
طبق اعالم اتاق اصناف، با اصالح دســتورالعمل 
موضوع ماده ۷ مبارزه با قاچاق محصوالت دخانی 
مبنی بر اضافه شدن اتحادیه دکه داران و جراید به 
اتحادیه های مجــاز و مرتبط محصوالت دخانی، 
مقرر شده واحدهای صنفی دکه داران و جراید، هر 
چه سریع تر نسبت به استعالم از وزارت بهداشت، 
صدور پروانه کسب و ساماندهی فعالیت واحدهای 

فاقد پروانه کسب اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، قاسم نوده فراهانی، نماینده وزیر 
صمت در اتاق اصناف ایران، با اشاره به برگزاری 
نشست بررســی نحوه عرضه محصوالت دخانی، 
درباره تصمیمــات اخیر اتاق اصنــاف در حوزه 
مدیریت عرضــه محصوالت دخانــی، گفته که 
تمرکز اتــاق اصناف بر ارائــه راهکارهای مبارزه 
با محصــوالت قاچــاق و تقلبی اســت. در حال 
حاضر بار کاالی قاچاق همراه بــا تریلی هزاران 
کیومتر مسیر را تا مرز اســتان ها طی می کنند؛ 
اما هیچ برخــوردی با آن ها صــورت نمی گیرد. 
وفور محصوالت دخانی قاچاق در سراسر کشور، 

حاکی از  ورود قابل توجــه این کاالها از مرزهای 
کشور اســت؛ بنابراین حاکمیت باید با استفاده 
از رویکردهــای نویــن، از مبــدا ورود تا آخرین 
 زنجیره توزیع، به صورت یکپارچه با کاالی قاچاق 

برخورد کند.
وی همچنیــن تاکید کرده که تمــام واحدهای 
عرضه کاالی دخانی باید پروانه کسب و QR کد 

داشته باشند.
نکته مهم تری که طبق اعالم اتاق اصناف در این 
نشست مطرح شده، ضرورت اصالح قانون مبارزه 
با قاچاق کاال در خصوص احیا ماده ۶۲ قانون نظام 
صنفی و همچنین اصالح دســتورالعمل موضوع 
ماده ۷ مبارزه با قاچاق محصوالت دخانی مبنی 
بر اضافه شــدن اتحادیه دکــه داران و جراید به 
اتحادیه های مجــاز و مرتبط محصوالت دخانی 
است که بر این اساس مقرر شــده اتحادیه های 
صنفی طبق مصوبات ســیزدهمین جلسه ستاد 
مبارزه بــا کاالهای قاچــاق و تقلبی محصوالت 
دخانی وزارت صمت و با توجه به موافقت مهلت 

یک ساله از ســوی وزارت بهداشت به واحدهای 
صنفی دکه داران و جراید، هرچه سریع تر نسبت 
به استعالم از وزارت بهداشت، صدور پروانه کسب 
و ساماندهی فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب 

اقدام کنند.
این موضوع ســال ها مورد بحث بــوده، چراکه 
طبق قانون فروش محصوالت دخانی در دکه ها 
ممنوع اســت، اما به گفته تاجدار، رئیس انجمن 
تولیدکنندگان صادرکننــدگان و واردکنندگان 
محصوالت دخانی، تــا ۷۰ درصــد درآمد دکه 
داران از محل فروش سیگار تامین می شود. عمده 
ســیگار قاچاق هم در دکه های روزنامه فروشی 

عرضه می شود.
اما طبق گفته های تاجدار، اجاره باالی این دکه ها و 
همزمان کاهش تعداد و فروش جراید، این شرایط 
را اجتناب ناپذیر کرده است. بنابراین نمی توان به 
زور دکه داران را مجبور کرد سیگار نفروشند و باید 
به گونه ای دکه ها ساماندهی شوند که سود آن ها 

هم در نظر گرفته شود.

قیمت نفت روز جمعه با معطوف شــدن توجهات به 
نشست بعدی وزیران اوپک پالس و تعدیل انتظارات 
برای افزایش فوری عرضه این گروه، بیش از دو دالر در 

هر بشکه افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل 
در سپتامبر که روز جمعه منقضی شد، بیش از سه دالر 
افزایش یافت و در ۱۱۰ دالر و یک سنت در هر بشکه 
بسته شــد. بهای قرارداد اکتبر با دو دالر و ۱۴ سنت 
معادل ۲.۱ درصد افزایش، در ۱۰۳ دالر و ۹۷ سنت در 

هر بشکه بسته شد.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا که در 
مقطعی بیش از پنج دالر در هر بشکه صعود کرده بود، 
نهایتا با دو دالر و ۲۰ سنت معادل ۲.۳ درصد افزایش، 
در ۹۸ دالر و ۶۲ سنت در هر بشکه بسته شد و برای کل 

هفته حدود چهار درصد افزایش ثبت کرد.
هر دو شاخص دومین کاهش ماهانه متوالی را به پایان 
بردند و نفت برنت حدود چهار درصد و وست تگزاس 
اینترمدیت حدود هفت درصد در ژوئیه کاهش نشان 
داد. اختالف قیمت میان نفت برنت و وست تگزاس 

اینترمدیت تحت تاثیر کاهش واردات نفت روسیه به 
اروپا که بازارهای این منطقه را دچار محدودیت کرده، 
افزایش یافته اســت. نفت برنت ۱۱ دالر در هر بشکه 
گرانتر از وست تگزاس اینترمدیت است در حالی که 
در ابتدای ژوئیه اختالف قیمت بین این دو شاخص، 

حدود شش دالر بود.
پس از انتشار گزارش شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز 
که نشان داد شرکت های حفاری آمریکا شمار دکلهای 
حفاری نفت را برای بیست و سومین ماه متوالی افزایش 
دادند، نفت بخشی از رشد قیمتی که داشت را از دست 
داد. طبق آمار بیکر هیوز، شمار دکلهای حفاری نفت 
در ژوییه ۱۱ حلقه افزایش یافت که بیست و سومین 
افزایش ماهانه متوالی بود در حالی که شمار دکلهای 
حفاری گاز پس از افزایش به مدت ۱۰ ماه متوالی، ماه 

میالدی گذشته تغییری نداشت.
همچنین در معامالت روز جمعه، بازارهای ســهام 
قوی تر و دالر ضعیف تر از قیمت نفت پشتیبانی کردند.

جان کیلداف از شرکت اگین کپیتال گفت: این روزها، 
تاثیرات کالن زیــادی در بازار نفت وجود داشــته و 

بازارهای سهام بهبود خوبی داشته و افت ارزش دالر، از 
قیمت نفت حمایت کرده است. بازارهای سهام جهانی 
همسو با قیمتهای نفت حرکت کرده اند و با امیدواری 
به این که آمارهای رشد مایوس کننده، بانک مرکزی 
آمریکا را تشــویق کند روند تحکیم سیاست پولی را 

مالیم کند، صعودی شده اند.
در نظرسنجی رویترز از تحلیلگران، پیش بینی شد 
میانگین قیمت هر بشــکه نفت برنت امسال به ۱۰۵ 
دالر و ۷۵ سنت و نفت آمریکا به ۱۰۱ دالر و ۲۸ سنت 
می رسد. ســرمایه گذاران منتظر نشست سوم اوت 
وزیران اوپک پالس هستند. منابع آگاه در اوپک پالس 
اظهار کردند: این گروه در حال بررسی عدم تغییر تولید 
در سپتامبر است اما دو منبع آگاه دیگر گفتند: اعضای 
اوپک پالس ممکن است درباره افزایش مالیم تولید 
مذاکره کنند. تصمیم اوپک پالس برای عدم افزایش 
تولید، آمریکا را مایوس خواهد کرد. جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا، اواسط ژوئیه با امید به متقاعد کردن 
تولیدکنندگان نفت خاورمیانه برای افزایش تولید نفت، 

به عربستان سعودی سفر کرده بود.

مانده انواع کارت های بانکی در کشــور تا پایان 
خردادماه ســال جــاری، از ۴۲۰ میلیون عدد 

گذشته است.
به گزارش ایســنا، مانده کارت های بانکی صادر 
شــده بانک ها تا پایان خرداد امسال حاکی از آن 
اســت که در حال حاضر معادل ۴۲۰ میلیون و 
۳۵۵ هزار و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالب کارت 
برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک 

در کشور وجود دارد.
در این زمینه، بررســی آمار بانک مرکزی نشان 
می دهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی 
در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد. 
همچنین، تا پایان خردادماه ســال جاری بالغ بر 

۲۷۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۹۶۵ عدد کارت بانکی 
از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی 
ایران با تعــداد ۴۸ میلیــون و ۹۶۱ هزار و ۱۵۳ 
کارت، بیشــترین صدور کارت برداشت در میان 
بانک ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.

بانک های صادرات، ملت و سپه در رده های بعدی 
قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت 

برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.
عالوه بر این، طبق آخرین اعــالم بانک مرکزی 
معادل چهار میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۴۶ عدد کارت 
بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد 
که بانک ملت با تعداد یک میلیون و ۱۷۸ هزار و 
۵۶۷ عدد کارت، بیشترین صدور کارت اعتباری 

در میان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور 
را داشته است.

از سوی دیگر، این آمار نشــان می دهد که ۱۴۰ 
میلیون و ۸۴۰ هزار و ۶۲۰ عــدد کارت خرید یا 
هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود 
دارد که بانک ملی ایران با صــدور ۳۷ میلیون و 
۱۷۶ هزار و ۷۴۹ عدد کارت هدیه در رتبه نخست 
این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک های 

پارسیان و ملت قرار دارند.
همچنین، معادل دو میلیون و ۲۲۴ هزار و ۲۲ عدد 
کارت پول الکترونیک نیز تا پایان خردادماه سال 
جاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت 

پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

هولدینگ علی بابا به دلیل عدم امکان دسترســی 
بازرسان مالی آمریکایی به حسابرسی های مالی این 
شــرکت، در یک قدمی حذف از بازار سهام آمریکا 

قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، کمیســیون بورس و اوراق بهادار 
آمریکا روز جمعه هولدینگ علی بابا را به فهرست 
شــرکت هایی اضافه کرد که به دلیل امتناع پکن 
از موافقت با درخواســت مقامات آمریکایی برای 
 بررســی صورت های مالــی آنها، بــا خطر حذف 

روبرو هستند.
ســهام علی بابا پس از اعالم تصمیم کمیســیون 
بورس و اوراق بهادار آمریکا، به روند نزولی ادامه داد 

و حداکثر ۱۰ درصد کاهش یافت.
ایــن رگوالتور در حــال برخورد با شــرکت هایی 
است که ســهام آنها در نیویورک معامله می شود و 
شرکت های مادر آنها در چین و هنگ کنگ مستقر 

هستند.
ده ها کشور دیگر به بازرســان مالی آمریکا، اجازه 

دسترسی به صورتهای مالی شرکتها را می دهند و با 
دسترسی مقامات آمریکایی به حسابدارهای داخلی 
و بررسی اسناد موافقت می کنند. اما چین و هنگ 
کنگ با اشــاره به قوانین محرمانگی و نگرانیهای 

امنیت ملی، مخالفت کرده اند.
با آغــاز شــمارش معکــوس برای حذف شــدن 
شرکت های چینی از بازار ســهام آمریکا، بعضی از 
این شرکتها شــامل علی بابا و کینگ سافت کلود 
هولدینگ به تازگی اعــالم کرده اند به دنبال ثبت 
اولیه در بازار سهام هنگ کنگ هستند. این تغییر 
مکان بورس، ممکن اســت به شرکت های چینی 
کمک کند سرمایه گذاران چینی بیشتری را جذب 
کنند و همچنین برای سایر شرکت های چینی ثبت 
شده در بازار سهام آمریکا که در معرض حذف شدن 

هستند، مکان دیگری فراهم می کند.
افزودن شدن شرکت های چینی از جمله علی بابا 
به فهرست کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، 
پس از انتشار اظهارنامه های مالی ساالنه ۲۰۲۱ آنها 

صورت گرفته و ســرمایه گذاران جهانی را نگران 
کرده است.

بلومبــرگ در آوریل گــزارش کرده بــود پکن با 
رگوالتورهای آمریکایی درباره لجســتیک فراهم 
کردن بررسی صورت های مالی شرکت های چینی 
ثبت شــده در بازار نیویورک گفت و گو کرده است 
و این امیــد را برانگیخته بود کــه توافقی در این 
زمینه صورت می گیرد. اما گری گنسلر، رئیس این 
کمیسیون مکررا اعالم کرده است که معلوم نیست 

مقامات آمریکایی و چینی به توافق برسند.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، اگــر رگوالتورهای 
آمریکایــی و چینی به توافــق نرســند، علی بابا 
بزرگترین شرکت چینی خواهد بود که از بورس های 
آمریکا اخراج می شود. این شرکت می گوید از زمان 
عرضه اولیه عمومی در نیویورک در ســال ۲۰۱۴، 
حسابهای این شرکت توسط شرکت های حسابداری 
شناخته شده در سطح جهانی بررسی شده و طبق 

استانداردهای رگوالتوری بوده است.

