱۴۰۱ رسیده است.
عامل اصلی تغییرات پایه پولــی در پایان خرداد  

ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص 
مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی 
فزاینده معادل ۱۶.۷ واحد درصد در رشد پایه پولی 
بوده اســت. مهم ترین عامل افزایش سهم متغیر 
یادشده در رشــد پایه پولی، کاهش سپرده های 
دولت نــزد بانک مرکزی به واســطه اجرای طرح 
مردمی سازی توزیع عادالنه یارانه ها و واریز یارانه 
نقدی )مربوط به دو ماه اردیبهشــت و خرداد( به 
حســاب افراد مشــمول یارانه با هدف حمایت از 

خانوارها بوده است.

دولت از تنخواه خزانه استفاده نکرد/ 
چرا بدهی دولت به بانک مرکزی زیاد شد؟

در خصوص عملکرد مالی دولت در ســال جاری 
باید اذعان کرد که به خالف رویه سه ماهه ابتدایی 
سال ۱۴۰۰ که عمده تأمین مالی دولت با اتکای 
به منابع حســاب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر 
ایجاد بدهی به بانک مرکــزی صورت گرفته بود، 
پرداخت های دولت در ســه ماهه ابتدایی ســال 
۱۴۰۱ عمدتاً با اتکای منابع سپرده ای خود بوده 

است.
در عین حال، در ســه ماهه ابتدایی ســال جاری 
بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار 
میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که 
بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود 
5۰۰.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود، لذا، 
یکی از تحوالت مثبت شــکل گرفته در خصوص 
رابطه مالــی دولت و بانک مرکزی کــه عمدتاً به 
رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، 

اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

در آخرین روز کاری هفته شاخص های بازار سهام رشد کردند تا پس از سه روز 
کاری متوالی باألخره تابلوی بورس سبز شود. با این حال حجم معامالت در 

کف ۱۴ ماه اخیر قرار دارد.
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز چهارشنبه بیست و نُهم تیر ماه، شاخص 
کل بورس پایتخت با افزایش ۳ هزار و ۳ واحدی نسبت به روز سه شنبه به رقم 

یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۸۹۶ واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با رشد 2 هزار و ۱۰۳ واحدی در سطح ۴۰۳ هزار 
و ۷۸۱ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۷۹ واحد 

پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و 5۳۹ واحد قرار گرفت.  

مهلت شرکت در قرعه کشی 2 دستگاه تارا تا پایان تیر تمدید 
شد

روز گذشــته نمادهــای »کگل«، »فخــوز« و »کچاد« بیشــترین تأثیر 

را در افــت شــاخص کل بــورس داشــتند و نمادهــای »شــپدیس«، 
 »شســتا« و »مبیــن« بیشــترین تأثیــر افزایشــی را بــر شــاخص 

کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »بپاس«، »آریا« و »کگهر« بیشترین تأثیر کاهنده را 
بر شاخص کل فرابورس داشتند و »غصینو«، »فغدیر« و »زاگرس« بیشترین 

تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس ســآبیک صدرنشــین است و 
شستا و نوری در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز ددانا، آریا و کرمان 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.
  

افت شدید ارزش معامالت خرد
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام به رقم ۷ هزار و ۶۰۶ میلیارد 
تومان افزایش یافت. ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۴ هزار و 2۱2 

میلیارد تومان بود که 55 درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل 
می دهد.  روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش ۱۹ درصدی نسبت 
به روز کاری قبل به رقم هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در 

۱۴ ماه اخیر است. 

رشد صف های خرید پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشته تمامی صف های فروش جمع آوری شد. ارزش 
صف های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته ۸۳ درصد رشد کرد و در 

رقم ۷5 میلیارد تومان ایستاد. 
روز گذشته نماد غمینو )شرکت صنایع غذایی مینو شرق( با صف  خرید ۱۹ 
میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از غمینو، نمادهای 
وملی )شــرکت هلدینگ صنعتی ملی( و غبشهر )شرکت صنعتی بهشهر( 

بیشترین صف خرید را داشتند.

قیمت دالر روز گذشته چهارشنبه 2۹ تیر ماه تغییر خاصی 
نداشت اما قیمت طال و سکه مانند روز گذشته عقب نشینی 
کرد. به گزارش اقتصادنیوز ،  قیمت دالر روز گذشته چهارشنبه 
2۹ تیر ماه نسبت به دیروز افت و خیز خاصی  را تجربه نکرد. 
از روز گذشته نماد روبل  ریال در بازار متشکل  ارزی برجسته 
شده است.  رییس کل بانک مرکزی روز گذشته گفت: حجم 
معامالت روبل - ریال به مرور افزایش می یابد و دیگر فقط ارزی 
به نام دالر و یورو تعیین کننده نرخ ارز کشور نیست، بلکه روبل 

هم کنار سایر ارزها موجودیت می یابد.

مهلت شرکت در قرعه کشی 2 دستگاه تارا 
تا پایان تیر تمدید شد

صالح آبادی گفته حجم معامالت روبل زیاد خواهد شد و 

طبیعتاً تقاضا برای سایر ارزها مثل دالر، کاهش می یابد و 
البته محدود به روبل هم نخواهد بود و سایر ارزها هم در 
آینده ارائه خواهیم کرد تا سبد متنوعی از ارزهای مختلف 
داشته باشیم و اثرگذاری ارزهایی مثل دالر را کاهش دهیم. 

احتیاط بازار دالر نسبت به اتفاقات جدید 
با وجود اظهارات مثبت رییــس بانک مرکزی در رابطه 
با این موضوع، بازار  به این سخنان رییس بانک مرکزی 
با دیده تردید نگاه می کند با توجه به تجربه ناموفق این 
شیوه پرداخت میان چین و روسیه، بازار  تا عملیاتی شدن 
و روشن شدن همه ابعاد این مسئله کمی احتیاط خواهد 

کرد و فعال انتظار تغییرات چشمگیر در حوزه ارزی وجود 
ندارد. همچنین مسئله ای که در این رابطه جلب نظر می 

کند حجم مبادالت تجاری ایران و روسیه است. 

اخبار منفی از برجام 
از  مذاکرات برجام هم اخبار مثبتی به گوش نمی رسد 
. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اخیر گفته ایران 
سیگنال هایی  را به ما و به بقیه ی جهان می فرستد که 
هیچ تمایلی به بازگشت دوجانبه به پایبندی به برجام 
ندارد. امیر عبداللهیان گفت طرف آمریکایی گفته که 
به دلیل مشکالت داخلی قادر نیست چیزی بیش از 

آنچه تاکنون در میز مذاکرات درباره آن گفتگو شده 
را بپذیرد.

 
تداوم عقب نشینی در بازار طال و سکه 

قیمت اونس طال  هم روز گذشته تقریبا 5 دالر از دیروز پایین 
تر معامله شد. این فلز زرد رنگ  جهانی روز گذشته در محدود 
۱۷۰۸ دالر معامله شــد . در بازار داخلی ایــران هم ظهر روز 
گذشته قیمت طال ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۳۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان 
بود که در مقایسه با دیروز نزدیک به ۱۰ هزار تومان کاهش را 
نشان می دهد.  قیمت سکه هم روز گذشته مانند روز گذشته 
عقب نشینی کرد. این فلز زرد رنگ داخلی در زمان نوشتن این 
گزارش ۱۴ میلیون و ۸5۰ هزار تومان بود که در مقایسه با  روز 

سه شنبه نزدیک ۸۰ هزار تومان کاهش را نشان می دهد.

