
درحالیکه بیش از یک ماه از دســتگیری سارقین بانک ملی 
و اعالم برگشــت بخش قابل توجهی از اموال گذشته است، 
هنوز کسی موفق به دریافت اموال خود نشده و این اموال در 
خزانه بانک ملی قرار دارد تا دادستانی برای تحویل آن ها به 

بانک نامه بزند.
به گزارش ایســنا، در اواســط خردادماه امسال معادل ۱۶۸ 
صندوق اجاره ای از شعبه دانشگاه بانک ملی به سرقت رفت و 
سرانجام پلیس اعالم کرد که حدود ۴۸ ساعت بعد سارقان را 

شناسایی و بازداشت کرده است. 

براساس اعالم پلیس، عامالن این ســرقت ۱۰ نفر بوده و  دو 
متهم دیگر این پرونده نیز در کشــور همســایه شناسایی و 
بازداشــت شــدند که به زودی از طریق اینترپل وارد کشور 

خواهند شد.
همچنین، پلیس بیــش از ۹۰ درصد اقالم مســروقه از این 

صندوق ها را نیز از سارقان کشف و ضبط کرد.
اکنون پس از گذشــت بیش از یک ماه از دستگیری سارقین 
بانک ملی، آخرین وضعیت و اقدامات برای بازگشت اموال به 
سرقت رفته به صاحبان آن ها مورد سوال است. در این زمینه، 

بانک ملی  به ایســنا توضیح داد که در حال حاضر، صاحبان 
اموال مســروقه بانک به اداره امور شــعب مرکزی بانک در 
تهران دعوت می شوند که در آنجا با حضور نماینده حقوقی و 
ارزیاب بانک، تصاویر اموال و اجناس موردنظر تطبیق داده و 
صحت سنجی شوند تا سرانجام با کد و شماره اعالمی جنس و 

مال مربوطه به دادستانی مراجعه کنند.

اموال مسروقه در خزانه بانک است
در ادامه توضیحات بانک آمده است که این مرحله رسیدگی 

به اموال سرقت رفته بانک همچنان در حال انجام است و هنوز 
مال و جنسی به صاحبان تحویل داده نشده است.

بانک ملی همچنیــن اعالم کرده که در حــال حاضر، اموال 
مسروقه بانک ملی در خزانه بانک قرار دارد و دادستانی باید به 
بانک نامه بدهد تا براساس این نامه اموال به صاحبان تحویل 

داده شود.

هیچ کس اموالش را نگرفته است
همچنین، برخــی از صاحبان امــوال مســروقه بانک ملی 

نیــز در گفت وگو با ایســنا اعالم کردند: براســاس اســناد 
و مدارکی کــه مالکیت اموال مســروقه را تاییــد می کرد، 
فرایند شناســایی و کدگــذاری اموال را انجــام دادیم اما از 
آنجا که هنوز همــه صاحبان این اموال مراجعــه نکرده اند، 
به مــا گفته اند کــه پــس از مراجعــه تمامــی صاحبان، 
 برای تحویــل و تعییــن تکلیف امــوال مربوطــه تصمیم 

گرفته می شود.
یکی از صاحبان اموال به سرقت رفته بانک ملی می گوید که 

تاکنون کسی نتوانسته اموال خود را تحویل بگیرد.

کارخانه های آســیایی در ماه جــوالی به دلیل 
محدودیت های ســخت گیرانه چین برای کووید 
و تقاضای جهانی کاهش تولید، برای رشد تالش 
کردند، اگرچه نشــانه های اولیه تورم داغ ممکن 
است در حال اوج گیری باشــد اما خوش بینی را 
برای شرکت های تحت فشار قیمت ها ایجاد کرد.