ســیل تاکنون به تعدادی از تجهیزات و دکل های 
ارتباطی و خطوط فیبر نوری در برخی از اســتان 
ها مثل کرمان، کهکیلویــه و بویراحمد، قم، تهران 
و... خســارت زده اما با اقدام فوری تیم های فنی، 

ارتباطات مجددا برقرار شده است.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات با انتشــار پستی در اینستاگرام 
اعالم کرد: »در چند روز اخیر شاهد بارندگی های 
موســمی و جاری شــدن ســیل در بســیاری از 
استان ها، شهرستان ها و روستاهای کشور هستیم. 
متاســفانه در جریان جاری شــدن سیل تعدادی 
از هموطنان مــان داغدار و تعــدادی هم متحمل 

خســارت های مالی شــده اند که از همیــن جا با 
هموطنان داغدیده همدردی می کنم.

همه دستگاه های دولتی بسته به مسئولیت خویش 
در صحنه حضور دارند تا در کنار مردم نیازهای اولیه 
هموطنان سیل زده برطرف شود. همکاران من در 
وزارتخانه ضمن تشــکیل جلسه مدیریت بحران با 
حضور مدیران کل استانی و راهبری اقدامات و ایجاد 
هماهنگی الزم بین شــرکت ارتباطات زیرساخت، 
شرکت مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه، به طور 
شبانه روزی وضعیت ارتباطات در سراسر کشور را 
رصد میکنند تا اقدامات الزم جهت رفع خرابی های 
ناشی از سیالب در کمترین زمان ممکن انجام شود.

ســیل تا کنون به تعدادی از تجهیزات و دکل های 
ارتباطی و خطوط فیبر نوری در برخی از اســتان 
ها مثل کرمان، کهکیلویــه و بویراحمد، قم، تهران 
و... خســاراتی وارد کرده که با حضور و اقدام فوری 
تیم های فنی، ارتباطات مجددا برقرار شده است. در 
حال حاضر با تالش همکارانم قطعی های پراکنده 
برطرف شده و همه شــهرها و روستاهای کشور از 
ارتباطات نرمال برخوردارنــد. البته همکاران من 
در حالت آماده باش هســتند و به محض دریافت 
گزارش از قطع یا مشــکل ارتبــاط در هر نقطه از 
 کشــور برای ترمیم و برقراری مجدد ارتباط، اقدام 

خواهند کرد”.

کارنامه ماهانه نفت منفی شدفروش محصوالت دخانی در  دکه ها  به صورت مشروط مجاز شد

چقدر کارت بانکی داریم؟

علی بابا در یک قدمی اخراج از بورس آمریکا خسارت سیل به تجهیزات و دکل های ارتباطی
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هزینه وام مسکن 
کاهش یافت

کاهش تقاضا برای 
کاالهای اساسی

تورم در استان های 
 ایران چقدر است؟
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سرمقاله

نگاه تجاری 
به بازار مسکن

دلیل اصلی افزایش دالری 
قیمت مسکن این است که 
نگاه به مســکن و ملک در 
ایران از نگاه مصرفی به نگاه 
تجاری تغییر پیدا کرد. مادامی که نگاه به مسکن 
تجاری باشد همین افزایش قیمت فروش یا افزایش 
قیمت تمام شده خانه را خواهیم داشت. داد و ستد 
و امکان بهره مندی از این نظام باعث شــده نگاه 
تجاری به امالک با توجه به هر متغیر و شــاخص 
 اقتصادی حاکم شــود. تغییرات در هر شــاخص 

بر خرید و فروش... 

  منصور غیبی، کارشــناس 
اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه 4
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ریزش  بورس 
در آغاز  هفته

آغاز کاهش 
سود بین بانکی

در تیر ماه 1401 متوسط قیمت آپارتمان در تهران از  44میلیون تومان گذشت

شیب  صعودی  تورم  مسکن
صفحه4

صفحه2

سیگنال های  متناقض  در  بازار  ارز
 معامله گران   ارزی   محتاط   شدند

در اولین روز معامالتی هفته در شرایطی که در ابتدا 
شاخص ها روند صعودی داشتند، در یک ساعت پایان 
عرضه ها شدت گرفتند و شاخص ها سقوط کردند. به 
گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز شنبه هشتم 
مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با کاهش ۲ 
هزار و ۷۹۵ واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم 
یک میلیون و ۴۴۰ هزار و ۹۱۷ واحد رسید. شاخص 
هم وزن بورس نیز با ریزش ۲ هزار و ۲۴۹ واحدی در 
سطح ۳۸۷ هزار و ۲۱۸ واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۱۹ واحد باال آمد 
و در ســطح ۱۸ هزار و ۸۸۱ واحد قرار گرفت.  روز 
گذشته نمادهای »شبریز«، »خودرو« و »شبندر« 
بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند و 

نمادهای »فملی«، »فوالد«...

در حالی که روند افزایشــی سود بین بانکی صدای 
مخالفت فعاالن بازار سرمایه را بلند کرد و در جلسه 
بورسی ها با بانکی ها، بر کنترل این سود تاکید شد، 
در حال حاضر روند کاهشی این نرخ آغاز و به ۲۱.۱۳ 
درصد رسیده است. به گزارش ایسنا، در هفته های 
اخیر نرخ ســود در بازار بین بانکی رکوردهای قابل 
توجهی را تجربه کرد و براساس آخرین اعالم بانک 
مرکزی در ۳۰ تیرماه سال جاری به ۲۱.۳۱ درصد 
رسید است. این رقم که باالترین عدد ثبت شده از این 
سود از بهمن سال ۱۳۹۹ تاکنون است، با واکنش های 
منفی فعاالن بازار سرمایه مواجه شد، زیرا به اعتقاد 
کارشناسان، افزایش نرخ بهره بین بانکی هزینه تامین 

کسری منابع بانک ها را...



اقتصاد2
ایران

بررسی صورت های مالی ۴ ماهه خودروسازان؛
خودروسازان در الین ُکندرو

بــا توجه بــه گذشــت چهــار ماه از ســال 
1401 و افــت بیــش از 33 درصــد از تیراژ 
تعیین شــده برای تولید در ســال جاری به 
نظر می رســد خودروســازان برای جبران 
 این عقــب ماندگــی مســیر دشــواری را 

در پیش دارند.
به گزارش اقتصادنیوز، بررســی صورت های 
مالی سه شرکت خودروساز از رشد کم تولید 

حکایت می کند.
تیــراژ تولیــد ســواری و وانــت در ایــران 
خودرو، ســایپا و پــارس خــودرو در پایان 
تیرماه ســال جاری بــه حــدود 311 هزار 
و 145 دســتگاه رســید. این تیــراژ تولید 
رشــدی حــدود 7.5 درصدی به نســبت 
 همین بازه زمانی در سال گذشــته را نشان 

می دهد.
سه خودروســاز یاد شــده تا پایان اولین ماه 
از فصل تابســتان سال گذشــته در مجموع 
تولید حــدود 289 هزار و 120 دســتگاه از 
 محصوالت خود را در خطــوط تولید نهایی 

کردند.

افت تیراژ خودروسازان
بنا به گزارش اکوایران، اما مقایسه تیراژ تولید 
محقق شده تا پایان چهارمین ماه سال 1401 
با هدف گذاری سیاســت گذاری خودرویی 
برای امســال از افتی بیــش از 33 درصدی 

حکایت می کند.
وزارت صمت برای ســال جــاری تولید یک 
میلیون و چهارصد هزار دســتگاهی را هدف 
گذاری کــرده بــود. چنانچه شــرکت های 
خودروســاز قصد داشــتند تا هدف گذاری 
صورت گرفتــه را محقق کنند بایــد تا پایان 
تیرماه امسال حدود 466 هزار و 680 دستگاه 
خودرو تولید می کردند حال آنکه همان طور 
که اشــاره شــد آنها حدود 311 هزار و 145 
دستگاه از محصوالت خود را در خطوط تولید 

تکمیل کردند.

ایران خودرو پشتاز شد
در میان ســه خودروســاز یاد شــده ایران 
خودرویی هــا با تولیــد حــدود 169 هزار 
و 950 دســتگاه خودرو عالوه بــر اینکه در 
صدر جــدول تولید قرار گرفتنــد به تنهایی 
حــدود 55 درصــد از کل تولید را تــا پایان 
 بازه زمانــی یاد شــده به خــود اختصاص 

دادند.
مقایســه آمــار تولید ایــن خودروســاز در 
پایان اولیــن ماه از فصل تابســتان 1401 با 
چهارماهه اول ســال گذشــته نشــان می 
دهــد ایــران خودرویی هــا توانســته اند 
 تولید خــود را حــدود 17 درصــد افزایش 

دهند.

افت تولید خودروسازی سایپا
حال بــه ســراغ دیگر خودروســاز کشــور 
یعنی ســایپا می رویــم. این خودروســاز تا 
پایان تیرماه ســال جاری تولید حدود 102 
 هــزار 500 دســتگاه از محصــوالت خود 

را نهایی کرد. 
بنابراین سهم این خودروساز از تولید کل در 
بازه زمانی یاد شــده حدود 33 درصد برآورد 
می شود. مقایســه آمار تولید این خودروساز 
در پایان تیرماه امســال با مدت مشابه سال 
 گذشــته از افت تولیــد حــدود 6 درصدی 

حکایت دارد.
پارس خودرو نیز به عنوان سومین خودروساز 
بزرگ کشور توانســت حدود 38 هزار و 375 
دســتگاه از محصوالت خود را تا پایان تیرماه 
امسال تولید کند. ســهم پارس خودرویی ها 

از تولید کل نیز حدود 12 درصد بوده است.

پارس خودرو چه عملکردی داشت؟
مقایســه تیراژ تولید پارس خودرو در پایان 
چهارمین ماه از ســال جاری با مدت مشابه 
سال گذشته نشــان می دهد این خودروساز 
توانسته تولید خود را حول و حوش 10 درصد 
رشد دهد. پارس خودرویی ها سال گذشته در 
همین مدت حدود 35 هزار دســتگاه خودرو 

تولید کردند.
با توجه به گذشــت چهار ماه از سال 1401 و 
افت بیش از 33 درصد از تیراژ تعیین شــده 
برای تولید در ســال جاری به نظر می رسد 
خودروسازان برای جبران این عقب ماندگی 

مسیر دشواری را در پیش دارند.

خبر

در حالی که روند افزایشی 
ســود بین بانکــی صدای 
مخالفــت فعاالن بــازار 
ســرمایه را بلند کرد و در 
جلسه بورسی ها با بانکی ها، 
بر کنترل این سود تاکید شد، در حال حاضر روند 
کاهشــی این نرخ آغاز و به 21.13 درصد رسیده 

است.
به گزارش ایسنا، در هفته های اخیر نرخ سود در بازار 
بین بانکی رکوردهای قابل توجهی را تجربه کرد و 
براساس آخرین اعالم بانک مرکزی در 30 تیرماه 

سال جاری به 21.31 درصد رسید است.
این رقم که باالترین عدد ثبت شــده از این ســود 
از بهمن سال 1399 تاکنون است، با واکنش های 
منفی فعاالن بازار سرمایه مواجه شد، زیرا به اعتقاد 
کارشناســان، افزایش نرخ بهره بین بانکی هزینه 
تامین کســری منابع بانک هــا را افزایش می دهد 
و بانک ها حاضر می شــوند با نرخ هــای باالتری به 
سپرده گذارها ســود پرداخت کنند تا کسری خود 

را جبران کنند.
این موضوع، جذابیت بانک ها برای سرمایه گذاری را 
باال می برد و  تاثیر مهمی در حرکت نقدینگی از بازار 

سرمایه به بانک ها دارد.
در واکنش به روند افزایشــی ســود بیــن بانکی، 
جلســه ای با حضور رئیس بانک مرکزی و سازمان 
بورس برگزار شــد که در آن بر کنترل ســود بین 

بانکی تاکید شد.
همچنین، عباس حسینی - معاون امور بانکی وزیر 
اقتصاد - در این باره گفته که سیاستی مبنی برای 

افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به 
سرعت تعدیل و منطقی می شود.