بر اساس آمار بانک مرکزی در خردادماه؛

نقدینگی از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت

معامالت سهام در رکود

عقب نشینی در بازار سکه و طال

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

www.kASBOKARNEWS. ir1401روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2536| پنج شنبه 30 تیرماه

عضو هیات مدیره مشاوران امالک با بیان اینکه بازار 
مسکن به طور مستقیم به موضوع برجام ارتباط دارد، 
گفت: نه تنها بازار مسکن بلکه تمام زندگی مردم به 
برجام گره خورده و شاهد آن هســتیم که با انتشار 
کوچک ترین خبری از برجام، بازار ارز و دالر از آن اثر 
می پذیرد و به دنبال آن بازار مسکن هم واکنش نشان 
می دهد. عضو هیات مدیره مشــاوران امالک اظهار 
داشت: واقعیت این است که پروژه مالیات ستانی از 
خانه های خالی شکســت خورده  است. به طور قطع 
افرادی که دارای چند واحد محدود هستند، واحدهای 
خود را خالی نگه نمی دارند و ایــن خانه های خالی 
متعلق به شرکت ها و نهادهای خاص هستند و برای 

اخذ مالیات کسی سراغ آنها نمی رود.
عبداهلل اوتادی درباره وضعیت بازار مســکن و دالیل 
رکود در این بازار اظهار داشت: از خردادماه که بحث 
مذاکرات برجام در قطر به طور جدی تر مطرح شد، 
بازار مسکن در حالت انتظار قرار گرفت. عضو هیات 
مدیره مشاوران امالک استان تهران ادامه داد: یکی از 
دالیل ایجاد رکود در خرید و فروش بازار مسکن، انتظار 
برای تعیین تکلیف برجام است اما دالیل دیگری هم 
به عمق پیدا کردن حالت انتظار بازار مســکن دامن 
زده اند که مهم ترین آن پیش بینی افزایش نرخ تورم 
در آینده نزدیک است. اوتادی افزود: مالکان پیش بینی 
می کنند در آینده کوتاه مدت بــا افزایش نرخ تورم 
مواجه می شوند و از ســوی دیگر سرمایه گذاری در 
بخش مسکن هم زمان بر اســت به طوریکه در حال 
حاضر فقط صدور مجوز ســاخت از سوی شهرداری 
1.5 سال زمان می برد و برآورد سازندگان این است که 

قیمت ساخت افزایش پیدا می کند.
وی گفت: در حال حاضر حداقل قیمت ساخت 10 
میلیون تومان است و برواردها این است که با این روند 
اقتصادی با توجه به افزایش تورم عمومی و تورم مصالح 
ساختمانی دیگر ساخت و ســاز با این اعداد و ارقام 
ممکن نیست. اساسا به همین دلیل است که خبری 
از تعهدات مسکنی دولت )ساخت یک میلیون مسکن 

در سال ( در دوره انتخابات ریاست جمهوری نیست.
عضو هیات مدیره مشاوران امالک استان تهران ادامه 
داد: به طور قطع سود به دست آمده از عدم فروش و 
عرضه واحدها، به دوندگی  سازندگان برای ساخت و 

ساز در شرایط پر ریسک و پیش بینی ناپذیر اقتصادی 
می ارزد و به همین دلیل انبوه سازان ترجیح می دهند 
واحدهای ساخته شده را نفروشند و در شرایط افزایش 
قیمت ها نسبت به فروش واحدها اقدام کنند و از سود 

حاصل از تورم استفاده کنند.
اوتادی افــزود: همین امروز شــاهد آن هســتیم، 
سازنده هایی که واحدهای خود را به فروش رساندند 
و برای ساخت و ساز جدید به سمت واحدهای کلنگی 
رفته اند به دلیل افزایش نرخ تورم، با افزایش قیمت 
همان واحدهای کلنگی مواجه شدند و امکان خرید 
و ادامه کار را ندارند. وی تاکید کرد: در این شــرایط، 
وعده های توخالی که از ســوی دولت داده شــده، 
نتیجه ای نداشته و واحدی از پروژه های دولتی وارد 

بازار مسکن نشد.
عضو هیات مدیره مشاوران امالک استان تهران در 
پاسخ به این ســوال که آیا قانون مالیات بر خانه های 
خالی مانع از عدم عرضه واحدها در بازار نمی شــود، 
اظهار داشت: واقعیت این است که پروژه مالیات ستانی 
از خانه های خالی شکست خورده  است. به طور قطع 
افرادی دارای چند واحد محدود هستند، واحدهای 
خود را خالی نگه نمی دارند و این خانه های خالی متعلق 
به شرکت ها و نهادهای خاص هستند و چندین هزار 
واحدهای این نهادها و شرکت ها خالی مانده اند و برای 

اخذ مالیات کسی سراغ آنها نمی رود.
اوتادی ادامه داد: از بیش از 2.5 میلیون واحد خالی 
از ســکنه حدود 400 هزار واحد بــرای اخذ مالیات 
شناسایی شده اند که احتماال این تعدادها هم متعلق به 
افراد حقیقی است. وی با اشاره افزایش قیمت مسکن 
در همین یک ماه گذشته گفت: شاهد افزایش روز به 
روز قیمت مسکن هستیم به طوریکه در مواردی مالک 
و خریدار به توافق رسیده اند اما مالک در موعد انعقاد 
قرارداد، حاضر نمی شود و می گوید اگر 200 میلیون 
تومان دیگر به قیمت اضافه شــود، قــرارداد را امضا 
می کند. عضو هیات مدیره مشاوران امالک تاکید کرد: 
از آنجایی که عرضه ای در بازار وجود ندارد، قیمت ها 
هم در مقابل تقاضا افزایش پیدا می کند و همچنین از 
آنجایی که احیای برجام باعث کاهش قیمت مسکن 
می شود، تالش مالکان و فروشندگان برای افزایش 

قیمت ها است.

جالل محمودزاده عضو هیات رئیســه 
کمیسیون کشــاورزی مجلس با بیان 
اینکه در حال حاضر گنــدم ایران در 
کشــور عراق با قیمت هر کیلوگرم 1۸ 
هزار تومان خرید و فروش می شــود، 
گفــت: تاخیــر دولــت در پرداخت 
مطالبــات کشــاورزان گنــدم کار 
 شــرایط را بــه نفــع واســطه ها رقم

 می زند. 
جالل محمودزاده عضو هیات رئیســه 
کمیســیون کشــاورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیست مجلس شورای 
اســالمی در خصوص شرایط پرداخت 
مطالبات کشــاورزان گندم کار، گفت: 
دولت تا تاریــخ ۸ تیرماه 1401 بدهی 
خود به کشاورزان گندم کار را به صفر 
رسانده، اما متاســفانه از این تاریخ تا 
 اکنــون بدهی های خــود را پرداخت 

نکرده است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به اینکه تاخیر در 
پرداخت مطالبات کشاورزان گندم کار 
باعث شــده تا واســطه ها بــه صورت 
نقدی و با قیمت پایین تــر گندم را از 
کشاورزان خریداری کنند، ادامه داد: 
بخشــی از گندم های خریداری شده 
از کشاورزان توســط واسطه ها در انبار 
نگهداری شــده و بخش زیاد دیگری 
 از آن را به صــورت قاچاق از کشــور 

خارج می کننــد. این نماینــده مردم 
در مجلس یازدهم با تاکیــد بر اینکه 
در حــال حاضــر گنــدم ایــران در 
کشــور عراق با قیمت هــر کیلوگرم 
1۸ هــزار تومــان خریــد و فــروش 
می شــود، عنوان کــرد: تاخیر دولت 
در پرداخــت مطالبــات کشــاورزان 
 گندم کار شــرایط را به نفع واسطه ها 

رقم می زند.
وی با بیان اینکه دولت مجبور می شود 
کمبــود گندم مــورد نیاز کشــور که 
حدود ۷ میلیــون تن خواهــد بود را 
با قیمت باالتری از کشــور های دیگر 
وارد کنــد، تصریح کــرد: در صورت 
تداوم شــرایط فعلی در زمینه خرید 
تضمینی گندم پیش بینی می شــود 
که دولت بتوانــد تنها حدود ۶ میلیون 
تن از نیــاز 1۳ میلیون تنی کشــور را 
 در قالــب خریــد تضمینــی تامین 

کند.
عضــو هیــات رئیســه کمیســیون 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه در شــرایط فعلی بازار جهانی 
امکان تامین گندم مورد نیاز کشــور 
راحت نیست، گفت: دولت باید بتواند 
با پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان 
گندم کار نیاز بــه واردات این محصول 

استراتژیک را به حداقل برساند.

