
وزارت اقتصــاد اندونزی اعالم کرد، خودروســاز 
ژاپنی تویوتا موتور قصد دارد در پنج سال آینده 
۲۷.۱ تریلیون روپیه ) ۲.۵میلیارد دالر سنگاپور( 
در اندونــزی برای تولید خودروهــای الکتریکی 

سرمایه گذاری کند.
به گزارش ایسنا، این کشور آسیای جنوب شرقی 
قصد دارد از طریق پردازش منابع غنی از ســنگ 
معدن نیکل برای استفاده در باتری های لیتیومی، 
به قطب جهانی برای تولید و صادرات خودروهای 

الکتریکی تبدیل شود. پیش از این، مجموعه ای از 
شرکت های جهانی، ســرمایه گذاری های بزرگی 
را در این زمینه اعالم کرده اند. ایرالنگا هارتارتو، 
وزیر هماهنگی امور اقتصادی اندونزی در بیانیه ای 
گفت تویوتا از ســال ۲۰۱۹ تاکنون ۱۴ تریلیون 
روپیه در این کشور ســرمایه گذاری کرده است. 
ایرالنگا گفت: من معتقدم تقاضا برای خودروهای 

برقی افزایش خواهد یافت.
اندونزی   که ۲۷۰ میلیون نفــر جمعیت دارد و 

به دنبال کاهش انتشار کربن است، قصد دارد تا 
سال ۲۰۵۰ فقط خودروها و  موتورسیکلت برقی 
بفروشد تا جایگزین وســایل نقلیه ای شود که با 

موتورهای احتراقی کار می کنند.
بر اساس گزارش رویترز، این کشور همچنین قصد 
دارد ۱۳ میلیون موتورسیکلت برقی تا ۲۰۳۰ را 
وارد بازار کند. بر اســاس بیانیه ایــن وزارتخانه، 
تویوتا قصد دارد تا طی ۴ سال آینده انواع مختلفی 

از خودروهای الکتریکی هیبریدی را تولید کند.

یک مقام ارشــد صندوق بین المللی پول گفت: 
چین برای جلوگیری از آســیب بیشتر به اقتصاد 
و همچنین ارائه راه حل بلندمدت برای بحران در 
بخش امالک و مســتغالت، باید در سیاست های 

خود در برابر کووید صفر تجدیدنظر کند.
به گزارش ایســنا، دومین اقتصــاد بزرگ جهان 
محدودیت های ســختگیرانه بیمــاری کووید- 
۱۹ خود را طوری قرار داده اســت که ســاکنان 
و مشــاغل را با عــدم اطمینان در مــورد خطر 

قرنطینه های آینده مواجه کرده اســت. کریشنا 
سرینیواسان، مدیر بخش آســیا و اقیانوسیه در 
صندوق بین المللــی پول، به رویتــرز گفت که 
چین در صورت اســتفاده از واکسن های مؤثر و 
افزایش واکسیناســیون، به ویــژه در میان افراد 
مسن، می تواند از قرنطینه بیشتر جلوگیری کند.

سرینیواســان گفت: »چین تغییراتی را از لحاظ 
انعطاف پذیری بیشــتر انجام داده اســت اما ما 
احســاس می کنیم که این اســتراتژی می تواند 

به اقتصــاد ضربه بزند و این موضوعی اســت که 
باید به آن رسیدگی شــود.« در حالی که چین از 
آسیب های ناشــی از عفونت ها و مرگ ومیرهای 
گسترده اجتناب کرده اســت اما فاقد مصونیت 
گله ای اســت و جمعیت بزرگ سالخورده آن در 
معرض خطر هستند. گزارش چشم انداز اقتصادی 
جهان اضافه کــرد که به اســتثنای بحران اولیه 
کووید- ۱۹ در ســال ۲۰۲۰، این کمترین رشد 

کشور در بیش از چهار دهه گذشته خواهد بود.

فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره خود را ۷۵ واحد پایه 
دیگر برای مبارزه با تورم افزایش داد.

به گزارش ایســنا و به نقل از ترکیــش، کمیته 
بــازار آزاد فــدرال )FOMC( اعــالم کرد که 
تصمیم دارد محــدوده هدف برای نــرخ وجوه 
 فــدرال را بــه محــدوده ۲.۲۵ تــا ۲.۵ درصد 

افزایش دهد.
این تصمیم بــه اتفاق آراء پس از آن اتخاذ شــد 
که بانک مرکــزی در ۱۵ ژوئن نــرخ بهره را ۷۵ 

واحد پایه افزایش داد کــه بزرگترین افزایش در 
۲۸ ســال گذشــته بود. کمیته بازار آزاد فدرال 
تکرار کرد که پیش بینی می کند، افزایش مداوم 
نرخ بهره در محدوده هدف مناســب خواهد بود. 
همچنین این کمیتــه اعالم کرد که به شــدت 
 متعهد به بازگشــت تورم به هــدف دو درصدی 

خود است.
افزایش شــدید نرخ بهره فدرال رزرو در بحبوحه 
افزایش قیمت مصرف کننده و تولیدکننده صورت 

می گیرد که در باالترین ســطح خود در ۴۰ سال 
اخیر قرار دارند. تورم تولیدکنندگان ایاالت متحده 
در ماه ژوئن ۱۱.۳ درصد به صورت ساالنه افزایش 
یافت، در حالی که تورم مصرف کننده ۹.۱ درصد 

افزایش یافته است.
جروم پاول، رئیس فــدرال رزرو آمریکا گفت که 
امــکان افزایش نرخ بهره »غیــر معمول بزرگ« 
دیگری در نشســت بعدی بانک مرکزی در ماه 

سپتامبر وجود دارد.

اروپا در تالش برای پیدا کــردن جایگزینی برای گاز 
طبیعی روسیه بوده و قبرس به دنبال کمک است.

به گزارش ایســنا، شــتاب اتحادیه اروپا برای یافتن 
منابع جایگزین گاز طبیعی روســیه، توجهات را به 
تولیدکنندگان مختلف در مناطق تولیدکننده شناخته 
شده و همچنین مناطق جدید، معطوف کرده است. 
در قبرس، اکتشــاف گازی، یک اولویت استراتژیک 
شده است. این کشور جزیره ای کوچک در مدیترانه، 
یک تازه وارد در عرصه گاز طبیعی اســت که در سال 
۲۰۱۱ با کشف گاز در میدان فراساحلی آفرودیت، وارد 
شد. میزان ذخایر این میدان، ۴.۴ تریلیون فوت مکعب 
برآورد شده اســت. میدان گازی آفرودیت که توسط 
شوورن، شــل و شــرکت نیومد انرژی اداره می شود، 
بزودی یک چاه اکتشافی دیگر خواهد داشت و شورون 
تا پایان سال، طرح توسعه نهایی برای توسعه این میدان 
را به دولت قبرس ارائه می کند. ناتاسا پیلیدس، وزیر 
انرژی قبرس، هفته جاری در مصاحبه با بلومبرگ گفت: 
اروپا مقصد مشخص گازی خواهد بود که از این میدان 
استخراج خواهد شد. این کشور گاز بیشتری از میزانی 

که می تواند تولید کند مصرف می کند و اروپا نزدیکترین 
بازار و بازار پرتقاضاست. پیلیدس به بلومبرگ گفت: 
اروپا مشتری احتمالی خوبی برای گاز قبرس است زیرا 
اتحادیه اروپا تایید کرده است گاز طبیعی در راستای 
عبور به سوی منابع انرژی پاک، تا سال ۲۰۴۹ سوخت 
واسط خواهد بود بنابراین شــرکتها اکنون به راحتی 
می توانند قراردادهای بلندمدت منعقد کنند. این مقام 
قبرسی خاطرنشان کرد نیت اتحادیه اروپا برای کاهش 
وابستگی به گاز روسیه، مطمئنا فضای مناسبی برای 
صادرکنندگان گاز غیرروسی فراهم خواهد کرد. میدان 
آفرودیت، تنها میدان گازی نیست. شرکتهای اِنی ایتالیا 
و توتال انرژیز فرانسه، حفاری در یک بلوک فراساحلی 
را آغاز کرده اند که چند سال پیش یک اکتشاف احتماال 
قابل توجه را نشان داده بود. بلوک ۲ شامل چاهی است 
که در سال ۲۰۱۹ برآورد شده بود بین ۵ تا ۸ تریلیون 
فوت مکعب ذخایر دارد. این چاه توسط اکسون کشف 
شد که با شرکت »قطر پترولیوم« همکاری داشت و 
اکنون دو غول اروپایی هم در آنجا حفاری دارند. کشف 
مهم دیگری کــه اخیرا در قبرس انجام شــد، میدان 

کالیپسو بود که ذخایر آن با ذخایر کشف شده توسط 
اِنی و توتال انرژیز برابــری می کند. با این حال فرآیند 
تبدیل شدن قبرس به یک قطب گازی منطقه ای مهم، 
از عوامل عرضه و تقاضا عقب مانده است. توسعه میدان 
آفرودیت به دلیل مذاکره شرکای حاضر در این میدان 
درباره توافق سهم تولید خود با دولت قبرس، به تاخیر 
افتاده است. برای ذخایر شناسایی شده در بلوک ۲، به 
نظر می رسد مشکل منابع ناکافی برای برنامه هایی است 
که اکسون برای این چاه داشته است. رابرت موریس، 
تحلیلگر ارشد شرکت وود مک کنزی در سال ۲۰۲۰ به 
رویترز گفته بود: فضای محدودی در بازارهای محلی و 
زیرساخت صادراتی موجود وجود دارد. و حجم ذخایر 
برای این که اکســون موبیل و قطر پترولیوم، خوراک 
یک کارخانه LNG دو واحدی را تامین کنند که هدف 
شراکت آنهاست، کافی نیســت. اما اوضاع از آن زمان 
تغییر کرده است. ممکن است زیرساخت وجود نداشته 
باشد اما تقاضا برای گاز غیرروسی به حدی افزایش پیدا 
کرده است که ممکن است شرایط اقتصادی برای گاز 

قبرس را تغییر دهد.