بنابراین، سیاستگذار بر کاهش سود بین بانکی در 
روزهای آتی تصمیم گرفت که در این زمینه، رئیس 
سازمان بورس به ایسنا اعالم کرد که روند صعودی 
نرخ سود بین بانکی متوقف می شود و نرخ این سود 
به زیر 20.5 درصد می رســد. در این بین، بررسی 
جدیدترین تغییرات نرخ ســود در بازار بین بانکی 
حاکی از آن است که روند کاهشی نرخ سود در این 
بازار آغاز شــده و بهره بین بانکی به 21.13 درصد 
رسیده اســت. پیش از این، نرخ ســود بین بانکی 

21.31 درصد بوده است.
طبق این گزارش، ســود بین بانکی کــه به عنوان 
یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های 

سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد، در واقع 
قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که آن ها در پایان 
دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار 
کسری ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین 

بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در همین زمینه 
اعالم کرد: قرار اســت روند صعودی نرخ سود بین 
بانکی متوقف شود و این ســود به زیر 20.5 درصد 

برسد.
مجید عشــقی در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر 
اینکه سازمان بورس بر این موضوع تاکید دارد که 
سود بین بانکی تاکید طبق مصوبه ستاد اقتصادی 
دولت به میانگین 20 درصد برسد، اظهار کرد: این 
درحالی اســت که از طرف دیگر بانک مرکزی هم 

سیاست هایی دارد. این نرخ مخصوصا از ابتدای سال 
جاری افزایشی بود اما در جلسه ای که با رئیس کل 
بانک مرکزی داشتیم قرار شــد روند صعودی آن 

متوقف شود.
وی ادامــه داد: همچنین در جلســه مذکور قرار 
شــد ســود بین بانکی روند نزولی بگیرد و به زیر 
20.5 درصد برســد. درمورد سود بین بانکی بحث 
های دیگری هم وجــود دارد. درواقع دغدغه تورم 
مطرح است و دیدگاه های مختلفی درمورد میزان 
اثر افزایش نرخ ســود بانکی روی نرخ تورم وجود 
 دارد. این دیدگاه ها در بحث های کارشناسی پیش 

می رود.
ســود بین بانکی در هفته های اخیر روند صعودی 
داشــت و در اواخر ماه گذشــته به 21.31 درصد 
رسید که رشــد قابل توجهی را ثبت کرد، زیرا این 
رقم، باالترین عدد ثبت شــده از این سود از بهمن 
سال 1399 تاکنون اســت. این نرخ که به عنوان 
یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های 
سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد، در واقع 
قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که آن ها در پایان 
دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار 
کسری ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین 

بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.
کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ سود بین بانکی 
را به این شرط که متداوم و چشمگیر باشد، عامل 
مهمی در کاهش تورم می دانند اما کارشناســان 
بورسی یکی از عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری روند 
منفی در بازار سرمایه را افزایش این نرخ می دانند 
و معتقدند کاهش نرخ ســود بانکی می تواند نقش 
مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه 

داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود.

نرخ سود بین بانکی به زیر ۲۰.۵ درصد می رسد

آغاز کاهش سود بین بانکی

3 نماد اثرگذار بر افت شاخص کل بورس؛
ریزش  بورس در آغاز  هفته

در اولین روز معامالتی هفته در شرایطی که در 
ابتدا شــاخص ها روند صعودی داشتند، در یک 
ساعت پایان عرضه ها شدت گرفتند و شاخص ها 
سقوط کردند. به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت 
روز شنبه هشــتم مرداد ماه، شاخص کل بورس 
پایتخت با کاهش 2 هزار و 795 واحدی نسبت به 
روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و 440 هزار و 

917 واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با ریزش 2 هزار و 249 
واحدی در سطح 387 هزار و 218 واحدی ایستاد. 
همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( 19 
واحد باال آمد و در سطح 18 هزار و 881 واحد قرار 
گرفت.  روز گذشته نمادهای »شبریز«، »خودرو« 
و »شبندر« بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل 
بورس داشــتند و نمادهای »فملی«، »فوالد« و 
»شپدیس« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 

کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »شراز«، »زاگرس« و 
»آریا« بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »شاوان«، »کگهر« و »تجلی« 

بیشترین تأثیر کاهشی را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خگستر 
صدرنشین است و نوری و شستا در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز دی، شــراز و فرابورس 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

رشد معامالت سهام 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به 
رقم 10 هزار و 889 میلیارد تومان افزایش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 6 هزار و 
712 میلیارد تومان بود که 62 درصد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 
16 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار 

و 351 میلیارد تومان رسید. 

افزایش صف های فروش پایانی بازار 
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل افزایش 
یافت و 52 میلیارد تومــان بود. ارزش صف های 
خرید نیز نســبت به پایان روز کاری گذشته 85 
درصد افت کــرد و در رقــم 3.5 میلیارد تومان 

ایستاد. 
روز گذشته نماد زنگان )شــرکت صنعت روی 
زنگان( با صف  خرید 1.6 میلیارد تومانی در صدر 
جدول تقاضای بازار قرار گرفــت. پس از زنگان، 
نمادهای قلرست )شرکت قند لرستان( و مدیریت 
)شــرکت ســرمایه گذاری و خدمات مدیریت 
صندوق بازنشستگی کشــوری( بیشترین صف 
خرید را داشتند. بیشــترین صف فروش بازار در 
پایان معامالت به نماد خگستر )شرکت گسترش 
ســرمایه گذاری ایران خودرو( تعلق داشت که 
ارزش آن 12 میلیارد تومان بود. پس از خگستر، 
نمادهای ورنا، سصفها، تکنو و حپترو بیشترین 

صف فروش داشتند.

کاهش تقاضا بــرای کاالهای 
اساسی

بررســی وضعیت قیمت کاالهای اساسی در 
هفته دوم مرداد حاکی از ثبات قیمت کاالها 
نسبت به هفته گذشته دارد با این حال کاالها 

بسیار گران است .
بررسی وضعیت قیمت کاالهای اساسی و اقالم 
ضروری خانوار در هفته دوم مردادماه حاکی از 
ثبات نسبی قیمت اکثر کاالهاست ضمن اینکه 
گرانی قیمت ها منجر به کاهش استقبال مردم 

و رکود بازار شده است.
براین اســاس رب گوجه فرنگــی که طی دو 
ماه گذشته، بازار پرتنشــی داشته همچنان 
کمیاب اســت و قیمت آن در برخی مناطق 
حتی از 45 هزار تومان هم گذشته و هر قوطی 
800 گرمی آن به قیمت 48 هزار تومان نیز به 

فروش می رسد.
در این راستا، فروشــندگان زیادی در گفتگو 
با خبرنگار مهر از کاهــش تقاضا در بازار برای 
کاالهای مختلف اعم از مرغ، گوشــت قرمز، 

شکر، روغن و برنج خبر دادند.
این در حالی اســت که کارشناسان پیش از 
حذف ارز 4200 تومانی و اصالح نظام یارانه ای 
به دولتمردان درباره کاهش قدرت خرید مردم 
هشدار داده و از دولت خواســته بودند برای 
افزایش قدرت خرید مردم برنامه ریزی الزم را 
داشته باشند چرا که اگر مصرف کننده نتواند 
کاال را بخرد، محصول روی دست تولیدکننده 

می ماند و تولید دچار مشکل می شود.
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طبق آمار، در تیرماه ســال جــاری کهگیلویه و 
بویراحمد از بیشترین تورم ســاالنه با نرخ 47.6 

درصد بین استان های کشور برخوردار بود.
 به گزارش ایســنا،  در اعالم اخیر مرکز آمار ایران 
از تورم تیرماه، تورم نقطــه به نقطه به  54 درصد 
و تورم ساالنه به 40.5 درصد افزایش یافته و تورم 

ماهانه با کاهش به  4.6 درصد رسیده است.

در تازه ترین گزارش منتشر شده درباره وضعیت 
تورم اســتان ها در تیر مــاه 1401، بیشــترین 
نرخ تورم ماهانــه خانوارهای کشــور مربوط به 
اســتان   همدان با 7.1 درصد و کمترین نرخ تورم 
 ماهانــه مربوط به اســتان     گیالن بــا 3.3 درصد 

است.
همچنین  بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه )تغییر 

شاخص نسبت ماه مشابه ســال قبل( متعلق به 
استان آذربایجان غربی با 63.9 درصد و کمترین 
آن مربوط به استان خوزستان با 47.3 درصد است.

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
کهگیلویــه و بویراحمــد با نــرخ 47.6 درصد و 
کمترین آن متعلق به استان  سیستان و بلوچستان 

با نرخ 35.4 درصد است.

بررسی تغییرات قیمت در استان ها نشان می دهد 
کــه باالترین افزایــش هزینــه در »خوارکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات«  مربوط بــه قزوین با 
متوســط  98.3 درصــد و البرز بــا 97.9 درصد 
بوده اســت. بوشــهر با 70.5 درصد و خراســان 
 جنوبی با 70.7 درصد کمتریــن افزایش هزینه 

را داشته اند.

نرخ  دالر شنبه 8 مرداد ماه در مقایسه با روزهای گذشته 
رنج بود. آرامش اسکناس  آمریکایی در تهران در حالی 
رقم می خورد که نرخ دالر در بازارهای همسایه اندکی 
آرایش صعودی به خود گرفته بود. قیمت دالر در هرات 
روز گذشته تقریبا 100 تومان از روز پنجشنبه گذشته 
باالتر بود و در سلیمانیه باالی مرز مقاومتی معامله شد .  
به گزارش اکو ایران عده ای از معامله گران می گفتند 
اگر اتفاق خاصــی رخ ندهــد احتماال زنــدان دالر 
تا قبل از تعطیالت محرم شکســته نشــود. البته روز 
گذشــته نرخ حواله درهم نیز نســبت به دو روز قبل 
ثابت بــود و می توان گفــت در کنار سیاســت های 
جدید ارزی و ســیگنال های ضــد و نقیض برجامی،  
 ثبات قیمــت درهم نیز یکی از دالیل ســکته قیمت 

دالر بوده است.  

قیمت دالر صرافی ملی و متشکل 
قیمت دالر صرافی ملی روز گذشته از صبح تا ظهر فقط 
یکبار اعالم شد . نرخ دالر صرافی ملی روز گذشته با 27 
هزار و 825 تومان معامله شد که نسبت به دو روز قبل 
27 تومان باالتر بود . قیمت دالر متشکل هم ظهر روز 

گذشته 27 هزار و 678 تومان بود .
بررسی های میدانی و گفته های معامله گران بازار ارز 
نشان می دهد یکی از دالیل رفتار ساید در معامالت 
بازار)حالتی که قیمت ها نوسان خاصی را تجربه نمی 
کند( افزایش عرضه ازطریق فروش ارز با نرخ توافقی 

است که توانسته اثر تقاضا بر قیمت دالر را خنثی کند.
تشدید سایه رکود در بازارها

اگرچه هفته قبل هفته پرخبری در بازار ارز بود ولی از 
نظر قیمتی سوت و کور سپری شد و  قیمت ها  تغییر 

خاصی را تجربه نکردند در هفته گذشــته هدف های 
مقاومتی و  جدیدی برای بازار تعیین نشد.  این رکود 
قیمت، فقط شامل حال دالر تهران نشد و بالتکلیفی 
بازار ارز در نقشه بازار ســهام نیز نمودار بود بازار سهام 
در هفته قبل روند منفی را سپری کرد به گونه ای که 
کاهش قیمت ها در بازار ســهام پای رییس سازمان 
بورس را به بانک مرکزی کشاند تا از طریق تجدید نظر 
 در ســود بین بانکی و کاهش آن تب فروش را در بازار 

کاهش دهند.
بررسی های میدانی و گفته های معامله گران بازار ارز 
نشان می دهد یکی از دالیل رفتار  ساید در معامالت 
بازار)حالتی که قیمت ها نوســان خاصــی را تجربه 
نمی کنــد( افزایش عرضه ازطریق فــروش ارز با نرخ 
توافقی است که توانســته اثر تقاضا بر قیمت دالر را 
خنثی کند. عرضه ارز در بازار توســط بازارساز سخت 
شــده با توجه به برخورد کیفری با مقام های ســابق 
بواسطه تزریق ارزی برخی تصور می کنند سیاست گذار 
کنونی  تالش دارد با تسهیل ورود ارز صادراتی بعضی 
 از شرکت ها بدون مداخله مستقیم، تقاضای بازار ارز 

را پاسخ دهد.
البته برخــی معامله گــران تاکید دارند بازار ســاز با 
تخصیص ارز ســهمیه ای بازار را کنتــرل کرده و اگر 
این سیاســت ها نبود قیمت دالر در ســطح باالتری 

نوسان کند.
البته سکون قیمتی در بازار ارز به دلیل ناتوانی بازار از 
پیش بینی آینده نیز بوده است. مشخص نبودن آینده 
برجام عاملی است که  تقاضا را در بازار ارز محدود کرده 

است.
البته در هفته گذشته به گفته مقامات اروپایی  فرصت 

احیای برجام در قالب پیشنهاد اروپا به ایران و آمریکا 
داده شده که فعال ادعا میشود این آخرین فرصت برای 

حصول توافق است.
 حصول توافق به خاطر انتظار بازار از کاهش محدودیت 
ها و افزایش عرضه ارز، قیمت هــا را در بازار ارز تعدیل 
خواهد کرد، البته تحلیلگــران معتقدند در این برهه 
زمانی نمی توان به اثر بلندمدت توافق بر بازار ارز امید 
داشــت زیرا موقعیت دموکرات ها در آمریکا تضعیف 
شده و احتمال موفقیت جمهوری خواهان در انتخابات 
میان دوره ای  ماه نوامبر و ریاســت جمهوری افزایش 

یافته است.
با توجه به مخالفت جمهوری خواهان با برجام، پیروزی 
مجدد آنها بــازار ارز را دچار تنش میکند زیرا احتمال 
خروج مجدد از برجام  به خاطر عدم دریافت تضمین از 

آمریکا در دو سال آینده افزایش می یابد.
عدم حصول توافق نیز می تواند موجب افزایش تقاضا در 
بازار ارز شود که به نظر می رسد اثر آن از طریق عرضه ارز  

صادرکنندگان تعدیل شود.
تحلیلگران می گویند به خاطر تجربه ناموفق بازار ارز در 
محدوده باالی 33 هزارتومان، شکست  و تثبیت باالی 

این محدوده  تقاضا در بازار را تحریک می کند.