با گرانی های اخیر و نوســان نرخ گوشــت، دیگر مدت ها اســت که دســت 
مردم حتــی از کله گوســفندان بیچاره نیز کوتاه شــده اســت. یک پرس 
کله پاچــه برای یک خانــواده 4 نفره بــا مخلفات حدود 450 هــزار تومان 
تمام می شــود. کله پاچه یکــی از محبوب ترین غذاهای ایرانی اســت. این 
غذای خوشمزه تنها در ایران طبخ نمی شــود بلکه در بسیاری از کشورهای 
آســیا و خاورمیانه طرفداران زیــادی دارد. این روزها دیگر مانند گذشــته 
مادرها کله و پاچــه را در خانــه نمی پزند. بلکه طباخی ها با ظروف شــیک 
به فروش کلــه و پاچــه می پردازنــد. دیزاین هــای الکچــری در ظروف 
 مســی چهره نه چندان زیبا کله گوســفند را برای مردم تبدیــل به غذایی 

با کالس می کند.
با گرانی های اخیر و نوسان نرخ گوشــت، دیگر مدت ها است که دست مردم 
حتی از کله گوسفندان بیچاره نیز کوتاه شــده است. در برخی از سایت های 
اینترنتی خرید نیم دســت کله پاچه گوســفندی قربانیان 105 هزار تومان 
است و کله پاچه کامل گوســفندی قربانیان 1۳۸ هزار تومان است. از سوی 

دیگر نرخ پرس ویژه دو نفره شامل 2بناگوش-2پاچه-2چشم-1زبان-1مغز 
حدود 25۸ هزار تومان است. نرخ کله پاچه کامل شامل 2بناگوش-4پاچه-
2چشــم- 1 مغز- 1گوشــت لخم- 1زبان حدود 2۸0 هزار تومان اســت. 
همچنین سیراب شــیردان دســت کامل به 100 هزار تومان می رسد. برای 
خانواده های پر جمعیت نیز پرس ویژه چهار نفره شامل ۳ بناگوش 4پاچه 4 
چشــم 2زبان 1مغز با نرخ 4۳0 هزار تومان فروخته می شود. در نتیجه یک 
 پرس کله پاچه برای یک خانواده 4 نفره بــا مخلفات حدود 450 هزار تومان 

تمام می شود.
چیزی که توجهمان را به خود جلب کرد، کله هایی بدون چشــم، زبان و مغز 
بود که در برخی از سایت های فروش اینترنتی یا فروشگاه ها مشاهده شد که 
با قیمت 41 هزار تومان به فروش می رســد. با این حساب کمتر خانواده ای 
طعم این غذای لذیذ را می چشد و ممکن است تنها از کله پاچه نمای یک کله 
استخوانی کور و کر و الل نصیبشان شود.در خصوص میزان افزایش نرخ کله و 
پاچه به گفت وگو با حسین رواسی، رئیس اتحادیه طباخان، فروشندگان کله 

و پاچه و سیرابی) طبخ شده و خام( تهران پرداخت. رواسی در خصوص میزان 
تقاضا از این صنف اظهارکرد: میزان تقاضا نســبت به ســال گذشته افزایش 
داشته اســت اما در کل میزان تقاضا در فصل تابستان با کاهش همراه است.

وی در ادامه با اشاره به گشت های بهداشتی و تعزیرات اتحادیه گفت: اتحادیه 
ما بازرس بهداشت دارد و نظارت کامل بر ســالمت جنس و بهداشت مغازه 
واحدهای صنفی دارند.رئیس اتحادیه طباخان، فروشــندگان کله و پاچه و 
سیرابی) طبخ شده و خام( تهران در خصوص مشکالت این صنف بیان کرد: 
مشــکل اصلی صنف ما درحال حاضر کمبود کارگر به دلیل افزایش دستمزد 
آن است. همچنین افزایش حق بیمه کارگران نیز دلیلی بر این ماجرا است. از 
 سوی دیگر افزایش هزینه آب، برق وگاز، اجاره بهای مغازه ها و مالیات از دیگر 

مشکالت اصلی این صنف است.
رواســی با بیان اینکه نرخ مصوب را از سال ۹۶ ســازمان حمایت از ما گرفته 
اســت، گفت: نرخ مصوب را از ما گرفتنــد و گفتند واحد صنفــی خود باید 
قیمت گذاری کند. اما به دلیل اینکه این کار مخالف حمایت از مصرف کننده 

است با این کار موافق نیستیم. درحال حاضر فروش واحدهای صنفی متغیر 
اســت.رئیس اتحادیه طباخان، فروشــندگان کله و پاچه و ســیرابی) طبخ 
شــده و خام( در پایان پیرامون میزان افزایش نرخ در سال جاری اظهارکرد: 
نرخ خرید کله و پاچه به نســبت ســال 1400 افزایشی نداشــته است. نرخ 
 فروش با توجه به بیمه، دســتمزد کارگر، اجاره مغازه، هزینه انرژی افزایش 

داشته است. 
نرخ فــروش کله و پاچه در 1401 حدود 15 درصد افزایش داشــته اســت. 
همچنین نرخ گوشت در یک ماهه اخیر کاهشــی بوده است و اعضای صنف 
مشــکل خاصی برای تهیه کله و پاچه نداشتند. درد کســبه این روزها دیگر 
کمبود تقاضا نیســت بلکه در کنار این موضوع دســتمزد سنگین کارگران 
برایشان مشکل ساز شده است. این موضوع باعث شده اصناف با تعداد کمتری 
کارگر مغازه خود را بچرخاند. از ســوی دیگر نرخ باالی این غذای خوشمزه 
دســت مردم راحســابی کوتاه کرده و کار به کله و پاچه های کور و کر و الل 

رسیده!

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی خوزســتان گفت: 
کمبود آب در خوزســتان ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان را متقاعد کرد که برای کشــت این محصول 
ممنوعیت وضع شــود و در حال حاضــر حدود ۹۳0 
هزار تن چغندرقند از اراضی اســتان برداشــت شده 
است. خدارحم امیری زاده با اشــاره به کاهش تولید 
چغندرقند در سال زراعی 1401، گفت: میزان کشت 
چغندرقند در استان خوزستان در سال زراعی جاری 
به حدود 15 هزار هکتار  رســید، این در حالیســت 
که در ســال زراعی گذشــته حدود 21 هزار هکتار از 

 اراضی خوزســتان به کشــت چغندرقنــد تخصیص 
داده شد.

وی تنش های آبــی و خشکســالی را عامــل اصلی 
محدودیت در کشــت چغندرقند معرفی کرد و افزود: 
کمبود آب در خوزســتان ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان را متقاعد کرد که برای کشــت این محصول 
ممنوعیت وضع کند و در حال حاضر حدود ۹۳0 هزار 

تن چغندرقند از اراضی استان برداشت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه 
اردیبهشــت؛ بهترین ماه برای برداشــت چغندرقند 

در خوزســتان اســت، افزود: تعدادی از کارخانه های 
چغندرقند سایر استان ها همکاری الزم را برای خرید 
چغندرقند کشاورزان استان خوزســتان نداشتند از 
این رو این محصول در دست کشاورزان ماند همچنین 
کمبود آب باعث تاخیر در برداشــت مجصول شــد، 
بنابراین برداشت محصول در برخی از اراضی با تاخیر 

انجام شد.
وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی با جدیت پیگیر 
حل این موضوع است تا مشکل کشاورزان استان حل 
شود و با جدیت  تالش داریم که در روزهای آینده این 

مشکل را حل کنیم.  امیری زاده در پاسخ به این پرسش 
که با کاهش تولیــد چغندرقند در کشــور آیا امکان 
چالش در تامین قند و شکر در کشور را ایجاد می شود، 
گفت: کمبود شکر از طریق واردات تامین خواهد شد و 
مشکلی در زمینه تامین نیاز نخواهیم داشت. این مقام 
مسئول با بیان اینکه افتتاح کارخانه نیشکر در دزفول 
بعید اســت، تصریح کرد: در ســال جاری از  کارخانه 
نیشکر دزفول افتتاح نخواهد شد و در بازدیدهای که 
از این کارخانه داشــتم پیشــرفت کار را چندان رو به 

جلو ندیدم.

نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایــران و رئیس اتاق 
اصناف تهران گفت: واحدهاي صنفــي ملزم به دریافت 
بارکد دوبعدي ) QR-Code ( مشخصات صنفي خود 
از اتحادیه و نصب آن در محل قابل رویت براي مشتریان 
شده اند. قاسم نوده فراهاني در خصوص جزئیات و مزایاي 
اجراي این طرح "نظــارت مردمي بر واحدهاي صنفي" 
گفت: در حال حاضر حدود ۳ میلیون واحد صنفي داراي 
پروانه کسب در کشور فعال هستند که بیشتر این افراد به 
موجب آموزشهاي تخصصي و عمومي قوانین و مقررات و 
نظارتهاي مجدانه بازرسان صنفي عامل به تمامي ضوابط 

هستند.
وي ادامه داد: ضمن این که صنوفــي که اخالقگرایانه و 
قانونمدارانه اقدام به دریافت پروانه کسب کرده اند، بدیهي 
است در تبعیت از سایر قوانین و مقررات نوشته و نانوشته 
از جمله رعایت حقوق مصرف کننده در باب رعایت ادب و 
اخالق ارتباط با مشتري«، رعایت انصاف در ارائه محصول 

با کیفیت، با نرخ متعارف یا مصوب، پرهیز از گرانفروشي 
و کم فروشي«، پرداخت به موقع مالیات«، رعایت ضوابط 

بهداشتي« و … پیشتاز و پیش گام هستند.
فراهاني با ابراز نگراني از فریب مشــتریان در واحدهاي 
بدون پروانه کســب گفت: اما واحدهاي صنفي که هنوز 
اقدام به دریافت پروانه کســب نکرده اند و از این قانون 
تبعیت نمیکنند، گاها نســبت به رعایت دیگر قوانین و 
حقوق مصرف کننده نیز بي اعتنایي میکنند. بدیهي است 
رســیدگي به تخلفات این واحدها که نام و نشان ایشان 
در اتحادیه هاي مربوطه ثبت نشده است، براي بازرسان 
صنفي دشوارتر است. البته باید در نظر داشت که برخي 
از واحدهاي صنفي اقدام به دریافت پروانه کسب کرده و 
پرونده ایشان در جریان است و اتاق اصناف ایران و دولت 
با همکاري هم، در تالشــند تا فرایند صــدور این مجوز 

تسهیل شود.
نماینده وزیر صمت در اتاق اصنــاف ایران تصریح کرد: 

یکي از تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت، شناسایي 
و ســاماندهي واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب است. 
از ســوي دیگر جلب توجه و همکاري مردمي در پرهیز 
از دریافت محصول از صنوف فاقد پروانه کســب تا امروز 
آنچنان که باید اولویت داده نشــده است. به موجب این 
دغدغه ها، طرح نظارت مردمــي بر واحدهاي صنفي به 
مرحله اجرا درآمده است تا مشتریان با اسکن فوري بارکد 
دو بعدي )QR-Code( با استفاده از گوشي هاي هوشمند 
خود، به اطالعات واحد صنفي مد نظر دسترسي پیدا کنند.

نوده فراهاني با تاکید بر مزیت هاي دریافت این بارکد دو 
بعدي از اتحادیه براي واحدهاي صنفي گفت: دریافت این 
بارکدهاي دو بعدي به واحدهاي صنفي کمک میکند تا 
به تمام سامانه هاي دولت که در ارتباط با خدمات صنفي 
است متصل شده و از مزایاي نظام صنفي از جمله دریافت 
تسهیالت بانکي، حمایت هاي تامین اجتماعي، معافیت 
هاي مالي و … بهره مند شــوند و طبیعتا آنها که اقدام 

به این کار نکنند از تمام ایــن مزایا محروم خواهند بود. 
لذا شایسته و بایسته است هرچه سریعتر براي دریافت 
پروانه کسب به اتحادیه مربوط مراجعه کنند. در صورت 
عدم توجه و اقدام الزم از طریق بازرسي و نیروي انتظامي 

برخورد میشود.
رئیس اتاق اصناف تهران همچنین تاکید کرد: اتحادیه 
هاي صنفي سراسر کشور نیز الزم است ترتیبي اتخاذ کنند 
تا فرم مذکور توســط متصدیان واحدهاي صنفي و یا به 
صورتي تجمیعي از سوي اتحادیه صنفي ذیربط از سامانه 
ایرانیان اصناف اخذ و به نحو مقتضــي در محل ورودي 
واحدهاي صنفي در معرض رویت مردم نصب شود. وي 
گفت: این طرح موجب خواهد شد تا مردم دسترسي راحت 
تري به واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب داشته باشند. 
همچنین اگرچه تخلفات صنفي در واحدهاي صنفي داراي 
پروانه محدود است اما این طرح، تخلفات موجود را هم به 

حداقل میرساند.

بر اساس آمار منتشر شده 
نیــاز ۷0 درصد متقاضیان 
وام، وام هــای خــرد 50 تا 
100 میلیون تومانی است. 
این مبالغ می بایست بدون 
ضامن و بر اساس اعتبارســنجی پرداخت شود. این 
در حالی است که گزارش های میدانی نشان می دهد 
اکثر قریب به اتفاق شعب بانکها از پرداخت این وام ها 

خودداری می کنند. 
اصوال وام های خرد برای بانکها صرفه ندارد و سالهاست 
در این رابطه مشکالت اساسی برای متقاضیان این وام 
ها وجود دارد. متولیان امر با آگاهی به این موضوع، باز 
هم راهکاری تحت عنوان وام بــدون ضامن را پیش 
پای مردم قرار داده اند. اما این دســتور مانند تمامی 
دستورات دیگر در شعب بانکی خریداری ندارد. بانکها 
وام های تکلیفی اعم از وام ازدواج، ودیعه مســکن، 

فرزنــدآوری و... را هم به زور پرداخــت می کنند و 
متقاضیان پس از ماه ها دوندگی و با تامین چند ضامن 

موفق به دریافت این تسهیالت می شوند. 
این فرآیند منجر به انتقاد وزیر اقتصاد نیز شده است. 
وزیر امــور اقتصادی و دارایی گفــت: برخی بانک ها 
گریزگاه هایی برای اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای 
پول و اعتبار از تسهیالت گیرندگان یافته اند. خاندوزی 
افزود: سرعت کار در مورد تسهیالت خرد مبتنی بر 
اعتبارسنجی که کمتر نیازمند وثیقه و ضامن باشد، 
اصاًل مطلوب ما نیســت و امیدوارم دوستان در این 
مسیر هم کمک کنند، کار با سرعت بهتری جلو برود. 
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت و 
گو با "کسب و کار" گفت: وام بدون ضامن وام خردی 
 اســت که باید به مشــموالن و متقاضیان آن بدون 
بهانه ای از سوی بانکها پرداخت شود. صمد عزیزنژاد 
اضافه کرد: پرداخت تسهیالت تا سقف 100 میلیون 
تومان با استفاده از نظام اعتبارسنجی ارتباطی با خلق 
پول ندارد، بلکه براساس خوش حسابی افراد در شبکه 