معاون وزیر کار با اشاره به ظهور مشــاغل آینده و لزوم تدوین 
آموزشهای مهارتی متناســب با آن، از ایجاد ۷۸ میلیون شغل 
جدید به واســطه بکارگیری تکنولوژی های نوین تا سه سال 

آینده خبر داد.
به گزارش ایسنا، غالمحسین حسینی نیا از پیش بینی دوره های 
مهارتی برای توان یابان، معلوالن، زندانیان و خانواده هایشان 
و فارغ التحصیالنی که رشته آنها مورد تقاضای بازار کار نیست 
خبر داد و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای گروه های 
مختلف دوره های مهارتی درنظر گرفته اســت که یکی از این 
گروه ها سربازان وظیفه هستند تا همراه با کارت پایان خدمت 

خود کارت مهارت هم داشته باشند.
وی افزود: بخش وســیعی از فعالیت های سازمان در خصوص 
ارائه مهارتهایی اســت که یا افراد در زندگی برای خود کسب 
می کنند یا مهارت هایی اســت که منجر به درآمد برای افراد 

می شود.
رئیس ســازمان آموزش فنــی و حرفه ای کــه در یک برنامه 

تلویزیونی به مناســبت هفته ملی کارآفرینی و مهارت آموزی 
سخن می گفت، ادامه داد: مراجعین ما عمدتاً به مراکز آموزش 
دولتی و خصوصی مراجعه  می کنند.در حال حاضر ۶۴۰ مرکز 
آموزش دولتی در سراسر کشور داریم که ۵۴۰۰ کارگاه فعال را 
در بر می گیرد و افراد متقاضی دوره های مهارت می توانند به 
این مراکز در سطح استان ها مراجعه و آموزش های مهارتی را 
به طور رایگان در مراکز دولتی فرا بگیرند؛ اما در عین حال می 
توانند به مراکز بخش خصوصی که شامل ۱۲ هزار آموزشگاه 
آزاد فنی و حرفه ای هستند و به تازگی نیز مجوز تاسیس ۶۰۰۰ 
آموزشگاه آزاد را صادر و ۱۵۰۰ آموزشگاه راه اندازی شده است، 
مراجعه و متناسب با استعداد خود از آموزشها با پرداخت شهریه 

بهره مند شوند.
به گفته حســینی نیا، افراد تحت پوشــش کمیته امداد امام 
خمینی )ره(  به طور رایگان از آموزشهای مهارتی در آموزشگاه 
های آزاد بهره مند می شــوند که سازمان برای آنها ۵۰ درصد 
تخفیف قائل شده و ۵۰ درصد دیگر را کمیته امداد تقبل کرده 

است. معاون وزیر کار در ادامه با اشاره به ظهور مشاغل آینده 
و لزوم تدوین آموزشهای مهارتی متناسب با آن، اظهار کرد:ما 
با سیر تحول شگرفی در مقوله تکنولوژی و تاثیر آن بر زندگی 
انسان مواجه هستیم که به سرعت در حال ایجاد تغییر است و 
شغل های بسیاری را از بین می برد. آمار مجمع جهانی اقتصاد 
حاکی از آن است که تا ســال ۲۰۲۵ یعنی سه سال آینده ۷۱ 
میلیون شــغل به دلیل تاثیری که از تکنولوژی می پذیرند، از 
بین خواهند رفت ولی مجمع آمار دلگرم کننده دیگری هم ارائه 
می دهد و اعالم می کند که تا سال ۲۰۲۵ به واسطه بکارگیری 
تکنولوژی ها مشاغل جدیدی ایجاد می شوند که تعدادشان ۷۸ 

میلیون شغل است.
وی افزود: ما در ســازمان آموزش فنی و حرفــه ای باید افراد 
را آماده کنیم و مهارت های الزم را بــه آنها ارائه دهیم.برخی 
مشاغل مثل راننده تراکتور در آینده دستخوش تغییر خواهند 
شد. در تراکتورهای امروزی چیزی به اسم کابین راننده وجود 
ندارد و کامال به صورت خودکار و هوشمند متصل به اینترنت از 

طریق ماهواره توسط اپراتور فعالیت می کند؛ لذا باید افراد را به 
مهارت های روز و مبتنی بر تکنولوژی هایی که در حال تغییرند، 
مجهز کنیم و برای مواجهه با مشاغل نوظهور در آینده بسیار 

نزدیک و چه بسا اکنون آمادگی به وجود آوریم.

برق در پاکستان گران شد
پاکستان در بحبوحه بحران انرژی جهانی و موج گرما، قیمت 

برق را برای تطبیق با هزینه های باالتر تولید، افزایش داد.
به گزارش ایسنا، نرخ تورم پاکستان ماه گذشته تحت تاثیر رشد 
هزینه مواد غذایی، به ۲۱.۳ درصد رسید و این کشور با کاهش 
ســریع ذخایر ارزی خارجی، افت ارزش پول و افزایش کسری 

حساب جاری روبروست.
خرم دســتگیر خان، وزیر نیروی پاکســتان، در اسالم آباد به 
خبرنگاران گفت: هیات دولت افزایش تعرفه های برق را تصویب 
کرد اما این افزایش شامل حال مصرف کنندگان آسیب پذیر 

نخواهد شد.

طبق آمار رفینیتیو، هزینه واردات ماهانه نفت کوره به پاکستان، 
در ژوئن به باالترین حد چهار سال اخیر صعود کرده است و این 
کشور برای خرید گاز طبیعی مایع برای تولید نیرو در بحبوحه 

موج گرما که تقاضا را باال برده، به مشکل خورده است.
هزینه های باالتر واردات انرژی، به اقتصاد پاکستان آسیب زده 
و باعث افت بیشتر ذخایر ارزی خارجی شده است. روپیه ۲۰ 
درصد از ارزش خود را در سال ۲۰۲۲ از دست داده است. ذخایر 
ارزی این کشــور به رکورد اندک ۹.۳ میلیارد دالر نزول کرده 

است که تنها برای پرداخت ۴۵ روز واردات کفایت می کند.
پاکستان ماه گذشته به منظور دریافت ۱.۱۷ میلیارد دالر تحت 
بسته نجات مالی احیا شــده صندوق بین المللی پول، با اعزام 

کارکنان این وام دهنده موافقت کرد.
بر اساس گزارش رویترز، این کشور به دنبال منابع دیگر تولید 
برق است. وزیر نیرو گفته است تولید نیروی هسته ای پس از 
ســوخت گیری مجدد یک نیروگاه، رشد کرده است. از ابتدای 

ژوئیه، نیروگاه کی ۲ با ظرفیت کامل فعالیت می کند.

سیاست کرونایی چین در مقابل اقتصاد سربه زیر شدسرمایه گذاری میلیاردی تویوتا در اندونزی برای تولید خودروهای الکتریکی

افزایش غیرمنتظره دیگر نرخ بهره آمریکا آیا قبرس می تواند به اروپا برای جایگزینی گاز روسیه کمک کند؟

ایجاد ۷۸ میلیون شغل جدید تا سال ٢٠٢٥
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احتمال واردات بنزین 
چقدر است؟

 بازگشت قیمت 
کاالهای اساسی به 

شهریور ۱۴٠٠ منتفی شد
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چند نکته در مورد 
وثیقه گذاری سهام

تغییر رفتار 
سرمایه گذاران

وزیر امور اقتصادی و دارایی 
به تازگــی عنــوان کرده 
دارندگان ســهام عدالت و 
سهام بورســی می توانند از 

سبد مالکیت خود... 

    کامران ندری

    آلبرت بغزیان

متن کامل  د ر صفحه ٢

صفحه ۴

٢

٢

بالتکلیفی 
در بازار ارز

ممنوعیت افزایش 
نرخ سود وام مسکن مهر

کارشناسان پیش بینی کرده اند تقاضا از بازار سهام به سمت بازار سکه می رود

نقدینگی  در  راه  بازار  سکه
صفحه۴
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خرید  و فروش حواله  خودرو
ایران   خودرو :   فقط   برنده   اعالم شده   در   نتایج   قرعه کشی   مشتری   نهایی   است

 برخی از فعاالن ارزی بــاور دارند که خبر تحریم و 
انزوای اقتصادی علیه ایران می تواند وضعیت بازار 
را تحت تاثیر دهد و زمینه ســاز حضور خریداران 
بیشتری در معامالت دالر شود. به گزارش اکو ایران 
؛ یک مقام ارشد کاخ سفید گفته که دولت آمریکا 
دنبال استفاده از تحریم و انزوای اقتصادی علیه ایران 
است. برخی از فعاالن ارزی باور دارند که این خبر می 
تواند وضعیت بازار در روز جاری را تحت تاثیر دهد و 
زمینه ساز حضور خریداران بیشتری در معامالت 
دالر شود. با این حال، بخش دیگری از بازیگران ارزی 
معتقدند که بازار دیگر به اخبار و اظهارنظرهای مقام 
های نه چندان باال، حساس نیست و اظهارات یک 
مقام ارشد کاخ سفید نمی تواند زمینه ساز نوسان 
معنادار در بازار شــود. آن ها به نوســانات محدود 

اسکناس آمریکایی در هفته...

وزیر راه و شهرسازی مصوبه عدم افزایش نرخ سود 
یارانه ای وام مسکن مهر به ۱۸ درصد را برای آن دسته 
از واحدهایی که هنوز فروش اقساطی نشده اند را به 
بانک مسکن ابالغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر راه 
و شهرسازی نحوه اجرای جزو ۴ بند »الف« تبصره 
۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را مبنی بر تعیین نرخ 
سود تسهیالت مسکن مهر فروش اقساطی نشده 
را به بانک مسکن ابالغ کرد. صورتجلسه وزیر راه و 
شهرســازی و مدیرعامل بانک مسکن در خصوص 
نحوه اجرای جز ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ به شرح زیر اســت: در راستای اجرای 
دقیق جز ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه ســال 

۱۴۰۱ مبنی بر »مالکین...