قیمت دالر به برجام بستگی دارد!
کارشناسان اقتصادی هم معتقدند قیمت دالر اکنون 
تنها به اخبار سیاسی برجامی بستگی دارد. اگر مذاکرات 
به نتیجه برسد، می توان امید داشت که قیمت دالر یکی 
دو کانال عقب بنشــیند. اگرچه برخی از کارشناسان 
در این مورد هم با تردید نظر می دهند. آنها معتقدند 
قیمت دالر در یکی دو ماه گذشته مشغول کف سازی 

قیمتی بــوده و قیمــت آن به ســادگی کاهش پیدا 
نمی کند. به گزارش تجارت نیــوز، اما اگر مذاکرات به 
نتیجه نرسد چه اتفاقی رخ می دهد؟ آن زمان اکثریت 
کارشناسان بازار را صعودی پیش بینی می کنند مگر 
 اینکه بانک مرکزی با ارزپاشی در بازار سعی در کنترل 

قیمت ها کند.

مردم کاهش قیمت دالر را جدی نگرفته اند؟
در دو هفته گذشته بانک مرکزی سعی کرد با تزریق ارز 
به بازار، قیمت دالر را در محدوده خاصی حبس کند 
و تاحدودی هم موفق بود. اما مــردم از این روند بازار، 
 سگینال کاهش قیمت دالر نگرفتند. بلکه ثبات قیمت ها 
را فرصت مناسب خرید می دانند و برای همین برخی از 
گزارش ها از افزایش تقاضاهای خانگی برای خرید دالر 
خبر می دهد. به نظر می رســد مردم این بار بر خالف 
دفعات قبل امید چندانی به نتیجه مذاکرات ندارند و 
یا حداقل می دانند که نتیجه ای که بتواند قیمت دالر را 

مهار کند، به زودی حاصل نمی شود.
از نگاه برخی از معامله گران بــازار در هفته پیش رو، 
شرایط خاصی دارد. از یک سو احتماال بانک مرکزی 
با شیوه تزریق ارز سعی در کاهش قیمت دالر خواهد 
داشت و از طرف دیگر ممکن است اخباری از وضعیت 
برجام منتشر شود که به بازار سیگنال افزایش قیمت 
بدهد. برای همین است که می توان گفت بازار ارز در 
هفته پیش رو در حالت آماده باش قرار دارد. این هفته 
احتماال بانک مرکزی تالش می کند که با ارزپاشی به 
مصاف اخبار برجام برود. برای اطالع از آخرین تغییرات 
پرونده هسته ای ایران، مصاحبه تجارت نیوز با مشاور 

اقتصادی اتحادیه اروپا را از طریق لینک زیر بخوانید.

بررسی ها نشان می دهد که هزینه وام مسکن نسبت به حدود 10 روز 
قبل کاهشی بوده است، با این حال زوج های تهرانی برای اخذ این وام 

باید بیش از 134 میلیون تومان پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان 
می دهد که هر برگ اوراق وام مسکن )تسه(  در فروردین ماه 137 هزار 
و 900، در اردیبهشت ماه 138 هزار  و در خردادماه نیز 141 هزار و800 
تومان قیمت دارند. هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر 
سال گذشته 142 هزار و 800، در مرداد سال گذشته 139 هزار و 800  
و در شهریور سال گذشته با قیمت 137 هزار و 800 تومان داد و ستد 
می شود. این اوراق در ماه مهر سال گذشته 138 هزار تومان، در آبان ماه 

139 هزار تومان و در آذرماه 140 هزار و 900 تومان قیمت داشتند.
 اوراق تســهیالت مســکن در دی  و بهمــن ســال گذشــته نیز با 
قیمت هــای 138 هــزار و 700 و 139 هزار و 800  تومــان معامله 
می شــود. این اوراق در فروردین ماه ســال جاری 139 هزار و 600 

 تومان قیمــت دارد که این گزارش بر اســاس همین قیمت نوشــته 
شده است.

 قیمت اوراق برای مجردها و متأهل های تهرانی
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا 280 میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند که شامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید 
مسکن و 80 میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت 200 
میلیون تومان وام باید 400 برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند 
که هزینه این تعداد اوراق با تسه 139 هزار و 600، 55 میلیون و840 
هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن 80 میلیون تومان وام 
جعاله که برای آن باید 160 ورق به مبلغ 22 میلیون و 336هزار تومان 
خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به 78 میلیون و 176 هزار 

تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز بر همین اســاس می توانند تا سقف 480 میلیون 

تومان شامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر 
و 80 میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 800 
برگه تسهیالت مســکن خریداری کنند که هزینه آن 111 میلیون و 
680 هزار تومان می شــود که همراه با هزینه 22 میلیون و336 هزار 
تومانی وام جعاله که برای آن باید 160 ورق تسهیالت مسکن خریداری 

کنند، در مجموع باید 134 میلیون و 16 هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شــهرهای با جمعیت بیش 
از 200 هزار نفر برای مجردها به 160 و برای زوجین به 320 میلیون 
تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید 320 و متاهل های 
ساکن این شهرها نیز باید 640 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، 
مجردها باید 44 میلیون و 672 و و متاهل ها نیز باید 89 میلیون و 344 

هزار تومان پرداخت کنند.

تورم در استان های  ایران چقدر است؟

هزینه وام مسکن کاهش یافت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه امامی امروز به ۱۵ میلیون و ۲۹ هزار تومان رسید
۸ مردادماه هر قطعه سکه امامی در بازار به قیمت ۱۵ میلیون و ۲۹ هزار تومان به فروش می رسد. ۸ مردادماه هر قطعه سکه امامی در بازار به قیمت ۱۵ میلیون و ۲۹ هزار تومان به 

فروش می رسد. همچنین هر قطعه سکه بهار آزادی نیز با قیمت ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می شود. این گزارش حاکی است هر قطعه نیم سکه نیز به قیمت ۸ میلیون و ۲۵۰ 
هزار تومان، هر قطعه ربع سکه به قیمت ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و هر سکه گرمی نیز به قیمت ۳ میلیون و ۵۵ هزار تومان معامله می شود. بنا بر این گزارش، سکه امامی به مبلغ یک 

میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حباب دارد و همچنین حباب سکه بهار آزادی نیز حدود ۹۰۰ هزار تومان است.

 معامله گران ارزی محتاط شدند

سیگنال های متناقض در بازار ارز
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رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان اتومبيل 
تهران گفت: سال هاي ۹۴ تا ۹۶ به دليل فاصله قيمتي 
۲ تا ۳درصدي نرخ مصــوب کارخانه و بازار، تقاضاي 
چنداني براي ثبت نام خريد خودرو وجود نداشت؛ اما 
اکنون سود سرشار ناشي از مابه التفاوت قيمت مصوب 
و بازار موجب شده تا مثال براي خريد ۱۰ هزار خودرو 

چند ميليون مشتري ثبت نام کنند.
ســعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران و 
فروشندگان اتومبيل تهران در مورد داليل استقبال 
گسترده مشــتريان براي ثبت نام خريد محصوالت 
گروه صنعتي ايران خودرو در مقايسه با ساير شرکت 

هاي خودروسازي داخلي، گفت: عالوه بر رانت حاصل 
از اختالف قيمت مصوب کارخانه و بازار، تنوع ســبد 
محصوالت ايران خودرو در رده هاي قيمتي و با آپشن 
هاي مختلف، ارتقاي کيفيت، شبکه گسترده خدمات 
پس از فــروش، ايمني بهتر و بازارپســندي از جمله 
داليل اقبال مشتريان به خريد محصوالت اين گروه 

خودروسازي است.
موتمني با اشــاره به فاصله قيمت کارخانــه و بازار و 
برخورداري از سود ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدي ناشي از مابه 
التفاوت قيمت کارخانه و بازار محصوالت ايران خودرو، 
افزود: اين شرايط موجب شده تا حتي برخي افراد که 

پولي براي خريد خودرو ندارند نيز به دنبال ثبت نام 
براي کسب سود با فروش حواله خودرو باشند. به نحوي 
که از ۶ ميليون متقاضي خريد محصوالت ايران خودرو 
در دومين مرحله فروش در سامانه يکپارچه ممکن 
اســت تنها ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر خريدار واقعي وجود 
داشته باشد و بقيه افراد با هدف کسب سود و به دليل 
کيفيت و خدمات مناسب در اين بخت آزمايي خريد 
خودرو مشارکت کرده اند.او افزود: تجربه نشان داده که 
در فاصله سال هاي ۹۴ تا ۹۶ به دليل فاصله قيمتي ۲ تا 
۳درصدي نرخ مصوب کارخانه و بازار، تقاضاي چنداني 

براي ثبت نام خريد خودرو وجود نداشت.

اختالف عجيب قيمت کارخانه و بازار

سود ۱۲۰ درصدي برخي خودروها
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رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران 
بيان  کرد: با يک برنامه  پايــدار و کارآمد، هدف 
ساخت ساالنه يک ميليون واحد مسکوني قابل 
تحقق است و مي  تواند به اشــتغال زايي و رونق 
صنايع مختلف بيانجامد.حميدرضا رســتگار، 
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران در 
خصوص تاثيرات صنعت ساخت وساز بر اشتغال 
و صنايع مختلف، افزود: يکي از عواملي که نشان 
دهنده توسعه اقتصادي و صنعتي است، ميزان 
ساخت و ســازهايي است که در کشــور انجام 

مي شود.
وي گفت: با رونق ساخت و ساز، کل صنايع مرتبط 
فعال مي شود که ميتواند بر اشتغال نيز اثرگذار 
باشد.به گفته رستگار، مطابق آمارها به طور کلي 
در ساخت هر متر مربع ساختمان بيش از پنج نفر 
شاغل مي شوند.وي يادآور شد: در عين حال، با 
توجه به ماهيت، اهميت و تاثيرگذاري مســکن 
بر اقتصاد کالن خانوارها، برخالف ســاير بازارها 
جذابيتهاي زيادي براي ســرمايه گذاري دارد.