بانکی و میزان رتبه آنها به دست می آید. وی افزود: در 
مقوله اعتبارســنجی چهار رتبه A ، B ، C و D پیش 
بینی شده است که افراد با رتبه A یعنی اعتبار خوبی 

دارند و D بدترین اعتبار را دارند.
این کارشــناس اقتصادی توضیــح داد: متقاضیان 
وام های خرد که نوبت وام آنها رسیده است، چنانچه 
حقوق ثابت خود را در شعبات بانکی بگیرند می توانند 
با ارائه نامه کسر از حقوق در رتبه های اعتباری باال و 
در رتبه های پایین با ارائه چک و سفته، وام دریافت 
کنند. اینکه در انتقاد به مصوبه تسهیالت خرد بدون 
ضامن اعالم می شود که افزایش نقدینگی و تورم را 
ایجاد خواهد کرد کارشناسی نیست، زیرا این مصوبه 
تنها برای تسهیل پرداخت وام است نه اینکه تقاضای 

جدیدی ایجاد کند.
حاال دولت ســیزدهم طرح وام بــدون ضامن برای 
تسهیالت زیر 100 میلیون تومان را چند ماهی است 
مطرح کرده و اتفاقاً تبلیغات گسترده ای نیز در اعالم 
آن به عنوان یک طرح »مردمی« صورت گرفته و در 

اکثر اظهارات وزیر اقتصاد به این طرح اشاره  می شود. 
در مقابل به نظر می  رسد بانک ها، چندان رغبتی به 
اجرای این طرح ندارند. به جز طفره رفتن بانک  ها که 
حتی با تهدید وزیر اقتصاد هم همراه شد، موضوع اصلی 
اینجاست که در حال حاضر بانک ها شیوه پرداخت 
اقساط قبلی را برای اعتبارســنجی این طرح مورد 
ســنجه قرار می دهند، در حالی که اساساً ۶0 درصد 
مردم تاکنون از هیچ بانکی وام دریافت نکرده اند که 
اکنون به عنوان سوابق آنها مالک قرار بگیرد. بنابراین 
هرچند وزارت اقتصاد بانک ها را ملزم به پرداخت وام 
زیر صد میلیون تومانی بدون ضامــن کرده، اما این 
»دستور« به تنهایی به دریافت وام برای عموم مردم و 

وام  اولی ها منجر نمی شود. 
به هر ترتیب آن طور کــه از بخش نامه ها و اظهارات 
مسئوالن پولی مشخص است، بانک مرکزی و بانک ها 
برای اعتبارســنجی وام خرد بدون ضامن دو مؤلفه 
نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق بانکی را در صدر 
مالک های سنجش میزان اعتبار مشتریان بانک ها 
قرار داده اند. بنابراین در حالی کــه ادعای این طرح 
دسترس پذیر کردن وام خرد برای عموم مردم است، 
در همین ابتدای اجرا، این طرح اکثریت جامعه را که 
نه تاکنون وام گرفته اند و نه دسته چک داشته اند، کنار 
گذاشته و این افراد در پوشش وام خرد بانک ها باز هم 
جای نمی گیرند. این در حالی است که ابزارهایی به جز 
این مؤلفه ها می تواند لحاظ شود تا دامنه پوشش این 

وام ها در میان افراد گسترده شود.

News kasbokar@gmail.com

۷۰ درصد مردم نیاز ضروری به وام های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی دارند

۶۰درصدمردمازهیچبانکیوامدریافتنکردهاند
وام  بدون ضامن  در هیچ بانکی پرداخت  نمی شود

تمام زندگی مردم به برجام گره خورده است

انتظار بازار مسکن برای تعیین تکلیف برجام 

بخش زیادی از گندم به صورت قاچاق از کشور خارج می شود

گندم ایران در عراق کیلویی ۱۸ هزار تومان 

هر پرس ۴ نفره ۴۵۰ هزار تومان

دست مردم از کله پاچه کوتاه شد

افت تولید چغندرقند در سال زراعی جدید

کمبود شکر از طریق واردات تامین خواهد شد

»طرح نظارت مردمی بر واحد های صنفی« و الزام به نصب بارکدهای دو بعدی
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ساخت آواتار ديجيتال صورت با امواج صوتی
مهندسان دانشگاه کرنل یک گجت پوشیدنی جدید ابداع کرده اند که با استفاده از 
سونار حاالت صورت فرد را رصد می کند و یک آواتار دیجیتال براساس آن می سازد.
به این ترتیب برای ساخت آواتار نیازی به دوربین نخواهد بود و نگرانی های امنیتی 
برطرف می شود.سونار یا ناوبری و فاصله یابی صوتی نام دستگاه ردیابی است که به 
کمک منتشر کردن امواج صوتی عمل می کند و ارتباط میان یگان های زیردریایی 

و شناور را با هم فراهم می کند.
دستگاهی که محققان ســاخته اند EarIOنام دارد و متشــکل از یک گوشی با 
میکروفون و همچنین بلندگوهایی در دو طرف سر کاربر است که می توان آن را به 
هدست های معمولی متصل کرد. هر بلندگو پالس هایی از امواج را به سمت صورت 
کاربر منتشر می کند که خارج از طیف شنوایی انسان هستند. پژواک این امواج 

توسط میکروفون ها جذب می شوند.
نمایه های پژواک به دلیل نحوه حرکت، کشش و چین و چروک شدن پوست کاربر 
در حین ایجاد حاالت مختلف صورت یا هنگام صحبت کردن، اندکی تغییر می 
کنند. پس از آن الگوریتم های آموزش دیده مخصوص می توانند این نمایه های 
پژواک را تشخیص دهند و به سرعت حاالت صورت کاربر را بازسازی کنند و آن را 

در یک آواتار دیجیتال نمایش دهند.
کی لی یکی از مولفان این پژوهش می گوید: الگوریتم توسعه یافته با کمک هوش 
مصنوعی ارتباطات پیچیده ای بین حرکات ماهیچه ها و حاالت صورت را می یابد 

که چشمان انسان قادر به شناسایی آن نیست.
محققان سیستم Ear IO را روی ۱۶ شرکت کننده آزمایش کردند. هنگام انجام 
آزمایش الگوریتم مذکور روی یک موبایل عادی به کار گرفته شد. دستگاه توانست 
حاالت صورت را به خوبی یک دوربین معمولی بازسازی کند. صدای پس زمینه 
مانند باد، صحبت. کردن یا سروصدای خیابان در توانایی این فناوری برای ثبت 

اطالعات صورت تداخلی ایجاد نکرد.
به گفته محققان این فناوری برای شبیه سازی حاالت صورت آواتار دیجیتال در 

بازی های رایانه ای، واقعیت مجازی یا متاورس نیز کارآمد است.

هواپيمايی با 3 بال برای سفرهای هوايی ارزان
شرکت هوانوردی انگلیســی فارادیر)Faradair( مشــغول توسعه طرح اولیه 
هواپیمایی هیبریدی با ۳ بال است که می تواند با نیروی الکتریسته سفرهای کوتاه 
با هزینه ای کمتر از بلیط قطار انجام دهد. این هواپیما BEHA نام گرفته و می تواند 
۱۹ نفر را جابجا کند. این هواپیما به وسیله یک پروانه با موتور الکتریکی پرواز می 
کند. یک توربین گازی کوچک در هواپیما نیز تعبیه می شود که برق مورد نیاز 
آن را تامین می کند. طرح BEHA با ۳ بال کمک می کند تا هواپیما در باندهای 
فرودگاهی کوتاه از زمین بلند شود و فرود بیاید. به گفته نیل کلوگی مدیر ارشد 
اجرایی فارادیر این هواپیما قطعات متحرک کمی دارد و به همین دلیل راهبری آن 
ارزانتر است. کاهش هزینه های تولید سبب می شود بهای پروازهای هوایی کمتر 
از بلیط قطار شود و به این ترتیب مشتریان بیشتری را به خود جذب می کند. این 
هواپیما طوری طراحی شده تا به حفظ محیط زیست کمک کند. با کمک هواپیمای 
BEHA به تدریج هزینه پروازهای کوتاه بین شــهرها) مانند لندن تا منچستر( 
کاهش می یابد و به ازای هر مسیر به ۲۵ پوند) حدود ۳۰ دالر( می رسد. چنین 

بهایی از هزینه سفر ۲۶۲ کیلومتری بین این دو شهر با قطار کمتر است.

وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه دولت پاسخ داد
چه محتواهايی در اينترنت محدود شده است ؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: صرفا دسترسی به محتویات غیراخالقی و 
خشونت شدید محدود شده است و محدودیتی در هیچ موتور جستجوی دیگری 
اعمال نشده است. عیســی زارع پور در حاشیه نشســت هیات دولت درباره خبر 
قفل کودک در یک موتور جستجوی بین المللی گفت: یکی از نگرانی های جدی 
خانواده های ایرانی محدودیت در دسترسی به برخی محتویات است که در جمهوری 
اسالمی هم ممنوع هستند. ما با کمک اپراتورهای ارتباطی امکانی را فراهم کردیم که 
صرفا دسترسی به محتویات مستهجن، غیراخالقی با خشونت  بسیار شدید توسط 
پلتفرم های جستجو از طریق اپراتورهای مخابراتی محدود شود. نه بحث قفل کودک 

است، نه محدودیت دیگری در موتورهای جستجو ایجاد شده است.

رونمایی استراتژی متاورس جدید دوبی
بيش از 40 هزار شغل مجازی ايجاد می شود

دولت دوبی یک اســتراتژی متاورس را رونمایی کرد که ایجاد ۴۰ هزار شغل و 
افزودن چهار میلیارد دالر به اقتصاد این امیرنشــین در پنج سال آینده را هدف 
گرفته است. شیخ حمدان بن محمد، ولیعهد دوبی، در توییتی اعالم کرد استراتژی 
متاورس دوبی، یک برنامه یکپارچه است که هدف آن قرار دادن دوبی در میان ۱۰ 
شهر بزرگی است که آینده این فناوری نوظهور را در سطح جهانی شکل می دهند.
شیخ حمدان گفت: این برنامه، انقالب جدید در عرصه فناوری و اقتصادی است که 
روی همه جنبه های زندگی در دو دهه آینده تاثیر خواهد گذاشت. این ابتکار، دو 

برابر کردن شمار شرکتهای بالک چین و متاورس را هدف گرفته است.  
به گفته شیخ حمدان، در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ شــرکت در دوبی در عرصه 
متاورس کار می کنند که ۵۰۰ میلیون دالر در اقتصاد ملی مشارکت می کنند و 
انتظار می رود تعداد آنها طی مدت هدف گذاری شده، افزایش چشمگیری پیدا 
کند. متاورس فضای دیجیتالی نوظهوری است که در آن، افراد از طریق آوارتارهای 

خود به تعامل با یکدیگر می پردازند.
طبق گزارش شرکت کانادایی پرسدنس ریسرچ، پیش بینی می شود ارزش بازار 
متاورس با نرخ رشد ساالنه مرکب بیش از ۵۰ درصد، از ۴۰ میلیارد دالر در سال 
۲۰۲۱، به بیش از ۱.۶ تریلیون دالر تا سال ۲۰۳۰ صعود کند. امارات متحده عربی 
اقدامات مهمی را برای یکپارچه کردن متاورس و فناوری مربوط به آن شــامل 
بالک چین، رمزارزها و نوآوریهای وب ۳ در اقتصاد، دولت و جامعه و توسعه اقتصاد 

آینده خود، انجام داده است.
ســازمان رگوالتوری دارایی های مجازی دوبی در ماه مه بــا ایجاد دفتر مرکزی 
متاورس، وارد دنیای متاورس شــد و نخستین رگوالتوری شــد که در فضای 
دیجیتالی نوظهور حضور پیدا می کند. این سازمان در مارس تحت قانون مقررات 
دارایی مجازی دوبی تاسیس شد. هدف از این سازمان، ایجاد یک چارچوب قانونی 
پیشرفته برای حمایت از سرمایه گذاران و فراهم کردن استانداردهای بین المللی 
برای مدیریت صنعت دارایی مجازی و امکان پذیر کردن رشد کسب و کار مسئولیت 

پذیر در این امیرنشین است.
یافته های بررسی بانک لِس تایمز نشان داد عالقه به مشاغل مربوط به متاورس رو به 
رشد است و در چند ماه گذشته، بیش از ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است که گویای 

شناخته شدن بیشتر این مفهوم در میان شرکتها و نیروی کار است.
وزارت اقتصاد دیجیتالی، هوش مصنوعی و سیستم دورکاری امارات متحده عربی 
اوایل ماه میالدی جاری توافقنامه مقدماتی با شرکت Chainalysis برای فراهم 
کردن برنامه های آموزش مجازی برای نهادهای دولتی این کشور امضا کرد. شیخ 
حمدان گفت: استراتژی متاورس دوبی برای اهداف این امیرنشین برای تبدیل 
شــدن به یکی از اقتصادهای بزرگ برای متاورس و یک مرکز مهم برای جامعه 
جهانی، ضروری است.بر اساس گزارش بلومبرگ، این استراتژی همه جنبه های 
توسعه متاورس از فرمول بندی مقررات و توسعه کاربردها و پرورش استعدادها 

و مشخص کردن راه های استفاده نهادهای دولتی از این راه کارها را دربرمی گیرد.

اخبار

گرمای شدید مرکز داده گوگل را از کار انداخت
تشدید گرما در انگلیس موجب شد یکی از مراکز داده این شرکت از کار بیفتد و برخی کاربران نتوانند به خدمات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. یک مرکز داده خدمات کلود گوگل در لندن با قطعی 

مواجه شد، زیرا دما در بریتانیا به باالترین حد خود رسید و خنک کردن این مرکز مختل شد. بنا بر اعالم رسمی گوگل این خرابی »مربوط به نقص در خنک سازی« یکی از ساختمان ها بوده و در ساعت ۱:۱۳ 
۶:۱۳ بعد از ظهر به وقت محلی آغاز شد. بر اساس به روز رسانی در صفحه وضعیت این مرکز داده، تنها "مجموعه کوچکی" از مشتریان تحت تأثیر قرار گرفته اند. اما بخشی از این مشکالت همچنان 

پابرجاست. انگلیس گرم ترین روز تاریخ خود را روز سه شنبه ثبت کرد و دمای برخی نقاط این کشور به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد رسید.

وعده ســاخت ۴ میلیون 
مسکن در ۴ ســال نه تنها 
از سوی دولت به سرانجام 
نخواهد رسید بلکه گزارش 
های منتشر شده نشان می 
دهد رکورد کاهش تولید مسکن در دولت سیزدهم 
رقم خورده اســت. در حالی بازار مسکن با عرضه 
بیشتر و ساخت مســکن به تعادل قیمتی خواهد 
رســید که کمترین میزان تولید در چند ماه اخیر 
اتفاق افتاده اســت. این اتفاق بــر افزایش قیمت 
مسکن تاثیر گذار بوده و در نهایت نرخ اجاره بها را 

نیز افزایش می دهد. 
اقداماتی که باید در حوزه اقتصاد مســکن اجرایی 
می شد تحقق نیافته و بار آن بر دوش مردم افتاده 
است. تقاضای سوداگری و سرمایه گذاری به دلیل 
کاهش تولید شکل گرفته و دالالن با خرید ملک و 
گران تر فروختن آن به تقاضای واقعی، ســودهای 
کالن به جیب می زنند. بر اســاس آمار ارایه شده 