اقتصاد2
ایران

با سوخت شعاری برخورد نکنیم
احتمال واردات بنزین چقدر است؟

عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: یکی 
از راه های تامین بنزین واردات اســت، یعنی 
اگر نتوانیم با سیاســت های ســهمیه بندی، 
تشویق مردم، استفاده از وسایل نقلیه عمومی 
و شیوه های مرســوم مصرف را کنترل کنیم 
حتما باید به واردات اقدام کنیم که البته این 

احتمال کم است
فریدون عباســی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
زمزمه هــای واردات بنزیــن اظهار داشــت: 
زمان کرونا  مســافرت ها کم بود مصرف نیز 
کاهش پیــدا کرده بــود اکنون بــا توجه به 
کم شدن شــیوع بیماری و همچنین فصل 
تعطیالت به یکبــاره تقاضا و مصرف رشــد 
پیدا کــرده به طــوری که در اســتان هایی 
مثل اردبیل و یا شــهرهای شــمالی مصرف 
فزونی گرفته اســت. ضمن اینکــه در 2 تا 3 
سال گذشــته تعداد خودروها هم در کشور 
 اضافه شــده بنابراین با رشــد مصرف بنزین 

مواجه هستیم.
وی افزود: یکی از راه های تامین بنزین واردات 
اســت، یعنی اگــر نتوانیم با سیاســت های 
سهمیه بندی، تشــویق مردم، اســتفاده از 
وســایل نقلیه عمومی و شــیوه های مرسوم 
مصــرف را کنتــرل کنیــم حتمــا باید به 
واردات اقــدام کنیم که البته ایــن احتمال 
کم اســت و شــاید به صورت جزئی و در حد 
5 تــا 10 درصد باشــد و بعــد از تعطیالت 
کــه مســافرت با خــودروی شــخصی کم 
 می شــود و مصرف پایین می آیــد، متوقف 

خواهد شد.
عضو کمیســیون انــرژی مجلــس در ادامه 
گفت: در کوتاه مدت تمرکز روی سی ان جی 
برای جبران کســری بنزین جواب نمی دهد، 
ضمن اینکه امکان ســرویس دهی ســوخت 
سی ان جی بیشتر در شــهرها وجود دارد، از 
این بابت باید تامل داشته باشیم و با موضوع 
شــعاری برخــورد نکنیم، بایــد بخش های 
فنی نظر بدهند و امکان ســنجی الزم انجام، 
تمام تمهیــدات صفر تا صد دیده شــود بعد 
سی ان جی جایگزین بخشی از مصرف بنزین 
 شود چون فعال تمایل به سوخت سی ان جی 

چندان باال نیست.
وی دربــاره موضــوع توقف طــرح پایلوت 
بنزین در کیــش گفت: برای هــر تصمیمی 
در حــوزه ســوخت و ســهمیه بندی بنزین 
نباید دنبال اقدامات شــتاب زده باشیم، یک 
بحثی در مجلس مطرح و پیشــنهاداتی ارائه 
شــد. بنا بر این بود که در کمیسیون انرژی 
بحث شــود، اما متوقف شــد، در این مسائل 
نباید تــک روی می کردند و شــتابزده طرح 
ارائه بنزین به هر نفر را مطــرح نمی کردند، 
اجازه می دادنــد روی حامل هــای انرژی به 
طور کلی کار شــود و قبل از تعمیم عمومی 
 در کل جامعه چند ســال به صورت پایلوت و 

در حد نرم افزاری کار شود.
 عباسی تاکید کرد: در هر تصمیمی در زمینه 
بنزین باید همه جوانب دیده، اشــکاالت رفع 
شــود و وقتی به صــورت تجربــی و در یک 
مقیاس کوچک نرم افزار اجرا شد و مسئولین 
مربوطه قبول کنند و موضــوع را امضا کنند 
به اجرا برســیم. چه دلیلی دارد هر موضوعی 
را به صورت شــتاب زده اجرا کنیم؟ باید کار 
کارشناسی دقیق در محل های خاص صورت 
گیرد و مجموعه ای از دولــت نیز  در صورتی 
که در مقیاس کوچک و آزمایشگاهی جواب 
داد، عهده دار اجرا شــوند تا در جامعه تنش 

ایجاد نشود.

خبر

 برخی از فعــاالن ارزی باور 
دارند که خبر تحریم و انزوای 
اقتصــادی علیه ایــران می 
تواند وضعیت بــازار را تحت 
تاثیر دهد و زمینه ساز حضور 

خریداران بیشتری در معامالت دالر شود.
به گزارش اکو ایران ؛ یک مقام ارشد کاخ سفید گفته که 
دولت آمریکا دنبال استفاده از تحریم و انزوای اقتصادی 
علیه ایران است. برخی از فعاالن ارزی باور دارند که این 
خبر می تواند وضعیت بازار در روز جاری را تحت تاثیر 
دهد و زمینه ساز حضور خریداران بیشتری در معامالت 
دالر شــود. با این حال، بخش دیگری از بازیگران ارزی 
معتقدند که بازار دیگر به اخبــار و اظهارنظرهای مقام 
های نه چندان باال، حساس نیست و اظهارات یک مقام 
ارشد کاخ سفید نمی تواند زمینه ساز نوسان معنادار در 
بازار شود. آن ها به نوسانات محدود اسکناس آمریکایی 
در هفته های اخیر اشاره می کنند و اعتقاد دارند که دالر 

نوسان خاصی را ثبت نخواهد کرد. 

انتظارات متعارض معامله گران ارزی
به گزارش فارس، »برت مک گورک«، مقام ارشــد کاخ 
سفید مدعی شده که احیای برجام در آینده نزدیک را 
بعید می داند و کاخ سفید به دنبال استفاده از تحریم و 
انزوای اقتصادی علیه تهران اســت. این خبر انتظارات 
برخی معامله گران ارزی را صعودی کرده اســت. با این 
حال، برخی دیگر از معامله گران به اظهارات یک مقام 
ایرانی اشاره می کنند که احتمال عقب نشینی آمریکا 
را مطرح کرده است. معامله گران باور دارند تحت تاثیر 
صحبت های او، انتظارات کاهشی در بازار تقویت خواهد 

شد. 
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس عنوان کرده است که طرف های غربی در مذاکرات 
در حال تعدیل مواضع خود هستند. این موضوع می تواند 
احتمال احیای برجام را باال ببرد و انتظارات کاهشی را 
فعال تر کند. به گزارش اکو ایران روز ســه شنبه هفته 
گذشته جوزف بورل مسؤل سیاست خارجه اتحادیه اروپا 
در فایننشال تایمز نوشت بعد از 15 ماه مذاکرات فشرده، 
زمان مصالحه بیشتر به پایان رســیده و متن روی میز 
بهترین توافق ممکن و در دسترس است.  دیروز هم انریکه 
مورا معاون بورل گفت که بهترین توافق روی میز است و 
طرف های درگیر برجام آخرین گام خود را بردارند. ایران 
و آمریکا اعالم کرده اند که پس از بررسی در اسرع وقت به 
پیشنهاد اروپا پاسخ می دهند. آنطور که بررسی اکوایران 
نشان میدهد بازار ارز نتوانســته نتیجه این پیشنهاد را 
پیش بینی کند و نوســان محدود قیمت ها در بازار ارز 
نشــان دهنده بالتکلیفی بازار از نتیجه مذاکرات است، 
نتیجه پاسخ ایران و آمریکا در مقابل پیشنهاد اروپا پیش 
بینی پذیر نیست و به همین دلیل بازار ارز تغییر چندانی 

نداشته است.
قیمت دالر هرات و تهران  در دو روز قبل بدون تغیر مانده 

و دالر سلیمانیه کاهش 150 تومانی را تجربه کرد. قیمت 
پایانی  درهم امارات در معامالت چهارشنبه  مانند سه 

شنبه ۸۸00 تومان بود.
تحلیلگران می گویند کاهــش محدودیت های عرضه  
و فروش ارز در قالب نرخ توافقی مانع از افزایش قیمت 
ها در بازار شده است. احســان خاندوزی وزیر اقتصاد 
دیروز گفت که وصول نفت و میعانــات در  چهار ماهه 
ابتدایی سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5۸0 
درصد رشــد داشته اســت. البته این آمار گرچه ناشی 
از تغییر نرخ تبدیل ارز نفتی اســت اما افزایش عرضه 
ارز در قالــب نرخ توافقــی و کاهش نوســانات در بازار 
ارز ممکن اســت به دلیل افزایش درآمــد های نفتی 
دولت باشــد. خصوصا که دارایی هــای خارجی بانک 
 مرکزی در پایان خرداد نســبت به آخر اسفند کاهش 

نشان می دهد.
با وجود عدم تغییر قیمت در بازار آزاد، روند نزولی بازار 
رسمی که با اضافه شــده روبل به این بازار شروع شده 
بود پایان یافت و دالر بازار متشکل به مدار صعودی آرام 

خود بازگشت.  

دالر از سیستم تبادالت ایران و روسیه حذف 
می شود؟

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران خبر 
داد دو کشور ایران و روسیه درخصوص مبادالت تجاری 

از طریق ارزهای ملی توافق کردند.
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران 
در گفتگویی با اشاره به استفاده از سیستم تبادل بانکی 
روسیه در ایران گفت که با قوی شدن گروه بریکس، دالر 

از مبادالت مالی کشورهای عضو حذف می شود.
ایســنا گــزارش داد، مهــدی صفــری، معــاون 
دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه ایران 
در گفتگو بــا بخش عربــی خبرگزاری اســپوتنیک 
گفت کــه در صــورت قوی شــدن گــروه بریکس، 
 دوالر از مبــادالت مالــی کشــورهای عضــو حذف 

خواهد شد.
صفری تاکید کرد: اکنون مساله مهمی داریم و آن وارد 
شدن به اورآسیا، شانگهای و بریکس است و امیدوارم با 

تالش مقامات ذیربط این امر محقق شود.
وی درخصوص فعالیت در داخل ســازمان شــانگهای 
نیز خاطرنشــاد کرد: ایران امیدوار اســت که ارز واحد 
پیشــنهادی به زودی برای معامالت مالــی و تجاری 

کشورهای عضو این سازمان تصویب شود.
معــاون وزیر خارجــه در ادامه گفت: تهران و مســکو 
برای انجام مبادالت مالی پیشــنهاد سیســتم جدید 
به جای ســوئیفت را مطرح کردند و اکنــون تقریبا به 
توافق خوبی در این راســتا رســیدیم. مهدی صفری 
همچنین تاکید کرد که دو کشور ایران و روسیه به توافقی 
 درخصوص مبادالت تجــاری از طریــق ارزهای ملی 

دست یافتند.
صفری درخصوص فعال شدن سیســتم مالی روسیه 
)میر( در ایران نیز تاکید کــرد: فکر کنم که نظام کارت 
بانکی »میر« به زودی در ایران فعال شود و درخصوص به 

کارگیری آن در کشور توافق شده است.