رستگار خاطرنشان کرد: يکي از امتيازهاي بازار 
مسکن، ريســک پايين آن اســت که نسبت به 

بازارهاي ديگر از جمله بورس دارد.
وي ادامهداد: طبق بررسي هاي انجام شده درباره 
ميزان اشــتغال زايي صنعت ساختمان، بيش از 
۳۰۰ صنعت به طور مستقيم و غيرمستقيم در 
اين حوزه اثرگذار هســتند و اين حوزه سهمي 
بين ۱۰ تا ۱۵ درصد در اشتغال کشور دارد.رئيس 
اتحاديه فروشــندگان آهن و فوالد تهران تاکيد 
کرد: رونق اين صنعت مي تواند ســاير صنايع را 
متاثر کند و تحقق اين مهم مستلزم برنامه ريزي 

کارآمد و پايدار دولت است.
وي گفت: در سال هاي گذشته سياست هايي که 
دولت ها براي بخش مسکن طراحي مي کردند، 
معموال پايدار نبود و در درازمدت اجرايي نشد و 
نتوانســتند آنها را به پايان برسانند يا بطور کلي 
کارآمد نبوده است.رســتگار با اشاره به داليل و 
عوامل رکود بازار و صنعت ساخت و ساز، افزود: 
گراني هايي که به اين صنعت تحميل شده، اصلي 
ترين دليل بي رونقي اين بازار اســت.وي دليل 

ديگر رکود صنعت ســاختمان سازي را کاهش 
قدرت خريد مردم معرفي کرد و ادامه داد: گراني 
هايي سال هاي اخير موجب شده مصرف کننده 
واقعي مسکن توان خريد نداشــته باشد و البته 
در کالن شهرهايي مانند تهران مي توان گراني 

زمين را نيز به اين فهرست اضافه کرد.
رســتگار براي رفع موانع بويــژه گراني زمين و 
بازگشت رونق ســاخت و ســاز و تنظيم بازار، 
خاطرنشــان کرد: در شــهرهايي مانند تهران 
پادگان هاي نظامي در برخي موارد به شهرداري 
يا وزارت راه و شهرسازي واگذار شده و در اختيار 
مسئوالن شهري است؛ با توجه به مساحت اين 
پادگان ها، در صورتي که ســاخت و ساز در آنها 
شروع شود و به مصرف کننده واقعي تعلق بگيرد، 

مي تواند بازار مسکن را متعادل کند.
به گفته وي، وعده دولت در ساخت يک ميليون 
مسکن در سال در شهرهاي مختلف و کالنشهرها 
با توجه به امکانات و توان توليدي کشور، قابليت 
اجرايي دارد؛ البته در صورتــي که برنامه ريزي 
ها به صورت دقيق انجام شــود.رئيس اتحاديه 
فروشندگان آهن و فوالد تهران ادامه داد: در اين 
شــرايط، صنايع مرتبط با ساخت و ساز از جمله 
فوالد و آهن، سيمان و کاشي، مصالح بهداشتي 
ساختمان و همه مواردي که براي ساخت و ساز 
نياز است دچار تحول و جهش در توليد خواهند 
شد و يک جريان بزرگ در کشور ايجاد مي شود.

وي، چشمانداز ۱۴۰۴ صنعت فوالد را توليد ۵۵ 
ميليون تن در سال اعالم کرد و گفت: با توجه به 
ظرفيت کارخانه هاي کشور، اين چشم انداز قابل 
تحقق است. رســتگار يادآوري کرد: همچنين، 
اکنون ســاالنه نزديک به ۱۲ تا ۱۳ ميليون تن 
آهن و فوالد مازاد توليد در کشور وجود دارد که 
مي تواند صادر شود.وي تصريح کرد: با توجه به 
ظرفيت هاي بالقوه موجود در بخش هاي مختلف 
اصناف درخصــوص تامين مــواد اوليه و حتي 
تامين قطعات تاسيساتي و مکانيکي و نيروهاي 
متخصص، مي توان از آنها در رسيدن به اهداف 
مورد نظر، شکوفايي اين صنعت و ايجاد اشتغال 

زايي پايدار در کشور بخوبي بهره مند شد

رئيس اتحاديــه فروشــندگان اشــياي قديمي و 
صنايع دستي تهران گفت: توسعه کسب  وکارها در 
فضاي آنالين به  طورکلي فرصت مناسبي براي توسعه 
بازار صنايع  دستي اســت، اما برخي کارشناسان و 
فعاالن حوزه صنايع دســتي معتقدند فعاليت  هاي 
مجازي فعلي، نقايص زيادي داشــته که در صورت 
استمرار و رفع نشدن آنها، ممکن است به بدنه بخش 

صنايع  دستي کشور آسيب وارد شود.
سيدمحمد عبداللهي، رئيس اتحاديه فروشندگان 
اشياي قديمي و صنايعدستي تهران در تشريح شرايط 
نامطلوب استفاده از فضاي مجازي گفت: پايين بودن 
کيفيت کارهاي ارائه شده به دليل بي تجربگي افراد يا 
نبود نظارت هاي قانوني بر فعاليت ها، اعتماد عمومي 
را نسبت به کيفيت صنايع دستي از بين برده است. اين 
موضوع، مهم ترين اثر مخرب فعاليت برخي افراد در 
کسب وکارهاي مجازي مربوط به صنايع دستي است. 
از آنجايي که نميتوان نظارت و مديريت مناسبي بر 
کســب وکارهاي فعال در فضاي مجازي داشــت، 
نتوانستيم تا امروز از مزيت ها و فرصت هاي فضاي 

مجازي بدرستي بهره گيريم.
رئيس اتحاديه فروشندگان اشياي قديمي و صنايع 
دستي تهران بيان کرد: در چند سال اخير تحوالت 
زيادي در عرصه هاي بين المللي کسب وکار شکل 
گرفت که مهم ترين آن ظهور و ورود بسياري از کسب 
وکارها در فضاي ديجيتال بــود. وي افزود: افزايش 
استفاده از فضاي ديجيتال براي مشاغل و درآمدزايي 
از چندين جهت قابل بررسي و داراي مزايا و معايب 
زيادي است. آشنا شدن افراد با مشاغل و کسب وکارها 
در فضاي آنالين و همچنين فروش در زمان هايي که 
به دليل قرنطينه افراد مجبور به تعطيل کردن مغازه 
هاي خود بودند، از مهم ترين جنبه هاي مثبت حضور 

کسب وکارها در فضاي اينترنتي به شمار مي رود.
عبداللهي ادامه داد: در مدت زماني که به دليل شيوع 
ويروس کرونا در بازه هاي بلندمدت بازارها تعطيل 
بودند، بسياري از مشاغل توانســتند تنها با فروش 

اينترنتي بخشــي از درآمدهاي خود را حفظ کنند، 
همچنين اين تعامل و سود، دوطرفه بوده و خريداران 
نيز توانستند نيازهاي خود را بهراحتي از فروشگاه هاي 
آنالين تهيه کنند. توسعه کســب و کارها در فضاي 
آنالين به طورکلي فرصت مناسبي براي توسعه بازار 
صنايع دستي است، اما برخي کارشناسان و فعاالن 
حوزه صنايع دستي معتقدند فعاليت هاي مجازي 
فعلي، نقايص زيادي داشــته که در صورت استمرار 
و رفع نشدن آنها، ممکن است به بدنه بخش صنايع 

دستي کشور آسيب وارد شود.
رئيس اتحاديه فروشندگان اشياي قديمي و صنايع 
دستي تهران اضافه کرد: همانطور که در ابتدا عنوان 
شد، با شــيوع ويروس کرونا، بســياري از صاحبان 
مشاغل در بستر آنالين شــروع به فعاليت و توسعه 
کسبوکار خود کردند. در اين ميان کسب وکارهاي 
مربوط به توليد و عرضه محصوالت صنايع دستي نيز 

ديده مي شود.
وي با بيان اينکه در نگاه نخست ميتوان مزيت هاي 
زيادي را براي فروش صنايع در بستر مجازي برشمرد 
افزود: افزايش شناخت مخاطبان از صنايع دستي و 
ترغيب افراد به خريد محصوالت اين دسته، از ابعاد 
و وجهه هاي مثبت ورود کسب وکارهاي اين حوزه 
محسوب مي شود، اما با وجود تمام مزاياي عنوانشده 
اين اتفاق زواياي تاريکي هم دارد.عبداللهي تصريح 
کرد: ميتوان گفت فعاليت هاي فعلي که در بسترهاي 
مجازي انجام مي گيرد، ضربه مهمي را به حوزه صنايع 
دستي وارد کرده است، چرا که به سبب نبود نظارت 
مناسب بر اجناس عرضه شــده در فضاي مجازي، 
توليدات از کميت و کيفيت مناسبي برخوردار نيستند. 
در توضيح اين موضوع بايد گفت کســب وکارهاي 
کوچک يا حتي خانگي در اين مدت به حوزه صنايع 
دستي وارد شدند و توليدات را با کيفيت هاي گوناگون 

به مردم عرضه کردند.
وي در تشريح شرايط نامطلوب اســتفاده از فضاي 
مجازي گفت: پايين بودن کيفيت کارهاي ارائه شده 

به دليل بي تجربگي افراد يا نبود نظارت هاي قانوني بر 
فعاليت ها، اعتماد عمومي را نسبت به کيفيت صنايع 
دستي از بين برده است. اين موضوع، مهم ترين اثر 
مخرب فعاليت برخي افراد در کسب وکارهاي مجازي 
مربوط به صنايع دستي است. از آنجايي که نميتوان 
نظارت و مديريت مناسبي بر کسب وکارهاي فعال در 
فضاي مجازي داشت، نتوانستيم تا امروز از مزيت ها 

و فرصت هاي فضاي مجازي به درستي بهره گيريم.
رئيس اتحاديه فروشندگان اشياي قديمي و صنايع 
دستي تهران در ارزيابي بازار و اقتصاد صنايع دستي 
اظهار داشت: اگر بخواهيم به طورکلي بازار و اقتصاد 
صنايع دستي را ارزيابي کنيم، اخبار خوبي را نمي توان 
اعالم کرد. در چند مدت اخير شاهد شکل گيري تورم 
در تمام بخش هاي اقتصادي جامعه بوديم و اين تورم 
به صنايع دستي هم رسيد.عبداللهي در ادامه افزود: 
افزايش نرخ مواد اوليه، رشد دستمزد کارگري، هزينه 
حامل هاي انرژي و ديگر مسائل جنبي سبب شده تا 
توليدکنندگان در موضع ضعف قرار گيرند. در بحث 
صنايع دستي نيز، اين فشارهاي اقتصادي بيشتر بوده 
و نبود بازار فروش مناسب، به تمامي اين مشکالت 

اضافه کرده است.
وي با تاکيد بر اينکه محدوديت شديدي براي بازار 
صنايع دســتي وجود دارد افــزود: در کنار افزايش 
تمام هزينه هاي توليد، بايد خاطرنشــان کرد فشار 
اقتصادي بر مردم هم بوده و مشــکالت اخير سبب 
شــده تا قدرت خريد جامعه بشــدت کاهش يابد، 
در نتيجه فعاالن صنايع دســتي نه تنها نتوانستند 
بازاري ايجاد کنند و توســعه دهند، بلکه نتوانستند 
بازار فعلي خود را حفظ کنند.عبداللهي تصريح کرد: 
با کوچک شــدن بازار داخلي و افزايش هزينه هاي 
توليد، به ناچار توليدکننــدگان فعاليت هاي خود 
را محدود کردند و در نتيجــه توليد چنداني در بازار 
نداشتيم و تمام اين مســائل در کنار يکديگر سبب 
 شده تا شاهد کم رونقي بازار صنايع دستي در سطح 

گسترده باشيم.

رئيــس اتحاديه توليدکنندگان و فروشــندگان 
مصنوعات ســيماني و لوازم فلزي ســاختماني 
تهران گفــت: اکثر اصنــاف به صورت ســنتي 
اداره مي شــوند و شــايد نتوانند آنگونه که بايد 
به ســرعت بــا قوانين جديــد ماليات ســتاني 
 هماهنــگ شــوند و ماليــات عادله از ايشــان 

دريافت شود.
مرتصي قديري، رئيــس اتحاديه توليدکنندگان 
و فروشندگان مصنوعات ســيماني و لوازم فلزي 
ســاختماني تهران اظهار داشــت: اگــر دولت 
نظارت خــود را تقويت کند و بر ثبــات عرضه و 
تقاضا متمرکز شود ديگر نيازي به قيمت گذاري 
دســتوري و دخالت در بازار نــدارد. در صورت 
هماهنگي عرضه و تقاضــا و همچنين ثبات نرخ 
ارز، قيمــت کاالها بــراي توليدکننــده، توزيع 
 کننده و مصرف کننده توجيه داشته و منصفانه 

خواهد بود.
وي ادامه داد: همين حاال هم کاالهايي وجود دارند 
که با توجه به تقاضاي کمتر با قيمتي پايين تر از 
نرخ مصوب به فروش مي رسند که البته اين هم به 
دليل زيان، باعث خروج بعضي از توليدکنندگان 
کم توان خواهد شد و در پي کم شدن عرضه، به باال 
رفتن قيمت کاال منتج مي شود که در اين خصوص 

هم دولت بايد حرکتي انجام دهد.
رئيــس اتحاديه توليدکنندگان و فروشــندگان 
مصنوعات ســيماني و لوازم فلزي ســاختماني 
تهران با بيان اينکــه ظاهرا ديــدگاه اقتصادي 
دولت، نــگاه مثبت به بخش خصوصي نيســت 
گفت: اصناف هميشــه در کنار نظــام و خواهان 
پيشــرفت کشــور بوده اند. اصناف و اتحاديه ها 
آماده همکاري بــا دولت در تمام امور هســتند 
و حاضرند نظــرات کارشناســي خــود را ارائه 
نماينــد. وي در چرايي تشــکيل اتحاديه هاي 
صنفي بيان داشــت: اتحاديه تشــکلي است که 
به نوعي رابط بين افراد صنفي تحت پوشــش و 