به گزارش ایســنا، مجموعه ای از شــاخص های 
مدیران خرید برای ماه جوالی که امروز دوشنبه 
منتشــر شــد، کاهش ســفارش های جدید در 
نیروگاه های تولیدی منطقــه، به ویژه غول های 

فناوری در شمال شرق آسیا را نشان داد.
فعالیت کارخانه هــای کره جنوبی برای اولین بار 
در حدود دو سال گذشته کاهش یافت، در حالی 
که ژاپــن در بحبوحه اختالالت مــداوم زنجیره 
تامین، کمترین رشد را در فعالیت ۱۰ ماه گذشته 

مشــاهده کرد. شــاخص مدیران خرید تولیدی 
چین نشان داد، علی رغم کاهش محدودیت های 
ســختگیرانه داخلــی کووید-۱۹ کــه دومین 
اقتصاد بــزرگ جهان را در ســه ماهه دوم تحت 
فشــار قرار داد، رشــد فعالیت در چین نیز کند 
شد. شــاخص مدیران خرید تولیدی نشان داد 
که فعالیت به طور غیرمنتظــره ای در جوالی و 
 در بحبوحه شیوع ســویه جدید کووید کاهش 

یافته است.
شــاخص های مدیران خرید بــرای بزرگ ترین 
اقتصادهای تولیدی آسیا، مبارزه کارخانه ها در آن 
کشورها را در مقابله با فشارهای دوگانه قیمت های 
باالدستی و تضعیف تقاضا، به ویژه از سوی چین، 

برجسته کرد.
بر اســاس گزارش رویتــرز، افزایش قیمت های 

جهانی کاالها در بحبوحه اختالالت زنجیره تامین 
ناشی از همه گیری و جنگ اوکراین به سناریویی 
کابوس آور برای کســب وکارها و سیاست گذاران 
در سراسر جهان تبدیل شده است زیرا بانک های 
مرکزی بــرای تشــدید سیاســت های پولی و 

شرکت ها کاهش هزینه ها را در نظر می گیرند.
داده های تجاری جداگانه امروز دوشنبه نشان داد 
که صادرات کره جنوبی در ماه جوالی با سرعت 
ساالنه سریع تری رشــد کرد زیرا تقاضای قوی 
از ســوی ایاالت متحده فــروش ضعیف به چین 
را جبران کرد. شــرایط در بخش هایی از آسیای 
جنوب شرقی نیز خوش بین بود و شاخص مدیران 
خرید به افزایش رشد فعالیت در اندونزی، مالزی و 
تایلند و جایی اشاره می کند که رشد سفارش های 

جدید کاهش یافت.

بیت کوین، اوج ۶۸ هزار دالر تا ســقوط به ۱۷ هزار 
دالر را تجربه کرد و نیمه اول ســال ۲۰۲۲ بازتابی 
آشکار از روند نوسانات اقتصاد رمزنگاری بوده است. 
در این دوره، هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی 
برای به دست آوردن یکی از بدترین عملکردهای ۶ 

ماهه بیت کوین نقش داشتند.
به گــزارش ایســنا و به نقــل از کویــن، علیرغم 
آســیب های وارد شــده به این رمزارز، بازار نزولی 
کنونی از منظر کاهش کمترین شدت را در تاریخ 
بیت کوین دارد اما مقیاس و بزرگی ضربه تا به امروز 

بزرگترین بوده است.
از نظر درصدی، ســایر بازارهای نزولی بیت کوین 
در گذشته وضعیت شدیدتری ثبت کردند و از ۹۳ 
درصد در ســال ۲۰۱۱، ۸۴ درصد در سال ۲۰۱۵ 
همچنین در ســال ۲۰۱۸ و ۷۵ درصد در مارس 

۲۰۲۰ متغیر بوده است.
تمام خرس های تاریخی بیت کوین برای یک دوره 
متوســط  ۱۸۰ روزه )به استثنای مارس ۲۰۲۰ که 
فقط هفت روز به طول انجامید( قیمت ها را به زیر 
قیمت واقعی کاهش داده اند. هنگامی که قیمت های 

لحظه ای زیر قیمت واقعی معامله می شوند، نسبت 
شــاخص MVRV زیر مقدار یک معامله می شود 
که معموالً نشــان می دهد متوسط  سرمایه گذاران 
بیت کوین، سکه ها را کمتر از هزینه های زنجیره ای 
نگه می دارند  به این معنی که آنها متحمل یک ضرر 

غیر واقعی هستند.
از لحاظ تاریخی، بازارهای نزولی بیت کوین شاهد 
کاهش قیمت بیت کوین به زیر قیمت واقعی برای 
حدود ۶ ماه هســتند )به اســتثنای چرخه نزولی 
مارس ۲۰۲۰(. در عین حال، MVRV  در بیشــتر 
ســال  ۲۰۲۲ زیر یک بوده اســت و نشان می دهد 
که دارندگان بیت کوین به طور متوســط  زیان های 