خریداران به بازار ارز برمی گردند؟

بالتکلیفی  در بازار ارز

رئیس جمهور:
 قرار است عقب ماندگی ها را 

جبران کنیم
رئیس جمهور با بیان اینکه باید حداکثر ظرف دو 
ماه آینده مسئله آب همدان به سامان برسد، گفت: 
مسئله آب مردم استان همدان را رنج می دهد و به 
مسئوالن استان و مدیران مربوطه تأکید شده است.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی ظهر 
پنجشنبه ۶ مردادماه در دیدار با مردم دارالمؤمنین 
و دارالمجاهدین همدان در ورزشــگاه شــهید 
سلیمانی، اظهار کرد: دو رمز مهم موفقیت مردم این 
شهر و دیار ایمان، اعتقاد و باور به خدا و مجاهدت 
در راه حق اســت که دو وصف مردم این ســامان 
است. حقیقتاً همدان مهد مردان و زنان فرهیخته 
ای است که در طول تاریخ نام آور شدند. فقیهان، 
فیلسوفان، حکیمان و چهره های نامدار، اگر چه نام 
عین القضات همدانی، نام بوعلی سینا و باباطاهر بر 
زبان جاری می شود و بزرگانی از علما و فالسفه که 
نه فقط در استان همدان، در جهان اسالم تأثیرگذار 
بوده اند، رشادت و ایستادگی در روزهای جنگ و 
دفاع مقدس یادمان نمی رود که چگونه با رشادت 
و شجاعت مردم استان همدان، مردم شهر و روستا 
فرزندانشان را به جبهه می فرستادند و شهدایی که 

در جای جای این استان تشییع می شد.
وی افزود: افتخار خدمت رسانی به مردم این استان 
را در سال های ۶1 و ۶2 داشتم. یاد سردار شهید 
همدانی و بسیاری از شهدای سرافراز استان گرامی 
باد. حقیقتا باید گفت که مردم استان همدان در 
دفاع مقدس که در مقابل بمبارانی که شبانه روز 
مردم را از ناحیه صدام تهدید می کرد، خیلی خوش 
درخشیدند، ایستادگی، رشادت و بصیرت مردم 

استان دشمن را ناامید و دوستان را امیدوار کرد.
رئیسی خاطرنشــان کرد: امروز هم تکلیف همه ما 
این است که در محضر مقدس شــهیدان و خانواده 
های معزز و مکــرم آنها و مجاهــدان و ایثارگران و 
سلحشــورانمان ِدین خود را همه ما بازماندگان به 
شهدا ادا کنیم، امروز عرصه ابتال و امتحان بزرگ است. 
شــهدا در این عرصه و امتحان نمره آوردند و قبول 
شدند. خانواده معظمشان با صبر، استقامت و بردباری 
نمره آورده و موفق شدند. امروز هم نوبت خدمتگزاران 
و همه کسانی است که در کســوت خدمتگزاری به 
مردم در هر کجای این مرزو بوم در ابتالی بزرگ یعنی 
خدمت به مردم و نهراسیدن در برابر تهدیدات و در 
مقابل تحریم ها و محدودیت ها و موانع احتمالی باید 
تالش کنند. امروز خداوند متعال به این کشور و استان 
ظرفیت های بســیاری مرحمت کرده، از مهمترین 
ظرفیت ها مردان و زنان مؤمن و مجاهدی هستند که 
پشتیبان این نظام و دولت هستند که برای ما همه این 

ابراز محبت ها مسئولیت آور است.

غالمحسین شــافعی در مجمع عمومی 
اتاق های بازرگانی دی۸ تاکید کرد

لغو روادید و امضــای توافقنامه 
تجارت ترجیحی، پیش نیاز توسعه 

روابط تجاری در دی۸ است
نشســت مجمع عمومی اتاق های بازرگانی دی ۸ 
بعد از مراسم افتتاحیه و سخنرانی روسای اتاق های 
بازرگانی عضو ساعت 15:00 به وقت محلی برگزار 
شد. مرور و تاکید بر صورت جلسه نخستین نشست 
مجمع عمومی پیشین،بررســی آخرین اقدامات 
و برنامه های اتاق بازرگانی دی ۸، تاســیس دفتر 
دبیرخانه اتاق بازرگانی دی ۸ در داکا به ریاســت 
اسرافول حق چادوری، بررسی نقشه راه استراتژیک 
بر مبنای اعالمیه اتاق بازرگانی دی ۸- آنتالیا 201۸، 
تاکید بر تعهدات مقرر شــده در همایش مجازی 
تجاری داکا در ۸ آوریل 2021، رونمایی از لوگوی 
پیشــنهادی برای اتاق بازرگانی دی ۸، نقشه راه 
استراتژیک اتاق بازرگانی دی ۸ با حمایت اتاق های 
ملی عضو، اجالس و نمایشگاه تجاری 2۶ جوالی 
2022 در داکا و بــا حمایت همــه اتاق های ملی 
کشورهای عضو، پیگیری برگزاری رویدادها چه 
به صورت مجازی، فیزیکی و یا ترکیبی با چرخش 
در کشورهای عضو و برگزاری مراسم اختتامیه در 
مصر با حمایت فدراسیون اتاق های بازرگانی مصر، 
برگزاری کارگاه های مجازی، سمینارها و جلسات 
عمومی با هدف تداوم مشارکت بخش خصوصی و 
هم افزایی در خصوص اتاق بازرگانی دی ۸ از جمله 
دستور جلسه مجمع عمومی بود که همگی به اتفاق 
آراء به تصویب اعضا رســید. غالمحسین شافعی 
رئیس اتاق ایران در این نشست بر حذف تسهیل 
روادید و امضاء توافقنامــه تجارت ترجیحی بین 
کشورهای عضو دی ۸ تاکید کرده و گفت: اقتصاد 
و جمعیت باالی کشورهای عضو می توانند مکمل 
یکدیگر باشند. بنابراین الزم است سطح تجارت 
بین این گروه از کشورها افزایش پیدا کند که پیش 
زمینه آن از طریق pta و لغــو روادید برای تجار 

فراهم خواهد شد.

اخبار
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سرمقاله

   کامران ندری
وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی عنوان کرده دارندگان سهام 
عدالت و سهام بورسی می توانند از سبد مالکیت خود در سیستم 
قضایی و شبکه بانکی به عنوان پشتوانه و برای وثایق تسهیالت 

خرد استفاده کنند.  
سهام نوعی دارایی ریسکی محســوب می شود و ممکن است به 
دلیل نوسانات بازار ارزش آن تغییر کند. در این شرایط اگر ارزش 
سهامی که به عنوان وثیقه یک وام تعیین شده است، کاهش پیدا 
کند، بانک ها نمی تواند اصل وام پرداختی را احیا کند چه برسد به 
سودی که قرار بود برای پرداخت این وام از مشتری دریافت کند.

وقتی صحبت از وثایق تسهیالت بانکی می شود، بانک ها معموال 
تمایل دارند وثایقی را دریافــت کنند که در صورت عمل نکردن 
مشــتری به تعهدات بتوانند از آن طریق مبلغ و وام پرداختی را 

جبران کنند؛ از همین رو با توجه به نوســانات بازار سهام به نظر 
می رسد چون این نوع وثیقه با ریسک هایی برای بانک ها همراه 
است، چندان مورد اقبال از ســوی بانک ها قرار نگیرد و احتمال 

اینکه بانک ها در عمل اقدام به این کار کنند، پایین است. 
از طرفی به نظر می رسد چنین شرایطی با رسالت و وظایف بانک 
مرکزی در این زمینه که متعهد است در جهتی سیاست گذاری 

کنند که در جهت منافع بانک ها باشد نیز در تعارض است. 
اما موضوعی که مورد تاکید و قابل اهمیت اســت این است که 
تقویت نظام اعتبارسنجی بانک ها برای پرداخت تسهیالت خرد 

و کالن ضروری است.
افزایش ســرمایه بانک ها و خروج دارایی منجمد باید در دستور 
کار قرار گیرد. وقتی دارایی ای در سیستم بانکی منجمد است و 
درآمدی برای بانک ندارد، باید خارج شود و سالم سازی ترازنامه 

اتفاق افتد.  بهترین و اصولی ترین کار این است که اختیارات بانک 
مرکزی افزایش پیدا کند این کمکی است که وزارت اقتصاد و دولت 
می تواند به بانک مرکزی داشته باشد تا این نهاد نیز وظایف قانونی 
و اصولی خود را در قبال بانک ها انجام دهد و بانک ها نیز در قبال 

مشتریان تسهیل گری بیشتری داشته باشند.
همچنین اقدامات الزم در راســتای بهبود وضعیت نظام بانکی 
و اســتقالل بانک مرکزی باید صورت بگیــرد و این بانک بدون 
مداخالت سیاسی و تاثیرپذیری از نفوذ افراد بتواند وظایف خود 
را انجام دهد.   متاسفانه این مشکل وجود دارد که بانک مرکزی 
در سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک ها ممکن است تحت تاثیر 
افراد پرنفوذ و ذی نفع قرار گیرد. بنابراین به نظر می رسد قبل ازهر 
اقدامی بهترین کار این است که بانک مرکزی در راستای ایفای 

تعهدات و وظایف خود استقالل کافی داشته باشد.