دولت مي باشد تا بتوانند با اســتفاده از پشتوانه 
و حمايت گروهي اعضــاء، نيازهاي قانوني صنف 
 را برآورده سازند و به رفع مشکالت هم صنفي ها 

بپردازند.
قديري افــزود: اتحاديه هاي صنفــي مي توانند 
با انجام پژوهــش، باال بردن بهره وري و کشــف 
اســتعدادها براي پيشــرفت و تعالــي و نهايتا 
ايجــاد فضــاي بهتــر کســب و کار و آرامش 
اجتماعي قــدم بردارنــد؛ اما متاســفانه صرفا 
مکلف بــه اجراي مصوباتي هســتيم که شــايد 
نظر اصنــاف در آن دخيــل نبوده و يــا نظرات 
آنها کمتر ديده شــده اســت. اين رويه موجب 
 گشــته انتظــاري کــه از اتحاديــه ها هســت 

برآورده نشود.
رئيــس اتحاديه توليدکنندگان و فروشــندگان 
مصنوعات ســيماني و لوازم فلزي ســاختماني 
تهران با برشمردن ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي 
مســتقيم به عنوان معضلي بزرگ براي اتحاديه 
هاي صنفــي تاکيد کرد: )مــاده ۱۸۶( تمديد و 
صدور پروانه کســب را منوط به پاســخ مثبت از 
سوي ســازمان امور مالياتي نموده که همين امر 
موجب شــده با وجود حجم عظيمــي از پرونده 
هاي تکميل شده صدور مجوز آنها معطل بماند. 
وي تاکيد کرد: مسئوالن مربوطه اعالم مي کنند 
اين قانون است! بله قانون است؛ ولي نحوه اجراي 
آن اشــکال اصولي دارد. اينکه فــردي از قانون 
تمکين نموده و پرونده مالياتي دارد و براي دريافت 
مجوز کســب خود اقدام نموده است؛ چرا بايد با 
 مانع تراشــي ها روبه رو شــود و صدور مجوزش 

به تاخير بيفتد.
رئيــس اتحاديه توليدکنندگان و فروشــندگان 
مصنوعات ســيماني و لوازم فلزي ســاختماني 
تهران گفت: واحدهاي صنفي بدون مجوز مانده 
اند به دليل اينکه ماده ۱۸۶ بدرســتي اجرا نمي 
شود آن وقت دولت مي خواهد صدور مجوز کسب 

و کار را ســرعت دهد. وزارت اقتصاد و دارايي که 
جزئي از دولت است موجب تاخير در صدور مجوز 
کسب و کار اســت و خود دولت با اينگونه رفتار 
مانع بهبود فضاي کسب و کار شده است و بعد به 
دنبال آسيب شناسي هستند که چرا جايگاه کشور 
در رتبه بنــدي دريافت مجوز کســب و کار بين 
 ۱۹۰کشور رتبه ۱۲۷ اســت. اينگونه رفتار قطعا 

تبعات دارد.
رئيــس اتحاديه توليدکنندگان و فروشــندگان 
مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران 
همچنين بيان داشــت: وصول ماليات به عهده 
سازمان امور مالياتي است ولي آيا اينگونه است؟ 
فردي که در کار خود به دنبال عمل به قانون است، 
ماليات خود را پرداخت خواهد کرد. کسي ماليات 
نميدهد که مجوز ندارد و به طور مخفيانه فعاليت 
مي کند. متاسفانه ســازمان امور مالياتي هرگز 
متوجه اين موارد نيســت؛ ضمن اينکه با سخت 
گيري بيشــتر، موجبات قانون گريزي را فراهم 

مي آورد.
قديري در خصوص اظهارنامــه ماليات بر در آمد 
مشاغل گفت: شتابزدگي در اجراي قانون کامال 
مشهود بود و باعث شد تغييراتي اعمال شود؛ البته 
اگر اصرار بر اجراي قانون در زمان کم و بي دقتي 
در پااليش داده ها نبود منجر به اين نمي شد که 
صرفا بــا اطالع از گردش مالي يــا تراکنش هاي 
دســتگاه کارتخوان با ضرايب غيــر واقعي اقدام 
به برآورد ســود حاصله نموده بدون آنکه هزينه 
هاي مترتب به واحد صنفي ديده شود و اينگونه 
به اصنــاف اجحاف صورت گيرد کــه برگه هاي 
تشخيص با مبالغي بســيار باال صادر شود. البته 
از تالش بي وقفه دوستان محترم در اتاق اصناف 
تهران، اتاق اصناف ايران و هيئت امناي بازار تشکر 
مي کنم کــه مطالبات ما را به اطالع مســئوالن 
 رساندند و ايشان را متوجه اشکاالت نمودند تا امور 

تعديل گردد.

در حالــی بانــک مرکزی 
دستورالعمل اجرايی اعطای 
تسهيالت خرد با تنوع وثايق 
را ۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ برای 
اجرا به شــبکه بانکی ابالغ 
کرده اما خبری از پذيرش اين ســهام برای دريافت 
تســهيالت توســط همان معدود بانکها هم نيست. 
قمری وفا، مديرکل روابط عمومــی بانک مرکزی در 
توئيتی نوشــت: با رونمايی از فــاز اول طرح توثيق 
الکترونيک هوشمند دارايی ها، مردم می توانند از سهام 
خود در بازار سرمايه به عنوان وثيقه در ۳ بانک استفاده 
کنند. وی ادامه داد: با رونمايی از فاز اول طرح توثيق 
الکترونيک هوشــمند دارايی ها، مــردم می توانند از 
سهام خود در بازار سرمايه به عنوان وثيقه در سه بانک 
ملی، رسالت و مهر ايران برای دريافت وام، تسهيالت 

و ضمانت نامه بانکی استفاده کنند. 
 در هميــن زمينــه يک کارشــناس اقتصــادی در 

گفت و گو با »کسب و کار« گفت: معموالً افراد ضعيف 
بدليل ناتوانی در تامين وثايــق ، از دريافت وام بانکی 
محروم هستند و وثيقه سازی سهام عدالت راهی برای 

عادالنه سازی تسهيالت بانکی است.
علی نادرشاهی اضافه کرد: بحث مهمی که در زمينه 
تخصيص اعتبارهای بانکی وجود دارد اين اســت که 
اين اعتبارات معموالً به افرادی که از لحاظ مالی قشر 
برخوردار هستند و به جهت اعتبارشان چيزی برای 
وثيقه گذاری دارند داده می شود. اگر اين اتفاق صورت 
بگيرد هم کسانی که از لحاظ معيشتی مشکل دارند 
می توانند با دريافت وام، از آن برای زندگيشان و حتی 
کسب و کارشان استفاده کنند و هم خود سهام عدالت 
در گرو بانک هست و از دســت نرفته است و چه بسا 
ارزش آن نيز باالتر بروند. پس در واقع اگر توانســتند 
پس بدهند که اصل داراييشان باقی می ماند اگر هم 

نتوانستند پس بدهند نيز بانک ضرر نمی کند.
رئيــس کل بانک مرکزی نيــز با تاکيد بر تســهيل 
وثيقه های بانکی جهت ارائه تســهيالت خرد، اعالم 
کرد سيم کارت موبايل افراد نيز می تواند جزو وثيقه 

بانکی برای دريافت وام محسوب شود. موضوعی که 
در »دســتورالعمل اجرايی اعطای تسهيالت خرد« 
که چندی پيش از ســوی بانک مرکزی ابالغ شــد، 
گنجانده شده و برای کسانی است که از رتبه اعتباری 
مناسبی برخوردار باشند. »علی صالح آبادی«، رئيس 
کل بانک مرکزی در بيست و نهمين همايش ساالنه 
سياست های پولی و ارزی برخی از محورهای کاری 
و برنامه ها و اقدامات انجام شــده در بانک مرکزی را 

توضيح داد.
او با اشاره به تسهيل پرداخت وام خرد به مردم گفت:  
»يکی از محورهای کاری بانک مرکزی تقويت و اصالح 
رابطه بانک ها و مشتريان بوده است. طبق وعده ای که 
به جامعه داده بوديم نيز بسته وام های خرد را به شبکه 
بانکی ابالغ کرديم. در اين باره وثايق متنوع و آسانی در 
نظر گرفته شده است، به طوری که سيم کارت موبايل 

افراد می تواند جزو وثايق بانکی محسوب شود.«
گفتنی است ابتدای ارديبهشــت ماه، بانک مرکزی 
»دستورالعمل اجرايی اعطای تسهيالت خرد« را در 
راستای ايجاد شــرايط الزم برای تسهيل بهره مندی 

متقاضيــان از تســهيالت خــرد بانکــی مبتنی بر 
اعتبارسنجی برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ کرد. در 
اين دستورالعمل سقف مبلغ تسهيالت خرد معادل 
۲۰۰ ميليون تومان تعيين شده و از تاريخ ابالغ، الزم 

االجرا است.
در اين دستورالعمل، بيش از ۱۵ مورد تضامين و وثايق 
ديده شده که يکی از آن ها ســيم کارت دائمی ثبت 
شده تحت مالکيت متقاضی تسهيالت است. همچنين 
مقرر شده اعطای تسهيالت خرد به متقاضيان دارای 
سابقه و امتياز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال 

گرفتن حداکثر دو مورد وثيقه انجام پذيرد.
در جلسه ای که خاندوزی وزير اقتصاد با مديرعامل 
های بانک ها برگــزار کرده اســت محورهايی را در 
نظام بانکی به تصويب رســانده اند که يکی از آن ها 
جايگزينی اعتبار سنجی مشتريان بانکی در سامانه 
اعتبارسنجی با رتبه های اعتباری هر يک از مشتريان 
بانکی به جای نظام وثيقه ســپاری بوده است. به اين 
صورت که هر يک از بانک ها می بايست به جای وثيقه 
ســپاری در خصوص اعطاء يا عدم اعطای تسهيالت 
بانکی به مشــتريان خويش، با توجه به رتبه اعتباری 
آن ها در سامانه جامع اعتبار سنجی عمل کنند تا در 
حق هيچ کسی اجحاف نگردد و هر يک از مشتريان 
بانکی بتوانند با توجه به رتبه اعتباری خود در سامانه 
اعتبارســنجی پس از يک استعالم ســاده بانکی، از 
تسهيالت بانکی در بانک های مختلف به خوبی بهره 

مند شوند. 
بنابراين امروزه ديگر در نظام بانکی به منظور تسهيالت 
دهی به مشتريان بانکی از وثيقه سپاری آن ها در نزد 
بانک های عامل تا حد امکان استفاده نمی شود تا به 
جهت رفع نياز مردم در زمينه بهره مندی از تسهيالت 
بانکی از رتبه های اعتباری آن ها در ســامانه جامع 
اعتبارسنجی استفاده شود. اســتفاده از اين سامانه 
می تواند برای هر يک از مشتريان بانکی مزيت های 
بسيار زيادی داشته باشد و حتی برای نظام بانکی نيز 
از اهميت بااليی برخوردار می باشد. چرا که به صرف 
جايگزين ســازی روش اعتبار سنجی به جای روش 
وثيقه سپاری، از يک طرف بانک ها می توانند نسبت 
به خوش حساب بودن يا بدحســاب بودن مشتريان 
خويش بر حسب رتبه اعتباری آن ها اطمينان حاصل 
کنند و از طرفی ديگر مشتريان بانک ها نيز بر حسب 
خوش حســاب بودن خود بدون هيچ گونه اجحافی 
می توانند از تسهيالت و مزايای بانکی به خوبی بهره 

مند گردند.