غیرقابل درک را متحمل می شوند.
پس از اوج قیمــت بیت کویــن در نوامبر ۲۰۲۱ 
تاکنون، بیت کوین چهار روز مهم تسلیم را تجربه 
کرده است. در دسامبر ۲۰۲۱ و ژانویه ۲۰۲۲، بازار 
شاهد دو رویداد کاهش ارزش بود که ضرر خالص 
۲.۱۸ و ۲.۵۱ میلیارد دالر ثبت شد سپس دوباره، در 
طول سه ماهه دوم، دو رویداد عمده کاهش موقت 
رخ داد. در این دوره، فروپاشی لونا کاتالیزوری برای 

رویدادهای بعدی بود. ســرمایه گذاران بیت کوین 
متوجه ضرر خالص بیش از منفــی ۶.۲۱ میلیارد 
دالر در یک دوره سه روزه شدند سپس مجددا در 
ژوئن، با کاهش قیمت بــه ۱۷.۶ هزار دالر، رکورد 
جدیدی از ضررهای واقعی روزانــه ۴.۲۳ میلیارد 

دالر ثبت شد.
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱.۰۹ تریلیون دالر برآورد می شود که 
این رقم نسبت به روز قبل ۰.۷۰ درصد کمتر شده 
است. در حال حاضر ۴۱.۰۳ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 

۰.۳۵ درصد کاهش داشته است.
حجم کل بــازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت 
گذشته ۷۱.۸۹ میلیارد دالر است که ۶.۰۴ درصد 
کاهش داشته اســت. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۹.۲۰ میلیارد دالر است که 
۱۲.۸۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای 
دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون 
۶۶.۷۸ میلیارد دالر است که ۹۲.۸۸ درصد از کل 

حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

براســاس داده های بانک جهانی، صورتحســاب 
مــواد غذایــی در کشــورهای فقیر کــه در حال 
حاضــر در تنگنــای بدهی یــا در معــرض خطر 
 بــاالی آن قــرار دارنــد، ســریع ترین افزایــش 

را دارد.
به گزارش ایســنا، جنــگ در اوکرایــن به زودی 
می توانــد ضربــه ای غم انگیــز بــه بســیاری از 
فقیرترین کشــورهای جهان وارد کند، بســیاری 
از کشورهایی که بیشــترین خطر بحران بدهی را 
 دارند، اکنون بــا تهدید بحران غذایــی نیز مقابله 

می کنند.
خطر همپوشــانی بدهــی و بحــران غذایی برای 
هفت کشور به ویژه افغانســتان، اریتره، موریتانی، 
ســومالی، ســودان، تاجیکســتان و یمن، بیشتر 
اســت اما چندین کشــور با درآمد متوسط نیز از 
جملــه برخی کــه در حــال حاضــر در بحبوحه 
 بحران بدهی و غذا به ســر می برنــد، در معرض 

خطر هستند.
آخریــن داده های بانــک جهانی نشــان می دهد 
که صورت حســاب های واردات مواد غذایی برای 
کشــورهای فقیری که در حال حاضر در تنگنای 
بدهی یــا در معرض خطــر باالی آن هســتند، 
ســریع تر افزایش می یابد. انتظار می رود در سال 
آینده، واردات گندم، برنج و ذرت در این کشــورها 
 معادل بیش از یک درصد تولیــد ناخالص داخلی 

افزایش یابد.
بحران غذایــی به خودی خــود ویرانگر اســت، 
برای مثــال، بحران غذایی در ســال ۲۰۰۸ باعث 

افزایش ســوءتغذیه به ویژه در میان کودکان شد. 
در کشــورهای فقیر، خانواده ها را بر آن داشت تا 
برای خرید مواد غذایی، اشــیای قیمتی خانگی را 
بفروشند. این امر باعث شــد فقیرترین خانواده ها 
فرزندان خود را از مدرســه بیرون بکشــند و نرخ 
ترک تحصیل را تا ۵۰ درصد در میان کودکان این 
خانواده ها افزایش دهد اما زمانــی که یک بحران 
غذایی با بحران بدهی مصادف می شــود، تأثیرات 
آن تشــدید می شــود؛ بدهی های باال دولت های 
 محلی را فلج می کند و کمک های بین المللی تنها 