بانک ها نیز الزم است سیســتم اعتبارســنجی خود را تقویت 
کنند و در مورد مشــتریان خوش حســاب و افرادی که ارتباط 
بلندمدتی بــا آنها دارند و یا شــرایط باثباتی از نظر شــغلی و... 
 دارند مقررات دســت و پاگیر را کاهش دهند و شــرایط ضامن 

را تسهیل کنند. 
در حال حاضر بانک ها در برخورد با همه مشتریان یک قاعده کلی 
دارند و براساس آن و بدون در نظر گرفتن شرایط اعتباری فرد عمل 
می کنند. بسیاری از بانک ها در پرداخت تسهیالت خرد از فردی 
که شغل دائمی و با ثبات دارد،  همان وثایق و تعداد ضامن را طلب 

می کنند که از فردی که شغل موقت دارد.
بنابراین جای اینکه بانک ها سیســتم اعتبارســنجی خود را در 
جهت پرداخت تسهیالت خرد تقویت کنند، وجود دارد. اما همین 
موضوع را نیز نمی شود به صورت دستوری به بانک ها تحمیل کرد.

چند نکته در مورد وثیقه گذاری سهام
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براســاس اصالحیه بند یک قسمت »س« تبصره 
یک قانون بودجه عماًل دولت از تأمین اقالم اساسی 
که پیش از این مشــمول ارز ترجیحــی بودند و 
پیش بینی شــده بود که با قیمت شهریور 1۴00 
به دست مصرف کننده برسند، عقب نشینی کرده 

است.
به گزارش تســنیم، الیحه اصــالح قانون بودجه 
1۴01 که به  پیشنهاد ســازمان برنامه و بودجه، 
اداری و اســتخدامی و بانک مرکزی در جلســه 

هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای انجام 
تشریفات قانونی با امضای رئیس جمهور به مجلس 

شورای اسالمی ارسال شد.
در مقدمه توجیهی این الیحه آمده است، به  منظور 
رفع اشکاالت برخی احکام قانون بودجه 1۴01، 
در زمینه کنترل قیمــت کاالها و افزایش عادالنه 
حقوق و دستمزد و برقراری معافیت مالیاتی نسبت 
به سود متعلق به حســاب های بانکی و نظارت بر 

تسهیالت غیرجاری، الیحه زیر ارائه می شود.

بر اســاس الیحه جدید دولت، با حذف بند »ر« 
تبصره ۶ قانــون بودجه، معافیت مالیاتی ســود 
سپرده های اشخاص حقوقی مجدداً برقرار خواهد 
شــد. براســاس اصالحیه تبصره 12 نیز شورای 
حقوق و دســتمزد، مجدداً مجوز افزایش حقوقها 

را دریافت می کند.
همچنین براساس اصالحیه بند یک قسمت »س« 
تبصره یک قانون بودجه، عماًل دولت از تأمین اقالم 
اساسی که پیش از این مشمول ارز ترجیحی بودند 

و پیش بینی شده بود که با قیمت شهریور 1۴00 
به دست مصرف کننده برسند، عقب نشینی کرده 
اســت. براســاس  الیحه اصالحی دولت، عبارت 
به قیمت شهریور 1۴00 از متن قانون بودجه حذف 
خواهد شد و در صورت موافقت مجلس، دولت در 

این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.
گفتنی اســت: با وجود صراحت حکم بودجه، در 
3 ماه اخیر به جای کاالبرگ یارانه نقدی پرداخت 

شده است.

وزیر راه و شهرسازی مصوبه عدم افزایش نرخ سود یارانه ای وام مسکن مهر به 
1۸ درصد را برای آن دسته از واحدهایی که هنوز فروش اقساطی نشده اند را 

به بانک مسکن ابالغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر 
راه و شهرسازی نحوه اجرای جزو ۴ بند »الف« تبصره 11 قانون بودجه سال 
1۴01 را مبنی بر تعیین نرخ سود تسهیالت مسکن مهر فروش اقساطی نشده 

را به بانک مسکن ابالغ کرد.
صورتجلسه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن در خصوص نحوه 

اجرای جز ۴ بند الف تبصره 11 قانون بودجه سال 1۴01 به شرح زیر است:
در راستای اجرای دقیق جز ۴ بند الف تبصره 11 قانون بودجه سال 1۴01 
مبنی بر »مالکین واحدهای تکمیل شــده مســکن مهر که دارای خدمات 
زیربنایی هستند موظفند تا پایان خردادماه سال 1۴01 برای تبدیل تسهیالت 
دریافتی از بانک مسکن به تسهیالت فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه 
کنند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به 
افزایش نرخ سود تسهیالت این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب 
شورای پول و اعتبار )1۸ درصد( اقدام نماید.« و عطف به نامه رئیس کل بانک 
مرکزی به شــماره 5۴۷0۴ / 01 مورخ ۴ خرداد 1۴01 مبنی بر »به منظور 
جلوگیری از از اعتراضات و نارضایتی متقاضیان تسهیالت مسکن مهر و نیز در 
راستای اجرای جز قانونی یاد شده، وزارت راه و شهرسازی می تواند راسا نسبت 
به هماهنگی با بانک مسکن اقدام کند«؛ موارد ذیل در اجرای این بند قانونی 

به تصویب و امضای وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن رسید:
1. نظر به درخواست ها و مراجعات مردمی و ضرورت توجه به مطالبات مردم 
در شرایط اقتصادی حال حاضر، مقرر شد ادارات و شــعب تابعه وزارت راه 

و شهرسازی و بانک مســکن از هرگونه اقدام در خصوص افزایش نرخ سود 
تسهیالت مسکن مهر به 1۸ درصد برای عموم متقاضیان مسکن مهر جدا 

خودداری کنند.
2. با عنایت به اینکه اطالعات دقیق واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و دارای 
خدمات زیربنایی در اختیار متولیان مسکن مهر قرار دارد، بنابراین تشخیص 
تکمیل بودن و دارای خدمات زیربنایی بودن پروژه ها و واحدهای مسکونی 
صرفاً با اعالم تاییدیه و معرفی نامه کتبی متولیان مسکن مهر )ادارات کل راه و 
شهرسازی استان ها برای سایر شهرها، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید برای شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری ایران برای بافت های 

فرسوده( بوده که به شعب بانک مسکن ارسال می شود.
در اجرای دقیق قانون بودجه مقرر شد صرفاً واحدهای قابل سکونت و تکمیل 
شده ای توسط متولیان مسکن مهر جهت افزایش نرخ سود به بانک مسکن 
معرفی شــوند که دارای انشــعابات و کنتورهای آب، برق، گاز و محل دفع 
فاضالب و همچنین محوطه سازی و آماده سازی کامل )راه آسفالته و پیاده رو 
قابل دسترس به واحدها( باشند. بدیهی است اطالع رسانی به متقاضیانی انجام 
می پذیرد که با دارا بودن کامل امکانات فوق الذکر برای انجام فروش اقساطی 

واحد خود تا پایان خردادماه سال 1۴01 به بانک مسکن مراجعه نکرده اند.
2.1. متولیان مســکن مهر موظفند به محض احراز شرایط تکمیل و قابل 
ســکونت بودن واحدها مطابق بند 2 و همچنین محرز شدن عدم مراجعه 
مالکان این واحدها برای دریافت دفترچه قسط، تاییدیه و معرفی نامه کتبی را 

به شعب بانک ارسال کنند.
2.2. اطالعات تاییدیه و معرفی نامه کتبی متولیان مسکن مهر به شعب بانک 
مسکن باید شامل نام و نام خانوادگی متقاضی، کد ملی، شماره تلفن ثابت، 

شماره تلفن همراه، آدرس محل سکونت، کد پروژه، مشخصات کامل واحد 
شامل آدرس، بلوک، طبقه و شماره واحد باشد.

2.3. متولیان مسکن مهر موظفند رونوشتی از تاییدیه و معرفی نامه کتبی 
ارسالی به شعب بانک را به حوزه وزارتی راه و شهرسازی ارسال کنند.

3. پس از ارســال تاییدیه و معرفی نامه کتبی توسط متولیان مسکن مهر 
موضوع بند 2، شعب بانک مسکن موظفند نسبت به ارسال 3 فقره اخطار 
کتبی )اخطار اول با فرصــت 30 روز کاری، اخطار دوم و ســوم هریک با 
فرصت 15 روز کاری( اقدام و مراتب افزایش نرخ سود به 1۸ درصد را به این 
متقاضیان اعالم کنند. بدیهی است اعمال نرخ 1۸ درصد پس از ارسال 3 
اخطار کتبی خواهد بود و به موازات اخطار کتبی، اخطار پیامکی و تلفنی نیز 
توسط شعب بانک مسکن به متقاضیان مذکور انجام خواهد شد. همچنین 
الزامی است شعب بانک مسکن مستندات اخطار خود به این متقاضیان را در 

پرونده مربوطه نگهداری کنند.
۴. در موارد خاص که انجام تعهدات موضوع این صورتجلسه توسط متقاضی 
ناشی از عوامل غیرارادی یا اعسار و مانند آن امکان پذیر نباشد، متولیان مسکن 
مهر می توانند مراتب افزایش مهلت به متقاضی را به وزیر راه و شهرســازی 
گزارش کنند و در صورت موافقت وزیر راه و شهرســازی با افزایش مهلت، 
تاییدیه و معرفی نامه کتبی را پس از اتمام مهلت اعطایی، به شــعب بانک 

مسکن ارسال کنند.
5. مقرر شد وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن ضمن انجام سایر 
هماهنگی ها و اقدامات الزم برای اجرایی شــدن بندهای این صورتجلسه 
 نســبت به ابالغ مفاد آن به کلیه ادارات و شــعب تابعه در سراســر کشور 

اقدام کنند.