News kasbokar@gmail.com

بانکها سهام و سيم کارت را به عنوان وثيقه پرداخت تسهيالت قبول نمی کنند 

بن بست تسهیل وثیقه های بانکی

اصناف سنتي از قوانين مالياتي جديد جا مانده اندآسيب بازار صنايع  دستي از استمرار نقايص فعاليت  هاي مجازي

۱۳ ميليون تن آهن و فوالد مازاد توليد وجود دارد

قابليت تحقق ساخت ساالنه يک ميليون واحد مسکوني

مفقودی 
برگ ســبز و ســند قطعــی دفترخانه و ســند 
کمپانی خودروی ســواری – هاچ بک سيســتم 
پژو تيپ ۲۰۶ مــدل ۱۳۸۱ به رنــگ  بژ متايک 
و به شــماره انتظامی ايــران ۱۷ – ۳۶۹ م ۳۷ به 
شــماره موتور 10FSE33714123  و شماره 
شاسی ۸۰۶۱۲۴۹۸ به نام يونس مسلم تمر مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.۱۰۰۶۶
--

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی خودروی سواری سيستم 
پرايد تيپ جی تی ايکس مــدل ۱۳۸۳ به رنگ 
سفيد شيری – روغنی و به شماره انتظامی ايران 
۲۷ – ۸۴۲ ی ۲۵ و به شماره موتور ۰۰۶۴۳۵۹۶ 

و به شماره شاسی S1412282191639 به نام 
جالل نگين نالوس مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.۱۰۰۶۷ 
--

مفقودی 
سند کمپانی خودروی سواری  سيستم سپند تيپ 
پی کی آی مدل ۱۳۸۵ بــه رنگ نقره ای – متاليک 
و به شــماره انتظامی ايــران ۱۷ – ۸۴۱ ه ۷۲ و به 
شــماره موتور M131067136 و شماره شاسی 
۴۰۵۰۸۲۹  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. ۱۰۰۶۸
--

مفقودی 
برگ ســبز خودروی سواری سيســتم پژو تيپ 

SLX-TU۵ ۴۰۵ به رنگ سفيد مدل ۱۳۹۸ و به 
شماره انتظامی ايران ۱۷ – ۸۲۱ ن ۱۳ و به شماره 
موتور 181B0115402 و به شــماره شاســی 
NAAM31FE2KK218068  به نام ماهان 
بدوی دريه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.۱۰۰۶۹ 
--

مفقودی 
برگ ســبز و ســند کمپانــی خودروی ســواری 
پرايد تيــپ صبا مدل ۱۳۸۵ و به شــماره انتظامی 
ايــران ۱۷ -۹۴۳ م ۸۴  بــه رنگ نــوک مدادی و 
به شــماره موتور ۱۴۵۹۲۶۹ و به شــماره شاسی 
S1412285798082 به نام پرويز بشيری مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.۱۰۰۷۰ 
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واتس اپ: برای هيچ دولتی امنيت را پايين نمی آوريم
مدیر واتس اپ در مصاحبه ای تاکید کرد این سرویس پیام رسان امنیت را کاهش 
نمی دهد. ویل کت کارت، مدیر واتس اپ در گفت وگو با شبکه بی بی سی گفت: اگر 
دولت ها درخواست کنند رمزنگاری واتس اپ را ضعیف کنیم، پذیرش آن معقول 

نخواهد بود.
برنامه های دولت انگلیس برای شناســایی تصاویر کودک آزاری شــامل اسکن 
پیام های خصوصی است. دولت انگلیس اعالم کرده که شرکت های فناوری باید با 
محتوای کودک آزاری در فضای آنالین مقابله کنند. پیشنهادهای دولت، بخشی از 

الیحه ایمنی آنالین هستند که تا پاییز به تعویق افتاده است.
گروه انگلیسی NSPCC که حامی حقوق کودکان است، از مواضع واتس اپ انتقاد و 
اعالم کرده پیام رسان مستقیم، خط مقدم کودک آزاری است.یک سخنگوی دولت 
انگلیس اعالم کرد آنها نباید این ریسک واضح را نادیده بگیرند که رمزنگاری سر به 
سر می تواند آنها را از این محتوا بی اطالع نگه داشتند و مانع تالشها برای دستگیری 
مجرمان شوند. ما به همکاری با بخش فناوری برای حمایت از توسعه فناوری های 
نوآورانه ای که از ایمنی عمومی حمایت می کنند، بدون این که حریم خصوصی را 

به مخاطره بیاندازند، ادامه می دهیم.
رمزنگاری سر به سر )E۲EE( قوی ترین سطح امنیت را فراهم می کند زیرا تنها 
دریافت کننده پیام، کلید خارج کردن پیام از رمز را دارد که برای ارتباطات خصوصی 
بااهمیت محسوب می شود.این فناوری شالوده امنیت ارتباطات در اپلیکیشن هایی 
نظیر واتس اپ، سیگنال و تلگرام و مســنجر فیس بوک را تشکیل می دهد. تنها 
فرستنده و دریافت کننده پیام می توانند آن را بخوانند و مقامات اجرایی یا غولهای 

فناوری قادر به دسترسی به این پیام ها نیستند.
وضعیتی که جامعه فناوری با آن روبرو شده است، وعده دولت انگلیس برای حمایت 
از طراحی ابزارهایی است که می توانند تصاویر غیرقانونی را در فضای رمزنگاری سر 
به سر شناسایی کرده و در عین حال، حریم خصوصی را رعایت کنند.کارشناسان 
امکان پذیر بودن این راه کار را زیر سوال برده اند و اکثر آنها بر این باورند که اسکن 
پیام ها، اساس رمزنگاری سر به سر را از بین می برد زیرا پیام ها دیگر محرمانه نیستند. 
مدیر واتس اپ گفت: میلیون ها نفر از واتس اپ استفاده می کنند و این پیام رسان باید 
استانداردهای یکسان حریم خصوصی را در هر کشوری حفظ کند. اگر ما امنیت را 
برای کل جهان پایین بیاوریم تا به درخواست یک کشور عمل کنیم، پذیرش آن 
معقول نخواهد بود و به دلیل درخواست دو درصد، محصول ما مطلوب ۹۸ درصد 
کاربرانمان نخواهد بود. کمیسیون اروپا اعالم کرده است شرکت های فناوری باید 
تصاویر کودک آزاری را در پلتفرم هایشان شناســایی، گزارش، مسدود و حذف 
کنند.مدیر واتس اپ گفت: آنچه که به ما پیشنهاد شده، این است که مستقیم یا 
غیرمستقیم از طریق نرم افزار پیام های همه را بخوانیم. تصور نمی کنم مردم چنین 

چیزی بخواهند.
برنامه های انگلیس و اتحادیه اروپا، منعکس کننده تالش های سال گذشته اپل 
برای اسکن تصاویر در آیفون افراد به منظور شناسایی محتوای مجرمانه پیش از 
بارگزاری شدن آنها در آی کلود است. اما اپل پس از این که گروه های مدافع حریم 
خصوصی اعالم کردند این غول فناوری یک ریسک امنیتی در نرم افزار خود ایجاد 

کرده است، از طرح مذکور عقب نشینی کرد.
کت کارت گفت: واتس اپ پیش از این صدها هزار تصاویر کودک آزاری را شناسایی 
کرده است. تکنیک هایی وجود دارد که بسیار موثر هستند و می توانند در صنعت 
فناوری استفاده شوند و نیازی ندارند امنیت همه فدا شود. ما بیش از هر سرویس 
اینترنتی دیگری در جهان موارد خالف را گزارش می کنیم. بر اساس گزارش شبکه 

بی بی سی، این ادعا، بنیادهای کودکان را عصبانی کرده است.

پرداخت تسهيالت توليد صنعتی 11 درصدی به 
شركت های دانش بنيان

معاون تسهیالت و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی از برنامه این صندوق 
برای پرداخت تسهیالت تولید صنعتی به شرکت های دانش بنیان با نرخ سود ۱۱ 
درصد خبر داد. روح اهلل ذوالفقاری با اعالم این خبر گفت: شرکت های دانش بنیانی 
که تصمیم به توسعه زیرســاخت های تولید محصوالت دانش بنیان خود دارند، 
می توانند با استفاده از تسهیالت تولید صنعتی صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی 
از هزینه های مورد نیاز را تامین کنند. ارائه این تسهیالت چه برای اجرای طرح های 
ایجادی و چه برای انجام طرح های توسعه ای به عنوان یکی از برنامه های کاری اصلی 
در دستور کار صندوق قرار دارد. هزینه های اجرای طرح های صنعتی شامل تامین 
فضای تولید، تامین ماشین آالت و تجهیزات و هزینه های راه اندازی اولیه است که در 
صورت داشتن توجیه فنی و اقتصادی در دایره حمایتی صندوق قرار می گیرند. وی با 
تاکید بر اهمیت حمایت مالی از این طرح ها، افزود: ایجاد ظرفیت های جدید، افزایش 
ظرفیت و کیفی سازی تولید محصوالت دانش بنیان مستلزم سرمایه گذاری های زیر 
ساختی است و صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی دارد تا ۸۰ درصد هزینه های 
مورد نیاز اجرای این طرح ها تسهیالت پرداخت کند. به گفته معاون تسهیالت 
و تجاری ســازی صندوق نوآوری و شکوفایی، این تسهیالت با نرخ ترجیحی ۱۱ 
درصد و با دوره بازپرداخت حداکثر ۷ ساله و بر اساس پیشرفت کار به شرکت ها 
پرداخت می شود و در صورتی که از ظرفیت تامین کنندگان داخلی استفاده شود، 
میزان حمایت این صندوق نیز بیشتر در نظر گرفته می شود. ذوالفقاری در پایان 
خاطرنشان کرد: شرکت های دانش بنیان می توانند با مراجعه به سامانه غزال و ارسال 

درخواست تسهیالت تولید صنعتی، از این فرصت بهره مند شوند.

هوش مصنوعی چينی قطع برق را 3ثانيه ای برطرف می كند
شرکت دولتی توزیع برق چین به تازگی یک سیستم هوش مصنوعی به کار گرفته 
که مشــکالت تامین برق را در ۳ثانیه حل می کند.  این درحالی است که چنین 
فرایندی به طور معمول ۶تا۱۰ ســاعت طول می کشد. البته سیستم قدرتمند 
و کارآمد جدید در هرجایی قابل اجرا نیست. این سیستم فقط به مدت یک ماه 
در منطقه مسکونی Qitailu با بیش از ۲۰۰ خانواده در استان سین کیانگ اجرا 
شده است. شبکه توزیع برق جدید دارای چند حسگر است که هرکدام از آنها مغز 
مخصوص خود را دارند. این مغزها به طور خودکار می توانند کارآمدترین و مناسب 
ترین مسیرهای تامین برق را انتخاب کنند. در این فرایند نیاز به دخالت انسان 

نیست و تمام فعالیت های مربوط به شبکه برق سریع تر انجام می شوند.
سیستم هوش مصنوعی طوری طراحی شده تا در صورت وقوع هرگونه قطعی، به 
طور لحظه ای عملیات ترمیم خود از جمله مکان یابی اختالل، ایزوله سازی اختالل 
و احیای جریان برق را آغاز کند. به همین دلیل تامین برق به میزان قابل توجهی 
ارتقا یافته است. یکی از ساکنان این منطقه به نشریه »ساوث چاینا مورنینگ پست« 
در این باره می گوید: اکنون قطعی برق تقریباً از بین رفته است. به محض قطع شدن 
برق، جریان آن دوباره وصل می شود و زندگی و کار ما به هیچ وجه تحت تاثیر آن 
قرار نمی گیرد. با این وجود بیشتر مشکالت قطعی برق در این کشور به طور دستی 

برطرف می شوند.

اخبار

شکایت متقابل ایالن ماسک از توییتر
ایالن ماسک از توییتر شکایت متقابل کرد و دعوا با این شرکت شبکه اجتماعی که قرار بود توسط این میلیاردر کارآفرین خریداری شود، تشدید شد. معلوم نیست چرا ایالن ماسک که 

مدیرعامل شرکت اسپیس ایکس و تسال است، از دادگاه درخواست کرده است جزییات شکایت از توییتر را محرمانه نگه دارد. وی در مصاحبه های مطبوعاتی که در ماه های اخیر داشته، 
آشکارا از توییتر انتقاد کرده است. توییتر و ماسک ۲۵ آوریل سال ۲۰۲۲ اعالم کردند ماسک این شرکت شبکه اجتماعی را در قراردادی به ارزش حدود ۴۴ میلیارد دالر خریداری خواهد 

کرد. مدت کوتاهی پس از اعالم این قرارداد، افت بازار باعث ریزش ارزش سهام شرکتهای فناوری از جمله تسال و توییتر شد.