تیراژ تولید مسکن در تهران طی فصل اول امسال 
به پایین ترین میزان طی ۱۸ سال گذشته رسیده 
است. این آمار برای خریداران واقعی اصال خوشایند 
 نیســت و خبر گرانی بیشــتر مســکن در آینده

 را می دهد. 
بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر 
متر واحد مســکونی در تهران ۳۹ میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان است. با این حســاب هزینه خرید یک 
آپارتمان ۵۰ متری در منطقه متوســط تهران، دو 
میلیارد تومان معادل ۳۰ سال حداقل حقوق یک 

کارگر است.
به هر ترتیب سردترین فصل ساخت و ساز در پایتخت 
برای بهار۱۴۰۱ به ثبت رسید. تیراژ تولید مسکن 
در تهران طی فصل اول امسال به پایین ترین میزان 
طی حداقل ۱۸سال گذشته سقوط کرد. این رکود 
تاریخی خانه ســازی بیش از هر عاملــی، متاثر از 
»جهش دوباره قیمت مســکن« در ابتدای ســال 
جاری اســت که باعث نااطمینانی سرمایه گذاران 
ساختمانی به آینده و ناتوانی بیشتر آنها در فروش 
و در نتیجه انصراف از ادامه فعالیت شد. سازنده ها 
در مارپیچ تورم ملکی گیــر افتاده اند؛ به طوری که 

»رشد بیشتر قیمت« باعث تشــدید خروج آنها از 
بازار ساخت می شود و برعکس.

رکورد جدید از ســقوط تیراژ ســاخت مسکن در 
پایتخت ثبت شد. اگرچه سال ۱۴۰۰ تیراژ ساخت 
مســکن در تهران به کف تاریخی رســید، اما آمار 
جدید از پروانه های ســاختمانی صادرشده در سه 

ماه نخست امسال حکایت از آن دارد که تیراژ تولید 
مسکن در تهران نسبت به کف تاریخی پارسال ۴۲ 
درصد دیگر سقوط کرد. بهار پارسال در تهران برای 
۱۰ هزار و 7۰۰ واحد مســکونی پروانه ساختمانی 
صادر شد که این میزان در بهار امسال به شش هزار 

و ۲۰۰ واحد تنزل پیدا کرده است. 

توليد مسكن در تهران به پايين ترين ميزان طی 1۸ سال گذشته رسيد

کاهش  چشمگیر  تولید  مسکن
رشد تقاضای سوداگری مسكن 

تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن

تعادل قیمت مسکن ناشی از برابری عرضه و تقاضا است. اگر بتوانیم در اقتصاد حرکتی انجام دهیم که میزان عرضه و تقاضا را به تعادل برسانیم آن زمان انتظار این است که قیمت هم به تعادل برسد و از این جریانات 
مختلف داخلی، خارجی و حتی بازارهای هم عرض تاثیر نپذیرد. اگر مقدار عرضه به هر دلیلی کاهش پیدا کند شاهد بروز اتفاقاتی به صورت موازی هستیم. 

تقاضای موثری که در حوزه اقتصاد مسکن و خرید ملک وجود دارد به یک تقاضای سوداگری و سرمایه گذاری بدل می شود. به عبارتی خرید و فروش ملک برای سودآوری صورت می گیرد. همچنین زمانی که با کمبود 
عرضه ملک و امالک مواجه هستیم این موضوع یعنی تقاضای سوداگری تشدید می شود. این طیف از ســرمایه گذاری، بازار مصرفی را به دلیل نبود عرضه مناسب و به تعداد، به سمت افزایش قیمت سوق می دهد. 

افزایشی که کنترل آن به دلیل طمع برخی گروه ها اعم از گروه های حقیقی، حقوقی، دولتی، خصولتی و... دشوار خواهد شد. 
نقش دولت در ایجاد این طمع و نگاه سرمایه ای به این بازار بسیار باال است. نگاه این است که به دلیل عرضه نامطلوب و به میزان ناکافی با تقاضای انباشت شده مواجه هستیم. در این فرآیند دو گروه مصرفی و گروه کاسب 

کاران در بازار وجود دارند. کاسب کاران همواره جلوتر از گروه مصرفی ها خرید می کنند تا مسکن و ملک را به مصرف کننده با سود بیشتر بفروشند.  
بنابراین اولین الزام باید از بین بردن فرهنگ تجاری سازی ملک باشد و بازار مسکن به بازار مصرفی و مسکن به کاالی مصرفی تبدیل شود. بایستی از ابتدا تا انتها مسکن با سالمت اقتصادی و بدون سوداگری به دست 

مصرف کننده برسد. با این اتفاق هم قیمت متعادل می شود و هم عرضه مسکن به مصرف کننده خواهد رسید. همین فرآیند منجر به تعادل بخشی در اقتصاد مسکن می شود.   

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از توسعه 
ارتباطات دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان 
ایرانی و ازبکســتانی خبر داد. به گزارش معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، نشست علم و 
فناوری ایران و ازبکســتان با حضور معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور و وزیر توســعه نوآوری 
ازبکستان برگزار شد. سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری در این نشست، گزارشــی از روند رو به 

توسعه علم و فناوری ایران ارائه کرد.

ســتاری با اشــاره به اینکه بازار ازبکستان زمین 
خوبی برای توســعه محصوالت دانــش بنیان و 
خالق ایرانی است، بیان کرد: این بازار بکر می تواند 
فرصت خوبی برای شرکت های دانش بنیان ایرانی 
باشد تا محصوالت ایران ســاخت خود را در این 
بازار توســعه دهند. معاون علمی و فناوری ادامه 
داد: ایران و ازبکســتان ظرفیت های خوبی برای 
همکاری های مشترک دارند که فکر می کنم این 
کار با ســرمایه گذاری بخش خصوصی می توان 

توســعه فناوری را محقق کند. رئیس بنیاد ملی 
نخبگان افزود: در ازبکســتان نیز با پیگیری این 
هدف می توانیم توســعه فناوری هــای ایرانی در 
کشور عضو ازبکستان داشــته باشیم. با شناخت 
مناســب از بازار ازبکســتان و قانون های موجود 
می توانیم زیست بوم شــرکت های دانش بنیان 

ایرانی را در این کشور توسعه دهیم.
ســتاری همچنیــن ابراز کــرد: جلســات روز 
گذشــته با »میرزایف« رئیس جمهور ازبکستان، 

معاون نخســت وزیر و وزرای ازبکســتانی نتایج 
خوبی در پی داشته اســت و می تواند ارتباطات 
دانشگاهی و شــرکت های دانش بنیان وخالق با 
شرکت ها و دانشــگاه های متناظر در ازبکستان 
را توســعه دهد. وی افزود: شــرکت های دانش 
بنیان وخــالق بــازار ازبکســتان را بــه عنوان 
یک بازار بکر و دســت نخورده در نظــر بگیرند 
 که می توانــد در این بازار دســتاوردهای زیادی 

داشته باشند.