راه خروج است.
فقیرترین اقتصادها بیشترین آســیب را از بحران 
غذایی کنونی دارند. فقیرتریــن اقتصادها به ویژه 
در آفریقا به طور استثنایی به واردات مواد غذایی از 
روسیه و اوکراین وابسته هستند. حدود ۲۵ اقتصاد 
آفریقایی، از جمله چندین کشور فقیر، حداقل یک 
ســوم گندم خود را از این دو کشور وارد می کنند. 
این نســبت برای ۱۵ اقتصاد از آنها، بیشتر از ۵۰ 

درصد است.
عالوه بر این، بدهی از مدت هــا قبل از همه گیری 
یک مشکل فزاینده برای این اقتصادها بوده است. تا 
پایان سال ۲۰۲۰، بدهی این اقتصادها به طلبکاران 
خارجی به رکورد ۱۲۳.۸ میلیارد دالر رســید که 
نزدیک به ۷۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱۰ افزایش 

داشت.
اولین قــدم بایــد افزایش کمک هــای اضطراری 
بــه کشــورهای در معرض خطــر باشــد. گروه 
بانک جهانی طــی ۱۵ ماه آینده، تــا ۳۰ میلیارد 

دالر برای بهبــود امنیت غذایــی در اقتصادهای 
در حال توســعه ارائــه خواهد داد. عــالوه بر این، 
رهبران کشــورهای گروه ۷ نیز ۴.۵ میلیارد دالر 
برای رســیدن به همیــن هدف متعهد شــده اند. 
چنین وجوهــی همچنین باید به کشــورهای در 
معرض خطر کمــک کند تا ســرمایه گذاری های 
الزم را برای بهبود دسترســی کشــاورزان به کود 
و تغییر سیســتم های غذایی داخلی انجام دهند 
 تا بتواننــد بهره ورتر، کارآمدتــر و انعطاف پذیرتر 

شوند.
فراتر از ارائه کمک های اضطراری، همه کشــورها 
تعهد دارنــد که اوضــاع را بــرای کشــورهایی 
که بــا بیشــترین خطر بحــران غذایــی مواجه 
هســتند بدتر نکننــد. برای کاهــش قیمت های 
داخلــی، بســیاری از کشــورها محدودیت هایی 
را بر صادرات مــواد غذایی و کودهای شــیمیایی 
اعمــال می کننــد. چنین تالش هایــی باعث می 
 شــود که قیمت موادغذایــی به جــای کاهش، 

افزایش یابد.
در نهایت، برای کشــورهایی که بار بدهی ناپایدار 
دارند، تجدید ساختار بدهی و کاهش بدهی باید یک 
اولویت فوری باشد. تعداد فزاینده ای از کشورهای 
کم درآمد امسال برای پرداخت بدهی خود با مشکل 

مواجه خواهند شد.
فقیرترین کشــورها با خطراتی مواجه هســتند و 
سیاســتگذاران در سراســر جهان تعهد دارند که 
 به ســرعت و قاطعانــه بــرای جلوگیــری از آن 

اقدام کنند.

از اموال مسروقه مشتریان بانک ملی چه خبر؟

چالش جدید کارخانه های آسیایی

زنگ خطر بحران جهانی غذا به صدا درآمد!خبرهای خوبی برای دارندگان بیت کوین در راه است؟
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سرمقاله

علت تاخیر 
در واردات خودرو 

هرچنــد هنــوز آیین نامه 
واردات خودرو تدوین نشده 
اما از اظهاراتــی که در این 
رابطه شنیده می شود حاکی 
است که آیین نامه خودرو سمبل فساد و رانت در 
وزارت صمت است. عده خاصی از جریانات واردات 
خودرو و مفاد آن خبر دارند. تعلل نمی تواند معنایی 
جز فساد داشته باشد. وزارت صمت خیلی شفاف 
به هر دلیل و هر شکلی در حال ایجاد رانت است. 
شــکی وجود ندارد رانتی که تا به امــروز در بازار 