جزئیات جدید از الیحه اصالح قانون بودجه

 بازگشت قیمت کاالهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ منتفی شد

وزیر راه و شهرسازی ابالغ کرد

ممنوعیت افزایش نرخ سود وام مسکن مهر

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: با توجه 
به واردات شــکر و موجودی بنادر، قیمت شکر 
در ایام محرم نوسانی ندارد.غالمحسین بهمنی 
گفت: با توجه به واردات شــکر و رقابتی شــدن 
بازار، قیمت در بازار به کمتر از ۱۸ هزار تومان نرخ 
مصوب رسیده است. از ابتدای سال حدود ۵۰۰ 
هزار تن شکر وارد شده و مقادیر زیادی شکر در 
بنادر موجود اســت که با این وجود مشکلی در 

عرضه نداریم.
بهمنی می گوید: با توجه به پیک  مصرف شــکر 
در فصل تابســتان حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن شکر 
مصرف می شــود. هم اکنون حداکثر قیمت هر 

کیلو شــکر برای مصرف کننده ۲۰ تا ۲۱ هزار 
تومان است که به سبب ازدیاد عرضه قیمت در 
ایام  محرم تغییــری ندارد.برآوردها حاکی از آن 
است که حدود ۱۰۰ هزار تن از شکر چغندر پاییزه 
در بازار داخل است و برداشــت چغندر بهاره از 
شهریور آغاز می شود . بنابر آمار ساالنه ۲ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تن شکر در داخل مورد استفاده قرار 
می گیرد که یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار تن آن در داخــل و مابقی از طریق 
واردات تامین می شود که با اجرای الگوی کشت، 
خودکفایی و خوداتکایی محصوالت استراتژیک 

در دستور کار است.

رئیس کمیسیون فرهنگي، اجتماعیو ارتباطات اتاق 
اصناف و رئیس اتحادیه فروشــندگان ماشین آالت 
کشاورزي، صنعتي، ساختماني و لوازم یدکي کشاورزي 
تهران گفــت: موضوعي که همــواره دغدغه فعاالن 
اقتصادي و صاحبان کسب و کار بوده، رعایت نشدن 
عدالت مالیاتي است که فرار مالیاتي را به دنبال داشته 
است، اما راه  اندازي سامانه مودیان مالیاتي زمینه  ساز 
شــفافیت و در نهایت به حداقل رساندن فرار مالیاتي 
خواهد شد. علي توسطي، رئیس کمیسیون فرهنگي، 
اجتماعي و ارتباطات اتاق اصناف به موضوع راه اندازي 
سامانه مودیان مالیاتي اشاره و اظهار کرد: یکي از مهم 
ترین سیاســت هاي نظام مالیاتي در اکثر کشورهاي 
پیشــرفته از نظر اقتصادي، اســتفاده از سامانه هاي 
اطالعاتي و ابزارهاي ثبت معامالت است. وي افزود: این 
موضوعي بدیهي است که کشورها براي تأمین بخشي 
از بودجه خودشان بر مالیات ســتاني تکیه کنند؛ اما 
موضوعي که همواره دغدغه فعاالن اقتصادي، کسبه و 
صاحبان کسب و کار بوده است، رعایت نشدن مساوات 
و نبود عدالت مالیاتي بوده است که میزان قابل توجه 
و محســوس فرارهاي مالیاتي و افزایش روزافزون آن 
موجبات ناراحتي و گله مندي صاحبان کسب و کار را 
فراهم کرده است. رئیس کمیسیون فرهنگي، اجتماعي 
و ارتباطات اتاق اصناف تهران بیان کرد: متأســفانه 
محاسبه مالیات به شیوه قدیمي و بر پایه ممیزمحوري 
و همچنین مبتني بر برخوردهاي سلیقه اي، موجب 

افزایش فرار مالیاتي بویژه در بین ثروتمندان شده است.
وي با بیان اینکه نباید تاوان فرارهاي مالیاتي را مودیان 
خوش حســاب بپردازند، خاطرنشــان کرد: در همه 
کشورهاي پیشرفته در سراسر دنیا، هیچ فعال اقتصادي 
و صاحب کسب و کاري، در پرداخت حق مالیاتي خود 
تردید ندارد؛ چراکه بخوبي متوجه است که بخش قابل 
توجه بودجه کشورش از این راه تأمین میشود؛ اما در 
کنار آن خواهان برقراري عدالت مالیاتي نیز هست که 
بدون شک راه اندازي سامانه مودیان مالیاتي، تنها راه 
برقراري عدالت مالیاتي، شفافبت مالیاتي و در نهایت 
به حداقل رســاندن فرار مالیاتي خواهد شد. رئیس 
کمیسیون فرهنگي، اجتماعي و ارتباطات اتاق اصناف 
تهران توضیح داد: در نبود ســامانه مودیان مالیاتي، 
بسیاري از افرادي که مشــمول مالیات مي شوند، به 
راحتي مي توانند به روشهاي مختلف به فرار مالیاتي 
دست بزنند که این رخداد موجب بي اعتمادي فعاالن 
اقتصادي به نظام مالیات گیري کشور شده بود.توسطي 
تشریح کرد: متأســفانه در نبود یک ســامانه شفاف 
مالیاتي، افرادي که همیشه بیشــترین همکاري را با 
سیاست هاي دولت دارند، متحمل بیشترین آسیب 
ها هم مي شوند؛ اما با ایجاد ســامانه مودیان، نه تنها 
شفافبت و عدالت مالیاتي برقرار مي شود، بلکه به میزان 
بسیاز زیادي جلوي فرار مالیاتي گرفته شده و در نهایت 
زمینه رونق اقتصادي و کاهش کسري بودجه دولت 

فراهم خواهد شد.

گــزارش هــای میدانی از 
بازار خودرو نشان می دهد 
افرادی که مالک خودرویی 
می شــوند کــه حداقــل 
۱۰۰ میلیون ارزان تر از بازار 
آزاد اســت می توانند حواله خودرو خود را در بازار 
بفروشند و بسته به نوع خودرو و زمان تحویل، گاه 
۲۰ تا ۳۰ میلیون درآمد کســب کنند. تلخی این 
ماجرا اینجاست که قرار بود این خودروها به دست 
مردم برســد که ظاهرا دوباره به دست سودجوها و 
دالالن خودرو رسیده اســت یا اینکه شرایط بازار 
به گونه ای اســت که مردم را به سمت داللی سوق 

می دهد.
مدتهاست بازار خودرو از دست دالالن وسوداگران 
دیگر روی خوش به خود ندیده است. خرید و فروش 
حواله خودرو این روزها به اوج خود رسیده و پولهای 
هنگفتی به جیب دالالن سرازیر می شود. فعالیت 
این افراد منجر به افزایــش زمان انتظار مردم برای 
رسیدن به خودرو و خرید آن شده است. بسیاری از 
کارشناسان معتقدند این بازار دیگر به دست دالالن 
اداره و تعیین قیمت می شود. دولت نیز دیگر توانی 
برای اداره آن ندارد و کنترل قیمتها از دست دولت 

خارج شده است. 
افرادی که تمایل دارند با قیمــت زیر بازار صاحب 
خودرو شــوند، دنبال خریــد حواله هســتند اما 
ایران خودرو هشــدار داده که فقــط برنده اعالم 
شــده در نتایج قرعه کشــی از دید ایــن کارخانه 
مشــتری نهایی محســوب می شــود. اما افزایش 
انتشــار آگهی هــای مربــوط به فــروش حواله 
خودرو نشــان می دهد کســی به این هشــدارها 
 توجهــی نــدارد و در نهایــت دالل کار خودش را 

خواهد کرد. 
آن دســته از افــرادی کــه در قرعه کشــی برنده 
شــدند، اما تمایل یــا تونایی پرداخت اقســاط را 
ندارند، دســت به فروش حواله خــودرو می زنند. 

بررســی ها نشــان می دهد خرید و فروش حواله 
خودرو تقریبا با هر قیمتی انجام می شــود. برخی 
از فروشنده با کمتر از دو، سه میلیون تومان حاضر 
به فروش حواله خودرو هســتند، ولــی بعضی از 
 فروشنده های خوش  اشــتها قیمت را به نرخ بازار

 آزاد رساندند.
در همین زمینه یک کارشــناس خودرو در گفت و 
گو با "کسب و کار" گفت: آشفته بازاری که در بازار 
خودرو به راه افتاده هر انســان عاقلی را به ســمت 
درآمدزایی از آن می کشاند. مقصر این اتفاقات مردم 
نیســتند. این هرج و مرج تخلف سازمان حمایت و 
وزارت صنعت اســت که  میلیاردها تومان رانت در 

بازار خودرو توزیع کرده اند.
فربد زاوه اضافه کرد: وقتی این همه ســود و درآمد 
در این بازار وجود دارد چرا مردم از آن درآمدزایی 
نکنند. اصال عقل ســالم می گوید از این همه رانت 
باید اســتفاده کرد و پول به جیــب زد. دولت خود 
این فضا را آماده کرده است. هیچ کاری هم ازدست 
کســی بر نمی آید. چون در رابطه با واگذاری های 
مختلف به عنوان مثال واگذاری خودرو به مادران 
هم همیــن اتفاق در حــال رخ دادن اســت. پس 
نه می توان جلــوی آن را گرفت نــه اینکه بگوییم 
غیر قانونی است. چون شخصی دارای یک موقعیت 
شده و می خواهد آن را به شــخص دیگری واگذار 
کند. کسی هم جلودارش نیســت. به گفته زاوه، تا 
زمانی که رانت در خرید خــودرو از کارخانه وجود 
دارد،  فســاد هم در بــازار وجود خواهد داشــت. 
تجربه نشان داده کســانی که قصد استفاده از این 
 رانت را دارند باالخره راهی بــرای دور زدن قانون 

پیدا می کنند.
به هر ترتیب شــاید طرح " قرعه کشی خودرو" در 
کوتاه کردن دســت دالالن خــودرو از بازار موفق 
عمل کرد اما موجب شــکل گیری گــروه دیگری 
از دالالن با عنــوان دالالن حواله خــودرو در بازار 
شده است؛ مشــاهدات میدانی حاکی از آن است 
که این روزها حواله خودروهای طرح قرعه کشــی 
خودرو و حتی طرح مادران در بازار توسط دالالن 

خرید و فروش می شــوند و حتی وبســایت هایی 
 بــرای ایــن کار طراحــی شــده و در دســترس 

مردم قرار گرفته اند.
همین امروز اگر سایت های مرتبط با فروش خودرو 
را بگردید احتمــاال آگهی های عجیــب و غریبی 
می بینید. حواله خودروهای صفر طرح فروش ویژه 

خودرو که برای تنظیم بازار و رســاندن خودرو به 
دســت مصرف کننده واقعی اجرایی شد، حاال در 
فضای مجازی به فروش گذاشته شده اند. قیمت ها 
هم چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان اســت که 
صاحب آن تنها با یک خوش شانسی آن را به دست 