اتصال پنجره واحد دستگاه های اجرایی به پنجره ملی 
خدمات هوشمند به عنوان یکی از شاخص های اصلی 
در نهمین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی مورد 
توجه قرار گرفته، اما تاکنون ۵۹ درصد دستگاه ها هنوز 
تکالیف خود را که مربوط به ایجاد پنجره واحد خدمات، 

انجام نداده اند.
به گزارش ایســنا، در نهمیــن دوره ارزیابی خدمات 
الکترونیکی دستگاه های اجرایی، ۱7۰ دستگاه و ۱۶۶۲ 
خدمت مورد ارزیابی قرار گرفته اند که به واسطه آن، 
اکنون ۴۱.۲ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده 
اســت. از این میان، ۲۱ درصد خدمات دولتی کامال 
الکترونیکی شــده اند، ۶۱ درصد خدمات همچنان 
نیمه الکترونیکی هستند و 7 درصد خدمات نیز ذاتا 
غیرالکترونیکی محسوب می شــوند، اما ۱۱ درصد 
خدمات به دلیل عدم اقدام به الکترونیکی شدن از سوی 

دستگاه های دولتی هنوز الکترونیکی نشده اند.
همچنین بنا به گفته رضا باقری اصل- دبیر شورای 
اجرای فناوری اطالعات، ارزیابی دستگاه های اجرایی 
بر مبنای شاخص هایی چون دولت کاربرمحور، دولت 
شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی انجام شده 
است و طبق ارزیابی صورت گرفته هم اکنون ۵۲ درصد 
دســتگاه ها دولت کاربرمحور، ۳۰ درصد دستگاه ها 
دولت شفاف، ۳۵ درصد دستگاه ها دولت یکپارچه و 

۴۱ درصد دولت مشارکتی را محقق کرده اند.
پنجره ملی خدمــات دولت هوشــمند، ارایه دهنده 
خدمات دولتی به صورت یکپارچه، سریع و آسان به 
عموم مردم است که در مسیر آماده سازی و بهره برداری 
قرار دارد و تاکنون چهار ســامانه ســازمان فناوری 

اطالعات ایران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 
متصل شده است.

دســتورالعمل اجرایی اتصال دســتگاه های اجرایی 
به "پنجره واحد خدمات هوشــمند دولت" شــامل 
اولویت ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی با همکاری 
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات و سازمان 
اداری و استخدامی کشور تهیه و مطابق قانون برای 
تصویب نهایی به شــورای اجرایی فناوری اطالعات 
ارایه شده است. بر اساس بند "واو" تبصره هفت قانون 
برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱، این دستورالعمل به منظور 
تحقق اهداف دولت هوشــمند و ارائه خدمات دولت 
الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی 
به دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی تهیه شده 
اســت. همچنین راه اندازی مرحله اول »پنجره ملی 
خدمات هوشمند دولت« تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ 
از دیگر وظایف وزارت ارتباطات در این قانون محسوب 

می شود.
هرچند نحوه ایجاد و اتصال دســتگاه های دولتی به 
پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، نشان می دهد 
که تاکنون ۵۹ درصد دستگاه ها هنوز تکالیف خود را 
که مربوط به ایجاد پنجره واحد خدمات تا شهریورماه 
می شود، انجام نداده اند. همچنین ۲۵ درصد دستگاه ها 
تنها ۳۰ درصد فهرست خدمات خود را به پنجره واحد 
اضافه کرده اند و تنها ۱۶ درصد دستگاه های اجرایی 

تکالیف خود را انجام داده و آماده ورود به پنجره واحد 
خدمات دولت هوشمند هستند.

در این راستا و به نقل از سازمان فناوری اطالعات، مجید 
فوالدیان- مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر پیاده سازی 
دولت الکترونیکی، بیان کرد: در نهمین دوره ارزیابی 
توسعه دولت الکترونیکی برای نخستین بار، داشتن 
پنجره واحد دستگاهی و اتصال پنجره واحد دستگاه 
به پنجره ملی خدمات هوشمند، دو شاخص تاثیرگذار 
بود که در ارزیابی وضعیت دستگاه ها مورد توجه قرار 
گرفت. این دو شاخص، به صورت تشویقی و در مجموع 
۱۵ امتیاز به خود اختصاص داد، بــه این مفهوم که 
داشتن پنجره واحد، امتیاز قابل توجهی را به سمت 
دستگاه مورد نظر روانه می کرد، اما عدم وجودش در 

این دوره باعث از دست دادن امتیاز خاصی نمی شد. 
وی با بیان اینکه معمــاری کالن و الزامات فنی ارایه 
خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات 
هوشمند دستگاه ها در مرحله نهایی سازی قرار دارد و 
به زودی ابالغ می شود، گفت: در تازه ترین دوره ارزیابی 
توسعه دولت الکترونیکی، دســتگاه های اجرایی از 
منظر اتصال به پنجره ملی خدمات هوشــمند به دو 
دسته مورد تقسیم بندی قرار گرفت. دسته نخست را 
دستگاه هایی تشکیل دادند که سامانه های اصلی و در 
عین حال پرمخاطب خود را جهت ارایه خدمت بهتر به 
مردم به صورت داوطلبانه و با استفاده از امکان احراز 

هویت یکپارچه، راه انــدازی و به پنجره ملی خدمات 
هوشمند متصل کردند.  مدیر کل دفتر پایش و نظارت 
بر پیاده سازی دولت الکترونیکی با اشاره به ۱۰ دستگاه 
پیشگام در این حوزه تصریح کرد: وزارت خانه های امور 
اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان های 
تامین اجتماعی، امور مالیاتی کشور، فناوری اطالعات 
ایران، شرکت مخابرات ایران، اوقاف و امور خیریه، بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی و 
مناطق آزاد از جمله دستگاه هایی هستند که در حال 

حاضر پیشرو در این بخش محسوب می شوند.
فوالدیــان، دربــاره چگونگی وضعیت دســته دوم 
دستگاه های اجرایی در اتصال به پنجره ملی خدمات 
هوشمند، خاطرنشان کرد: شش دســتگاه اجرایی 
در نهمین دوره ارزیابی توســعه دولت الکترونیکی، 
ســامانه های جامع خود را راه اندازی کرده بودند، اما 
مجهز به امکان احراز هویــت یکپارچه نبودند که در 
نهایت منجر به اتصال همان سامانه جامع شد که از 
جمله آنها می توان بــه وزارت خانه علوم، تحقیقات و 
فناوری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان های 
بهزیســتی و بیمه سالمت، شــهرداری های کرج و 

اصفهان اشاره کرد. 
نهمین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی، چندی 
پیش در میان ۱7۰ دستگاه و بیش از یک هزار و ۶۰۰ 
خدمت مورد برگزار شــد. در این دوره، مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطالعات ایران 
و بیمه مرکزی ایران به ترتیب رتبه های اول تا ســوم 
دستگاه های پرمراجعه دولت الکترونیکی را به خود 

اختصاص دادند.

معاون نوآوری و فنــاوری وزیر ارتباطــات بعد از 
نخستین نشست کمیسیون های مشترک ایران و 
روســیه از اعالم آمادگی شرکت های بزرگ بخش 
خصوصی دو کشــور برای همکاری با یکدیگر خبر 
داد. به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
محمد امین آقا میری بعد از برگزاری نخستین دور 

از نشست های کمیسیون مشترک ایران و روسیه 
با اشاره به مشخص شدن چارچوب های مذاکرات 
و نقشــه راه همکاری های اقتصاد دیجیتال میان 
دو کشــور گفت: در این نشست که با حضور بخش 
خصوصی دو کشور برگزار شد موضوعات مورد نظر 

بررسی شد.

وی توانمندی هــای ایــران بــرای همــکاری با 
شرکت های روسی را مناسب عنوان کرد و افزود: در 
این نشست تقریبا تمام شرکت های بزرگ روسیه 
حضور داشتند و عالقمندی خود را برای مشارکت 
با شرکت های خصوصی ایرانی در حوزه ICT اعالم 
کردند. در ادامه این نشست معاون وزیر ارتباطات 

روسیه نیز با اشــاره به عالقمندی بخش خصوصی 
ایران برای همکاری با شــرکت های روسی، گفت: 
یک گروه کاری برای تعیین محورهای همکاری و 
پیگیری این موضوعات تشکیل شود.وی افزود: تا دو 
روز آینده موضوعات مشترک جمع بندی می شود 

و به امضای طرفین می رسد.

ستاری خبر داد؛

توسعه ارتباطات دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان ایرانی و ازبکستانی

تعلل 60 درصد سازمان ها در اجرای شاخص كليدی توسعه دولت الكترونيكی

الزام کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرائی

حضور هيات ايرانی در روسيه؛

ICT اعالم آمادگی ایران و روسیه برای همکاری با یکدیگر در حوزه