خودرو وجود...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 
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دالیل ریزش  بورس 
در دو ماه گذشته

روند نزولی
نقدینگی   مسکن

زمزمه آغاز دور جدید مذاکرات قیمت دالر را کاهشی کرد

عقب نشینی  قیمت  دالر 
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سرنوشت  مبهم  خودروهای  وارداتی
بالتکلیفی   واردات  خودرو  

آیین نامه  اجرایی  واردات  خودرو  چه  زمانی  نهایی  می شود؟

رییس ســازمان بــورس اظهــار داشــت: موارد 
اثرگذار دیگری مانند تصمیمــات درباره خودرو و 
خودروسازان، قیمت گذاری دستوری در سایر صنایع 
را هم پیگیری می کنیم، هر چند پیگیری فقط نباید 
از طریق سازمان بورس انجام شود. مسئولیت اصلی 
در قیمت گذاری های دســتوری شرکت ها هستند 
و مدیران شــرکت ها باید توجه داشتند که نسبت 
به مراقبــت از اموال مردم مســئولیت دارند و باید 
منافع سهامداران را حفظ کنند. به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، در حالی که در دو ماه ابتدای ســال 
بازدهی شاخص کل تا ۱۷ درصد و بازدهی شاخص 
هم وزن هم تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد اما در دو 
ماه دوم سال با ریزش های پی درپی  شاخص کل به 

بازدهی ۷.۵ درصد و شاخص...

براساس داده های بانک مرکزی متوسط متراژ معامله 
شده در بازار مسکن برابر با ۸۵ متر مربع بوده است. 
حاصلضرب این رقم در تعداد معامالت و متوســط 
قیمت معامالت در تهران نشان از روند نزولی حجم 
پول جابجا شده در مســکن تهران دارد. به گزارش 
اقتصادنیوز، هزینه متوسط مسکن تهران در اولین 
ماه تابســتان برابر با ۴۱ میلیون و ۷۰۵ هزارتومان 
رقم خورد. این شاخص در مقایسه با ماه قبل رشدی 
۵.۸ درصدی داشته و به این طریق برای سومین ماه 
متوالی تورم ماهانه مثبت به ثبت رسید. اما نکته ای 
که می تواند در این ماه بیشتر مورد تحلیل قرار بگیرد، 
روند نقدینگی وارد شده به بازار مسکن تهران است. 
براساس داده های بانک مرکزی متوسط متراژ معامله 

شده در بازار مسکن برابر...



اقتصاد2
ایران

رییس جمهور خبر داد
آغاز طــرح تولیــد ۳۵ هزار 

مگاوات برق
رئیس جمهور اظهار داشــت: قطعاً هماهنگی، 
همکاری و همراهی نمایندگانی که دغدغه مردم 
و توسعه شهرستان های کشــور را دارند با دولت، 
در تصمیم ســازی و تصمیم گیری هــا مثمرثمر 
خواهد بود. به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی صبح امروز دوشــنبه در دیدار با مجمع 
نمایندگان استان های خراسان شمالی، خراسان 
رضوی و خراســان جنوبی، با ابراز خرســندی از 
دیدار با نمایندگان ۳ استان بزرگ کشور، گفت: 
قطعاً هماهنگی، همکاری و همراهی نمایندگانی 
که دغدغه مردم و توسعه شهرستان های کشور را 
دارند با دولت در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها 
مثمرثمر خواهد بود. رئیس جمهور در ادامه با اشاره 
به مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان درباره 
بودجه و تخصیص اعتبارات به پروژه های استانی، 
 گفت: دولت بودجه ۱۴۰۱ را بر محور عدالت تنظیم 
کرده و ســند مورد توجه ما در این زمینه آمایش 