آورده است. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

ایران خودرو : فقط برنده اعالم شده در نتایج قرعه کشی مشتری نهایی است

خرید و فروش حواله خودرو
واردات ۵۰۰ هزار تن شکر از ابتدای سال

افزايش تصاعدي ماليات موجب خسارت به اصناف و توليدکنندگان شد
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هشدار محققان امنيتی مايكروسافت درباره جاسوس 
افزار اتريشی

محققان امنیتی مایکروسافت یک شرکت اتریشی را شناسایی کردند که با استفاده 
از یک جاسوس افزار، عامل یک سلســله نفوذ در بانک ها، شرکت های حقوقی و 
شرکتهای مشاوره استراتژیک در سه کشور بوده است. مایکروسافت در یک پست 
 )Subzero( ”جاسوس افزاری به نام "ساب زیرو ،DSIRF بالگ اعالم کرد شرکت
طراحی کرده است که از آسیب پذیریهای معروف به زیرودی، برای دسترسی به 
اطالعات محرمانه ای مانند کلمات عبور یا رمز ورود به سیستم استفاده می کند.   
قربانیان این جاسوس افزار که تاکنون مشاهده شده اند، شامل بانک ها، شرکت های 
حقوقی و شرکت های مشاوره اســتراتژیک در اتریش، انگلیس و پاناما بوده اند. 
آسیب پذیری های زیرودی، حفره های امنیتی خطرناک با ارزش باال برای هکرها و 
جاسوسها هستند زیرا حتی هنگامی که یک نرم افزار به روز می شود، همچنان قابل 
بهره برداری هستند. کریستین گودوین، مدیرکل واحد امنیت مایکروسافت اعالم 
کرد: تماس مایکروسافت با یک قربانی، تایید کرد آنها موافق استفاده از این بدافزار 
نبوده اند و فعالیت مذکور غیرمجاز بوده است. طبق گزارش سال گذشته یک وب 
سایت خبری آلمانی، شرکت DSIRF، جاسوس افزار ساب زیرو را به عنوان اصلحه 
سایبری نسل جدید تبلیغ می کند که می تواند کنترل کامل یک رایانه شخصی را 

به دست بگیرد، کلمات عبور را به سرقت ببرد و مکان خود را نشان دهد.

ركود به بازار تراشه رسيد
جدیدترین گزارش شرکت تحقیقاتی گارتنر نشان داد فروش تراشه بسیار آهسته تر 
از حد انتظار رشد می کند و در سال ۲۰۲۳ با کاهش روبرو خواهد شد. شرکت گارتنر 
پیش بینی کرد درآمد بازار جهانی نیمه رسانا در سال ۲۰۲۲، تنها ۷.۴ درصد رشد 
خواهد کرد که تقریبا نصف نرخ ۱۴ درصد است که این شرکت سه ماه قبل پیش 
بینی کرده بود و بسیار کمتر از نرخ رشد ۲۶ درصدی در سال ۲۰۲۱ است. ریچارد 
گوردون، تحلیلگر گارتنر در این گزارش اظهار کرد: بازار جهانی نیمه رسانا وارد دوره 
ضعف شده است که تا پایان سال ۲۰۲۳ ادامه پیدا کرده و درآمد نیمه رسانا ۲.۵ 
درصد کاهش پیدا می کند. ما در حال حاضر هم شاهد ضعف بازارهای نهایی نیمه 
رساناها، به خصوص بازارهایی هستیم که بیشتر تحت تاثیر هزینه مصرف کننده 
قرار می گیرند. دورنمای جدید گارتنر، منعکس کننده نگرانی هایی است که باعث 
شده است سرمایه گذاران سهام تراشه را امسال رها کنند. پس از رشد چشمگیر 
تقاضا در دوران قرنطینه های کووید ۱۹، بازار رایانه شخصی اکنون دوباره افت کرده 
و بازار تراشه را هم با خود پایین کشیده است. فروش تلفن های هوشمند هم به دلیل 
تورم که به قدرت خرید مصرف کنندگان ضربه زده، کاهش پیدا کرده است. فروش 
رایانه شخصی پس از رشدی که در دو سال گذشــته داشت، ۱۳ درصد در سال 
۲۰۲۲ کاهش پیدا می کند. درآمد تراشه از بازار رایانه شخصی، ۵.۴ درصد کاهش 
خواهد یافت. در این بین، فروش تلفن های هوشمند پس از رشد ۲۵ درصدی در 
سال ۲۰۲۱، امسال تنها ۳.۱ درصد رشد می کند. بر اساس گزارش بلومبرگ، در 
حالی که تقاضا برای تراشه های مورد استفاده در کاالهای مصرفی کاهش پیدا کرده 

اما تقاضا برای نیمه رساناهای مورد استفاده در دیتاسنترها همچنان قوی است.

اخبار

سی دی های قدیمی به حسگر زیستی تبدیل می شوند
کارایی جدیدی برای سی دی ها ابداع شده زیرا فویل های طال در آنها را می توان برای تولید حسگرهای زیستی پوشیدنی به کار برد.  این در حالی است که همزمان با محبوبیت روزافزون فایل های موسیقی دیجیتال، 

سی دی در حال از بین رفتن است. هرچند به طور معمول سی دی ها از پلی کربنات ساخته می شوند، اما حاوی الیه ای بسیار نازک از فویلی براق و منعکس کننده نور هستند. این فویل در بیشتر سی دی ها از جنس 
آلومینیوم است. هرچند برای عملکرد بهتر از طال نیز در برخی سی دی ها استفاده شده است. به طور معمول هنگامیکه سی دی های طال مخدوش می شوند، فویل طال همراه بقیه دیسک در زمین های زباله دفن می 

شود. از آنجا که الیه های نازک طال در حسگرهای انعطاف پذیر چسبنده به پوست به کار می رود، محققان دانشگاه بیرمنگام نیویورک تصمیم گرفتن طال را از سی دی ها جدا و در این گجت ها به کار گیرند.

بررســی نوســانات قیمتی 
حاکی از صعودی شدن روند 
قیمت ها در بازار طال و سکه 
است. گویا منابع مالی و پول 
های ســرگردان بازار سکه را 
برای سرمایه گذاری برگزیده اند. نارضایتی سهامداران 
از عملکرد بورس نیز پیش بینی ها برای حرکت پول به 

سمت بازار سکه را تقویت کرده است. 
افزایش استقبال از بازار سکه درحالی رقم می خورد که 
هر دالر آمریکا در صرافی بانکی به قیمت ۲۷ هزار و ۷۹۸ 
تومان به فروش می رسد و هر یورو نیز به قیمت ۲۸ هزار 
و ۷۸۳ تومان معامله می شــود. قیمت هر مثقال طال با 
افزایش ۳۲ هزار تومانی به ۵ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان 
رسیده و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۳۶۵ 

هزار و ۱۰۰ تومان قیمت خورده اســت. در بازار فلزات 
گرانبها، هر قطعه سکه امامی با افزایش ۱۹ هزار تومانی، 

۱۴ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان رسیده است.
از نظر تحلیلگران بازار سکه رشــد قیمت طال در بازار 
جهانی می تواند بر روی انتظارات معامله گران بازار سکه 
تاثیر بگذارد.  قیمت سکه در مقایسه با روز قبل نوسان 
محدودی را ثبت کرد و در محدوده ۱۴ میلیون و ۹۰۰ 
هزار تومان معامله شــد. ارزش ذاتی ســکه  دیروز ۱۲ 
میلیون و ۹۱۷ هزار تومان بود و حباب سکه در محدوده 

۱۵ درصد قرار گرفت.
قیمت اونس طال تقریبا ۲۰ دالر افزایش را تجربه کرد  
و بــر روی ۱۷۴۱ دالر قرار گرفــت. از نظر تحلیلگران 
بازار سکه رشــد قیمت طال در بازار جهانی می تواند بر 
روی انتظــارات معامله گران بازار ســکه تاثیر بگذارد. 
در صورتی که این فلز زرد رنگ به ســمت کانال ۱۸۰۰ 
دالر حرکت کند قدرت معامله گران افزایشــی بیشتر 
خواهد شد. قیمت دالر هم نســبت به روز چهارشنبه 

افت و خیز چشــمگیری را ثبت نکرد.عده ای از معامله 
گران با توجه به افت شاخص کل بورس تهران می گفتند 

 که احتمال ورود برخی از ســهامداران به بازار سکه هم 
وجود دارد.

كارشناسان پيش بينی كرده اند تقاضا از بازار سهام به سمت بازار سكه می رود

نقدینگی در راه بازار سکه

تغییر رفتار سرمایه گذاری
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

به نظر می رسد به پایان بورس نزدیک شده ایم. زمانی که حجم مبنا، دامنه نوسان، الگوریتم های سفارش گذاری و رباط هایی که به راحتی می توانند حقوقی های خاص را وارد بورس کنند، وجود دارد دیگر بازار مناسبی برای سرمایه گذاری نخواهد 
بود. دولت تمام تالش خود را برای حفظ بورس بکار بسته است. اما جوابگو نیست. تمام تالش دولت برای بقای بورس به این دلیل است که تالطم در بازارهای دارایی دیگر اعم از طال، سکه، خودرو، ارز، مسکن و... از این میزان بیشتر نشود. اما شاهد هستیم 
که در حال حاضر سرمایه گذاری در بازارها لحظه ای تغییر می کند.  دولتمردان نمی خواهند بپذیرند  که مردم می خواهند خود را مخمصه تورم نجات دهند. به همین دلیل با تغییرات لحظه ای به بازارها هجوم می آورند. بازار طال و سکه نیز از این قاعده 
 مستثنی نیست. به طور کلی تغییر رفتار مشهود است. مدل ایرانی این است. اگر فکر می کنیم که می توانیم منابع مالی را به سمت بورس سرازیر کنیم دیگر بی فایده است.  بورس با پشتوانه، تشویق و دانه پاشی دولت برای مردم شروع شد و با بازی 
حقوقی های بزرگ، سفارش گذاری های مصنوعی و بازی کردن با قیمت سهام تمام شد. به نظر می رسد به عنوان هزینه بورس در سبد دارایی مردم منتفی شده است. بازارهای دیگر انتخاب و جایگزین شده است. دیگر مردم آگاه شده اند که اگر پول خود 
را به سکه و خودرو تبدیل کنند سودآورتر است. نوساناتی که در بورس و سهام ها وجود دارد نشان می دهد بازی هر روز برای یک شرکت از پیش تعیین شده است. هیچ نظمی را مشاهده نمی کنیم و قرار است هر روز یک شرکت در بورس بازی دربیاورد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

یک کارشناس حوزه برق گفت: با همان استداللی که 
خاموشی برق در سال گذشــته را نمی توان بر گردن 
استخراج رمز ارز انداخت، در سال جاری نیز نمی توان 
تامین برق بدون خاموشی برای بخش خانگی را ناشی 
از کاهش اســتخراج رمزارز تلقی کرد. صادق صفاری، 
کارشناس حوزه برق ضمن اشــاره به نقش استخراج 
رمزارزها در مصرف برق کشور گفت: تا این لحاظ هیچ 
نهاد رسمی و بین المللی با ارائه سند و مدرک عدد دقیقی 
از میزان استحراج رمز ارز غیرمجاز در کشور ارائه نداده 

و کلیه اظهارنظرها در این زمینه بیشــتر در حد یک 
برآورد است.