وابســتگی بازار مسکن به 
نظام ارزی منجر به رشــد 
قیمتها ناشی از تاثیرپذیری 
از نوسانات ارزی دارد. نگاه 
تجاری به مسکن نیز نتیجه 
وابستکی مسکن به تغییرات نرخ ارز است. در حالی 
در کشور توانایی داخلی سازی ساخت و ساز مسکن 
تا ۹5 درصد وجود دارد اما سود ناشی از وابستگی به 
نرخ ارز منجر به عدم استفاده از توانایی های داخلی 
شده اســت. در همین رابطه شاهد هستیم قیمت 
دالری مســکن هر چند وقت یکبار رکورد تازه ای 

ثبت می کند. 
قیمت دالری مسکن در سال ۱۳۸۶ رکورد زد و به 
باالی ۲ هزار دالر در هر مترمربع رسید. اما دوباره 
خرداد ماه امسال رکورد یک دهه گذشته را به ثبت 
رســاند و به محدوده ۱۳۰۰ دالر رسید. نرخی که 
اواخر دهه هفتاد زیر ۱۰۰ دالر بــود در دو مقطع 

رکورد جدیدی ثبت کرد. در شــرایطی که برخی 
کارشناسان بر این باورند قیمت مسکن حباب دارد، 
یکی از شاخص های قابل بررســی برای اثبات این 
ادعا، مقایســه ریالی و دالری قیمت مسکن است. 
قیمت دالری مسکن از ســال ۱۳۷۰ تاکنون چه 
روندی داشــت و آیا می توان گفت قیمت مسکن 

حباب دارد؟
بر اساس آمار منتشر شده با توجه به قیمت کنونی 
مسکن بر اســاس اطالعات مرکز آمار و همچنین 
روندیابی قیمت 5 ساله مسکن بر اساس نرخ دالر، 
قیمت هر متر مربع مسکن در حال حاضر با حباب 

۳۳ درصدی در بازار معامله می شود.
بر اساس مقایسه آمار سرشماری های سال 55 و ۶5، 
بیش از ۸۰ درصد از تقاضای موجود مسکن در بازار 
شــامل تقاضاهای مصرفی بود. این یعنی از هر ۱۰ 
معامله انجام شده در حوزه مسکن، ۸ معامله به قصد 
تامین سرپناه و سکونت انجام می پذیرفته است. این 
در حالیست که بر اساس آخرین آمار سرشماری، 
میزان تقاضای مصرفی به کمتر از ۳۰ درصد رسیده 
و ۷۰ درصد از تقاضای بازار مسکن سرمایه ای است.

این اتفاق نشان می دهد رشد سرمایه در بازار مسکن 
که به دلیل پوشش دادن انتظارات تورمی افزایش 
یافته و از ناحیه قیمــت دالر و... رخ داده بود خود 
عاملی شــده تا قیمت در این بازار صعودی تر شود 
و موجب تورم زایی در کشور شــود. به باور برخی 

کارشناسان زمانی که سهم مهمی از تورم کشور از 
ناحیه اجاره بوده و اجاره نیز متاثر از قیمت مسکن 
ســیر صعودی تری را طی کــرده،  نقش انتظارت 
تورمی در بازار می تواند خود عاملی تورم زا به شمار 

آمده و نهایتا باعث کاهش سطح رفاه جامعه شود.

قيمت دالری مسكن ركورد زد

افزایش حباب قیمت مسکن 

نگاه سرمایه ای به بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس اقتصادی 

دلیل اصلی افزایش دالری قیمت مسکن این است که نگاه به مسکن و ملک در ایران از نگاه مصرفی به نگاه تجاری تغییر پیدا کرد. مادامی که نگاه به مسکن تجاری باشد همین افزایش قیمت فروش یا افزایش قیمت 
تمام شده خانه را خواهیم داشت. داد و ستد و امکان بهره مندی از این نظام باعث شده نگاه تجاری به امالک با توجه به هر متغیر و شاخص اقتصادی حاکم شود. تغییرات در هر شاخص بر خرید و فروش ملک تاثیر گذار 
است. در بازار مسکن نگاه تجاری باعث شده هر محرکی که موجب افزایش و کاهش در قیمت مسکن می شود مد نظر قرار گیرد. بحث دالر به غلط تاثیر در قیمت مسکن دارد و قیمت تمام شده خانه و مسکن در ایران 

بر اساس دالر اعالم می شود.  
هر خانه یا آپارتمانی در حال ساخت و ساز امکان استفاده از بیش از ۹5 درصد امکانات داخلی را دارد اما چرا این اتفاق نمی افتد و تمایل برای داخلی سازی کمتر شده است. به عبارتی هر امکاناتی که برای ساخت یک 
خانه الزم است در کشور وجود دارد اما تمایل برای استفاده از آن وجود ندارد. به دلیل وابستگی به نظام ارزی، بخش اقتصاد مسکن نیز خواهان پیروی از این سیستم را دارد. در نتیجه وابستگی به نظام ارزی و معادالت 

معامله گرانه ای که ارز به عنوان پول بین المللی دارد، در اقتصاد مسکن تاثیر گذاشته است. راهکار این است که مسکن را از نظام تجاری به نظام مصرفی بکشانیم و اقتصاد را به نوعی از نظر سوداگرانه مدیریت کنیم. 
در ادامه هم تاثیرات بازارهای موازی اقتصادی از جمله ارزش ارز و طال را کاهش داده و و بی اثر کنیم. عمده دلیل نگاه کاسب کارانه در حوزه مسکن نگاه تجاری به این بخش است. ریشه این نگاه نیز از بدنه دولت نشات 

گرفته است. نهادهای دولتی و خصولتی، بانکها و... امالک را به عنوان دارایی احتکار کرده اند. 
این حرکت بر عملکرد مردم نیز سرایت کرده است. وقتی خود نهادهای دولتی ملک و مسکن را به عنوان دارایی انتخاب می کنند موجب می شود مردم نیز همان نگاه را داشته باشند. مردم هم خرید و فروش مسکن و 

امالک را انتخاب می کنند. افراد کاسب هم در این مسیر موافق افزایش قیمت ها هستند. شاخص دالر و ارزهای بین المللی هر کدام به هر دلیلی باال برود قیمت مسکن بر اساس آن سنجیده می شود.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com
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گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد

ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور به ۳4.۶4 درصد 
رسیده و بیش از ۳۸ میلیون خط منصوبه را شامل 
می شــود که بالغ  بــر ۳۷ میلیــون از این خطوط 
منصوبه، مربوط به شرکت مخابرات است.  سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شاخص های 
آماری بخش ارتباطات و فناوری اطالعات تا پایان 
سه ماهه اول ســال ۱4۰۱ را منتشر کرد. ضریب 
نفوذ تلفن ثابت، ۳4.۶4 درصد است که با احتساب 
شــرکت مخابرات ایران، FCPها و شــرکت های 

Servco به میزان ۳۸ میلیون و ۸۸۹ هزار و 5۷۲ 
خط منصوبه و ۲۹ میلیون و ۳4۳ هزار و ۷۱۱ خط 

دایری را شامل می شود.
طبق این آمار،   تعداد اشتراک های تلفن ثابت توسط 
شــرکت مخابرات ایران به مجمــوع ۳۷ میلیون و 
۱4۶ هزار و 5۲۹ خط منصوبه رســیده که شامل 
۳۱ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۹۳۰ تعداد خط منصوبه 
شــهری و پنج میلیون و ۸۶۲ هــزار و 5۹۹ خط 
منصوبه روستایی می شــود. تعداد خطوط دایری 

مخابرات نیز به مجموع ۲۸ میلیــون و ۹۷۰ هزار 
و ۱۱۸ رســیده که شــامل ۲5 میلیون و 5۳۱۱ 
خط دایری شــهری و ســه میلیون و ۹۶4 هزار و 
۸۰۷ خط دایری روســتایی می شــود.   همچنین 
 ،FCP اشتراک های تلفن ثابت توسط شرکت های
مجموع یک میلیون و ۷4۲ هزار و ۸۶ خط منصوبه 
و ۳۷۲ هزار و ۶۳۶ خط دایری را شــامل می شود. 
 شرکت های Servco نیز مجموع ۹5۷ خط تلفن 

ثابت دارند.

اما در حوزه توســعه زیربخش تلفن ثابت تا پایان 
سه ماهه اول ســال ۱4۰۱، 5۱ هزار و 4۱۷ روستا 
دارای ارتباط و 4۷ هزار و۳۱۱ روســتا دارای تلفن 
خانگی هستند و تعداد مشترکان روستایی هم به 
سه میلیون و ۹۶4 هزار و ۸۰۷ می رسد. همچنین 
تعداد تلفن همگانی ۸۳ هــزار و ۱۷۱ عدد و تعداد 
تلفن های همگانی جاده ای ۱۹۳۸ عدد است. درصد 
میزان موفقیت در برقــراری مکالمات )ASR( نیز 

5۷.4۰ است.

خطوط فعال تلفن همراه تا پایان سه ماهه اول سال 
۱4۰۱، به بیش از ۱4۱ میلیون عدد رســیده که 
ضریب نفوذ را به ۱۶۷ درصد می رساند. ویژگی هایی 
از جمله تعداد خطوط واگذارشده، ضریب نفوذ، تعداد 
کشــورهای دارای ارتباط رومینگ، میزان پوشش 
جاده ای، درصد پوشش جمعیتی، شهر و روستاهای 
تحت پوشش و درصد مکالمات موفق در هر یک از 
اپراتورها متفاوت اســت که می تواند آن ها را از هم 

متمایز کند.
مطابق آمار منتشرشــده توسط ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی درباره  وضعیت توسعه 
تلفن همراه در ســه ماهه  اول سال ۱4۰۱، خطوط 
واگذارشــده دائمی ۳۱ میلیون و 4۲۷ هزار و ۱۸۰ 
عدد و خطوط واگذارشــده اعتباری ۱۷۶ میلیون 
و 5۶۰ هزار و ۲۹ عدد اســت کــه مجموع خطوط 

واگذارشده دائمی و اعتباری را به ۲۰۷ میلیون و ۹۸۷ 
هزار و ۲۰۹ می رساند.

از میان خطوط واگذارشده، ۲۷ میلیون و ۷۸۱ هزار 
و 4۹5 خط دائمی فعال و ۱۱۳ میلیون و ۶۶۳ هزار 
و 4۹۳ خط اعتباری فعال وجــود دارد که مجموع 
خطوط دائمی و اعتباری فعال را به ۱4۱ میلیون و 
444 هزار و ۹۸۸ عدد می رساند. همچنین ضریب 
نفوذ تلفن همراه تا پایان سه ماهه اول سال ۱4۰۱، 

۱۶۷ درصد است.
در اپراتور همراه اول، تعداد خطوط واگذارشده دائمی 
تا پایان سه ماهه اول ســال ۱4۰۱ به ۲۲ میلیون و 
۳5۰ هزار و ۹۰۸ رسیده که از این میان تعداد ۲۱ 
میلیون و 4۹۷ هزار و ۷۰۳ خط فعال است. خطوط 
واگذارشده اعتباری نیز به ۸۳ میلیون و ۸۶۲ هزار 
و ۱۹۹ عدد رســیده که از این میان 5۳ میلیون و 

۹۳۹ هزار و ۹۶۳ خط فعال اســت.   طبق این آمار، 
۹۶.5 درصد تحت پوشــش ۲G و ۸5 درصد تحت 
پوشــش ۳G و ۸۱ درصد تحت پوشــش 4G قرار 
دارند. همچنین تعداد شــهرهای تحت پوشش تا 
پایان سه ماهه ســوم به ۱۳۹5 و تعداد روستاهای 
تحت پوشش به 44 هزار و ۹۱۸ رسیده است. میزان 
پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۸۲ هزار 

و ۱4۶ کیلومتر رسیده است.
در اپراتور ایرانسل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا 
پایان سه ماهه چهارم سال ۱4۰۰ به هشت میلیون 
و ۳۸۷ هزار و 45۶ رسیده که از این میان تعداد پنج 
میلیون و ۸۲۲ هزار و ۳۹4 خط فعال است. خطوط 
واگذارشده اعتباری نیز به ۸4 میلیون و ۸۷۲ هزار و 
۷۳۹ عدد رسیده که از این میان 54 میلیون و ۹۰۳ 

هزار و ۹5 خط فعال است.  

طبق این آمار، ۸۷.۲۱ درصد تحت پوشــش ۲G و 
۸۳.۶ درصد تحت پوشــش ۳G و ۶۱ درصد تحت 
پوشــش 4G قرار دارند. میزان پوشش جاده های 
اصلی، فرعی و ریلی نیز بــه ۶4 هزار و ۶۶ کیلومتر 

رسیده است.
در اپراتور رایتل، تعداد خطوط واگذارشــده دائمی 
تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱4۰۰ به ۶۸۸ هزار و 
۸۱۶ رسیده که از این میان تعداد 4۶۱ هزار و ۳۹۸ 
خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به 
هفت میلیون و ۸۲5 هزار و ۰۹۱ عدد رســیده که 
از این میان چهار میلیــون و ۸۲۰ هزار و 4۳5 خط 
فعال است.  طبق این آمار، 54 درصد تحت پوشش 
۳G و ۳۳ درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. میزان 
پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۲۷ هزار 

و 5۶۳ کیلومتر رسیده است.

ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران ۳۴.۶۴ درصدی شد

ضریب نفوذ تلفن همراه به ۱۶۷ درصد رسید
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