سرزمینی بوده است.
رئیســی با تأکید بــر اینکه تــاش دولت رفع 
محرومیت، جبران کاســتی ها و توسعه مناطق 
کم برخوردار کشــور اســت، افزود: در مصوبات 
سفرهای استانی ضمن توجه به این موارد مسایل 
اولویت دار استان ها نیز مورد توجه دولت بوده و ناظر 
به اهمیت موضوع و پروژه های استانی تخصیص 
اعتبار صورت گرفته است. رئیس جمهور با اشاره 
به موضوع رتبه بندی معلمان، افزود: دولت مدافع 
حقوق معلمان بوده و با تامیــن منابع، آیین نامه 
رتبه بندی معلمان مبتنی بر قانون مصوب مجلس 
تأیید، تصویب و برای اجرا به آموزش و پرورش اباغ 
شده و در اجرای آن تأخیری صورت نگرفته چرا که 

بنای دولت اجرای دقیق این قانون است.
رئیســی در ادامه با اشــاره به موضــوع تقویت 
نیروگاه ها و زیرساخت های استان ها که از سوی 
برخی نمایندگان مطرح شــده بود، تصریح کرد: 
برنامه ریزی دولت در این زمینه از جمله برای تولید 
۳۵ هزار مگاوات برق آغاز و در شــرف اجراست. 
خوشبختانه زمستان سال گذشته و تابستان امسال 
با برنامه ریزی و مدیریت دولت قطعی گاز و برق در 
شبکه خانگی نداشتیم و برای واحدهای صنعتی 
نیز برنامه ریزی شد. رئیس جمهور تصریح کرد: 
سیاست و تاش دولت کنترل تورم و جلوگیری از 
اقدامات تورم زا بوده و در این زمینه حتی مواردی 
درخواست اصاح قانون نیز به مجلس ارائه شد که 
اثر تورمی نداشته باشد، زیرا بعضی از موارد قانونی 
از دارای بار تورمی است. همچنین ضروری است 
اصاحات اقتصادی که با همکاری دولت و مجلس 
دنبال می شــود نیز با تبیین از سوی نمایندگان 
همراه باشد. مســأله انتقال آب دریای عمان به 
استان های کم آب، مهار آب های مرزی و همچنین 
تأکید بر سهولت و تسریع در ارائه تسهیات ازدواج 
از سوی بانک ها از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور 

به آنها اشاره کرد.

روند نزولی نقدینگی   مسکن
براســاس داده های بانک مرکزی متوسط متراژ 
معامله شده در بازار مسکن برابر با 8۵ متر مربع 
بوده است. حاصلضرب این رقم در تعداد معامات 
و متوسط قیمت معامات در تهران نشان از روند 
نزولی حجم پول جابجا شده در مسکن تهران دارد.

به گزارش اقتصادنیوز، هزینه متوســط مسکن 
تهران در اولین ماه تابســتان برابر با ۴۱ میلیون 
و 7۰۵ هزارتومــان رقم خورد. این شــاخص در 
مقایسه با ماه قبل رشدی ۵.8 درصدی داشته و 
به این طریق برای سومین ماه متوالی تورم ماهانه 
مثبت به ثبت رسید. اما نکته ای که می تواند در این 
ماه بیشتر مورد تحلیل قرار بگیرد، روند نقدینگی 

وارد شده به بازار مسکن تهران است.
براســاس داده های بانک مرکزی متوسط متراژ 
معامله شده در بازار مسکن برابر با 8۵ متر مربع 
بوده است. حاصلضرب این رقم در تعداد معامات 
و متوسط قیمت معامات در تهران نشان از روند 
نزولی حجم پول جابجا شده در مسکن تهران دارد.

باتوجه بــه ثبت ۱۰ هــزار و 29۴ فقره معامات 
مسکن در تیر ماه امسال، تقریبا نقدینگی وارد شده 
به این بازار در ابتدای تابستان برابر با ۳6 هزار و ۴9۱ 

میلیارد تومان محاسبه می شود.
در حالی که این شاخص در ماه قبل برابر با ۴6 هزار 
و ۴8۰ میلیارد تومان به صورت تقریبی برآورده 
شده بود، می توان گفت متغیر پولی مسکن در تیر 
۱۴۰۱ افتی 2۱.۵ درصدی را در بعد ماهانه ثبت 
کرده است. مقایســه این متغیر در ابتدای تیرماه 
با مقاطع مشابه خود در سال های گذشته نشان 
میدهد این بیشــترین ریزش ماهانه ارزش کل 

معامات مسکن تهران در بازه ۵ ساله بوده است.