این کارشناس حوزه برق با اشاره به عدد و رقم های مطرح 
شده پیرامون مسئله استخراج رمز ارز گفت: تا این لحظه 
بیشترین عددی که در رابطه با مصرف برق مرتبط با 

استخراج رمز ارز عنوان شده، عدد ۲۰۰۰ مگاوات است 
که توسط وزیر نیرو دولت قبل بیان شد. وی افزود: این 
عدد نمی تواند دقیق تلقی شــود، زیرا زمانی وزیر نیرو 
گذشته مصرف رمزارز را حدود ۲۰۰۰ مگاوات برآورد 
که ما در کشور مسئله خاموشی گسترده را داشتیم و 

احتمال می رود، استخراج رمز ارز به عنوان یک بهانه 
برای توجیه خاموشی به کار رفته باشد.

صفاری، ضمن تشریح نقش استخراج رمزارز در مصرف 
برق کشور گفت: اگر فرض کنیم، اطالعات ارائه شده 
توسط وزیر نیرو دولت قبل، بدون جانب داری سیاسی 
بوده و بپذیریم میزان حداکثر مصرف برق برای استخراج 
رمزارز ۲۰۰۰ مگاوات بوده است، مقایسه این عدد با اوج 
بار ۶۹ هزار مگاواتی یعنی، کمتر از ۳ درصد مصرف برق 

کشور ناشی از استحراج رمز ارز است.

سهم استخراج رمز ارز در مصرف برق ناچيز است

تامین برق کشور ارتباطی به قیمت بیت کوین ندارد

شرکت پاالیش نفت اصفهان به ازاي هر سهم، ۶۵۰ ریال سود توزیع کرد. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان ســهام و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت پاالیش نفت اصفهان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ با 
حضور ۷۵.۸۴ درصد سهامداران برگزار و پس از تصویب صورت های مالی، 

به ازای هر سهم ۶۵ تومان به تصویب رسید.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان چشم انداز این شرکت را ارتقاء به 
یک هلدینگ موفق پتروپاالیشی در منطقه با باالترین ضریب پیچیدگی تا 
سال ۱۴۰۵ بیان کرد و گفت: ضریب پیچیدگی این شرکت در حال حاضر با 
احتساب سهم شرکت در  پتروشیمی، اصفهان و نفت سپاهان ۶٫۲  بوده که 

پیش بینی شده این ضریب تا ۴ سال آینده به باالی ۱۲ برسد.
محسن قدیری با تاکید بر این که شرکت پاالیش نفت اصفهان با ادامه روش 
های فعلی به هیچ نتیجه ای نمی رسد و قالب های فکری گذشته آن باید 
شکسته شود تا این شرکت به مزیت های رقابتی پایدار دست پیدا کرد افزود: 
این شــرکت می تواند بیش از ۴۰۰ فرآورده نفتی تولید کند و پیشرفت و 

موفقیت این شرکت در گرو تغییر و ایجاد زنجیره ارزش است.
وی گفت: بر اســاس برنامه ۱۴۰۵ تولید نفت سفید، نفت کوره و گازوئیل 
معمولی پاالیشگاه اصفهان صفر خواهد شد و تولید گاز مایع آن نیز به حداقل 
ممکن می رسد و تمام محصوالت این شــرکت به غیر از گازوئیل و بنزین 

صادرات محور خواهد شد.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه سود خالص این شرکت 
در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ را ۱۶٫۵ هزار میلیارد تومان اعالم 
کرد و افزود: ضریب حاشیه سود خالص این شــرکت ۷٫۸ درصد بوده که 

بسیار اندک است.
 قدیری گفت: این شــرکت در حال حاضر از لحاظ حاشیه سود خالص، در
 رتبه های یکی به آخر و پس از پاالیشگاه آبادان قرار دارد که تا سال ۱۴۰۵ 
پیش بینی می شود با افزایش ضریب پیچیدگی، بیشترین حاشیه سود را در 

بین شرکت های پاالیشی کشور به خود اختصاص دهد.

وی از راه انــدازی کامل پروژه واحد تصفیه گازوئیل پاالیشــگاه اصفهان تا 
شهریورماه امسال با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه گازوئیل یورو ۵ خبر داد و گفت: 
که با بهره برداری این پروژه عالوه بر افزایش ساالنه ۶ هزار میلیارد تومانی 

سود شرکت ۶۹ صدم نیز ضریب پیچیدگی شرکت را نیز افزایش می دهد
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان از تصویب قرارداد  فاز ساخت  و 
نصب واحد گوگرد زدایی از ته مانده برج های تقطیر پاالیشــگاه  اصفهان 
)RHU( در هیات مدیره این شــرکت خبر داد و گفت: این پروژه در سال 
۱۴۰۴ راه اندازی می شود و در حال حاضر، فاز مهندسي و خرید آن بیش 

از ۳۵ درصد پیشرفت دارد.
 قدیری با اشــاره به این که طرح واحد  شکســت کاتالیستی بستر سیال 

)RFCC( شرکت پاالیش نفت اصفهان و زنجیره های وابسته به آن پس از 
۱۵ سال هنوز اجرایی نشده است افزود: واحد )RHU( و )RFCC( مکمل 
یکدیگر بوده و با راه انــدازی این دو واحد تا ســال ۱۴۰۵ »وکیوم باتوم« 
پاالیشگاه به محصوالت با ارزش افزوده بســیار باال حدود ۶۰ هزار بشکه 
بنزین و ۳۰۰ هزار تن پروپیلن تبدیل و حداقل روزانه ۲ میلیون دالر به سود 

پاالیشگاه افزوده می شود.
وی با بیان این که با ایجاد واحدهای »میتیونیــن« و »اکریلونیتریل« در 
پاالیشگاه عالوه بر تولید مواد اولیه شــرکت پلی اکریل اصفهان می توان 
خوراک دام هم تولید کرد گفت: ارزش افزوده هر بشــکه بنزین ۷۰۵ دالر 
بوده ولی ارزش افزوده میتیونین و آکریلونیتریل بیش از ۳۸۰۰ دالر است.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به این که در زنجیره ارزش 
کروسین و گوگرد پروژه های دیده شــده و در حال مطالعه است گفت: در 
حال حاضر این شرکت روزانه ۳۵ هزار بشکه کروسین مازاد دارد که با ایجاد 
واحد الکیل بنزن خطي )L.A.B( می توان آن ها انواع شوینده ها، پارافین 

های دارویی و صنعتی استحصال کرد.
قدیری با بیان این که ساختار ســازمانی شرکت پاالیش نفت اصفهان تا ۲ 
ماه آینده به هلدینگ پتروپاالیشی ارتقاء خواهد یافت،  افزود: به زودی ۶ 
شرکت جدید در ذیل این هلدینگ به ثبت می رسد و تمام طرح های توسعه 

ای هلدینگ توسط این شرکت ها اجرایی خواهند شد.
وی گفت: با ارتقاء این شرکت به یک هلدینگ موفق پتروپاالیشی تا سال 
۱۴۰۵ پیش بینی می شود سود نیم میلیون دالر کنونی به ۱٫۵ میلیارد دالر 

افزایش و ضریب پیچیدگی آن نیز باالی ۱۲۸ شود.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهــان در ادامه مصــرف کنونی آب 
پاالیشگاه ۹۰۰ تا هزار متر مکعب در ساعت اعالم کرد و افزود: این شرکت 
برای تامین آب مورد نیاز خود طرح های زیادی تعریف کرده و با راه اندازی 

طرح های یاد شده مصرف آب پاالیشگاه افزایش پیدا نخواهد کرد.
قدیری گفت: با اجرای ۸۰ کیلومتر خط ریلی تمامی صنایع و کارخانه های 
مستقر در محدوده شاهین شهر همچون پاالیشگاه اصفهان تا سال ۱۴۰۵ 
به راه آهن سراسری متصل خواهند شد و این شرکت می تواند محصوالت 

خود را از طریق خطوط ریلی به سراسر کشور حمل کند.
وی در ادامه با بیان این که شــرکت پاالیش نفت اصفهــان در حال ایجاد 
سامانه برنامه ریزی منابع سازمان )ERP( برای یکپارچه سازی تمام واحدها 
و اداره های شرکت بوده تا فرآیند تصمیم  گیری در شرکت شفاف، سریع   و 
هوشمندانه  تر انجام شود افزود: نیروی انسانی باالترین سرمایه یک سازمان 
بوده و برای بلوغ سازمانی یک سازمان یادگیرنده، ۵ سطح تعریف شده که 
نیروی انسانی پاالیش نفت اصفهان با اجراي برنامه هاي توسعه سرمایه هاي 

انساني، از سطح ۳ به سطح ۴ ارتقاء می یابد.

در مجمع عمومی عادی ساليانه شركت پااليش نفت اصفهان تصويب شد

تقسیم ۶۵ تومان سود پاالیشگاه به ازای هر سهم 