اخبار

روز گذشــته قیمت دالر 
تهران در سایه برجام و دالر 
همسایه عقب نشینی کرد 
و به تبــع آن قیمت طا و 

سکه هم ارزان شد .
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز تهران در شــروع 
معامات نقدی دوشنبه ۱۰ مرداد ماه شاهد قدرت 

نمایی معامله گران کاهشی نرخ ارز  بود.
قیمت دالر نزدیک به 2۰۰ تومان کاهش پیدا کرد و 
از مرز مقاومتی پایین آمد. معامله گران معتقد بودند 
در صورتی که اسکناس آمریکایی نتواند باالی مرز 
یاد شده قرار بگیرد احتمال برگشت تا نیمه کانال 

وجود خواهد داشت . 
عده ای از معامله گران باور دارنــد که بازار تهران 
حمایت مرزها را از دست داده و به همین دلیل در 
سراشیبی قرار گرفته اســت. امروز قیمت دالر در 
بازار های همسایه هم نزولی بود. نرخ دالر در هرات  
امروز تقریبا 6۰ تومان از دیروز پایین تر  معامله شد 
. در بازار ارز سلیمانیه هم امروز قیمت دالر  با 22۰ 

تومان کاهش یک کانال عقب نشینی کرد . 
نرخ حواله درهم نیز امروز افت ۵۰ تومانی را تجربه 
کرد . از نگاه برخی از فعاالن بازار مجموع عوامل یاد 

شده باعث شــد که دالر در تهران بر مدار کاهش 
قرار بگیرد . 

البته عده ای از معامله گران به سیگنال های جدید 
برجامی اشاره می کردند . از روز یکشنبه زمزمه ها 
درباره احتمال آغــاز دور جدید مذاکرات به گوش 

می رسد .

دیروز ســخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست 
خبری خود از احتمال  برگزاری دور جدید مذاکرات 

برجام در آینده نزدیک خبر داد. 
همچنیــن  کنعانــی بــه گــزارش روزنامــه 
وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه  آمریکا می خواهد 
با تحریم شبکه  صادرات نفت ایران، بر تهران فشار 

وارد کند واکنش نشــان داد و گفت ایجاد مانع در 
روند فعالیت های اقتصادی ایران مانع بازگشت به 

توافق است.
رافائل گروسی  اوایل مرداد ماه امسال گفته بود ایران 
در حال تاش برای ساخت بمب اتم است . محمد 
اسامی رئیس سازمان انرژی اتمی  در واکنش به 
اظهارات گروســی گفت: ایران توان فنی ســاخت 
بمب اتم را دارد ولی چنین برنامه ای در دستورکار 
نیســت. اگر نمی خواهند به برجام بازگردند، وقت 

طرفین را نگیرند. 
به نظر می رسد که عده ای از معامله گران با توجه 
به سیگنال های برجامی ترجیح می دهد کمتر در 
موقعیت خرید قرار بگیرند و بیشتر به دنبال اخبار 

قطعی تر از مذاکرات باشند . 
عده ای ازتحلیلگران  بــازار  معتقدند که  برخی از 
معامله گران با شروع سیگنال های مثبت و کاهشی 
اقدام به خالی فروشی کرده و سعی دارند در همراهی 
با روند کاهشی کسب ســود کنند . این عده خبر 
مذکور را مثبت خوانده و معتقد بودند که بازگشت 
طرفین بر ســر میز مذاکره می تواند موجب وقوع 

شوک کاهشی جدید به نرخ دالر شود. 
با این حــال عــده ای  از معامله گران با اشــاره به 
شکســت مذاکرات دوحه می گفتند بعید است به 

این زودی ها توافق برجام به سر انجام برسد.

زمزمه آغاز دور جدید مذاکرات قیمت دالر را کاهشی کرد

عقب نشینی قیمت دالر 

حذف قرعه کشی برای فروش 
برخی از خودروها

ســخنگوی وزارت صمــت گفت: بــه زودی برخی 
محدودیت های ثبت نام از فروش هــای بدون قرعه 
کشــی خودرو، حذف خواهد شــد.  امیــد قالیباف 
ســخنگوی وزارت صمت در ویدئویی که در فضای 
مجازی منتشر کرده است، ضمن اشــاره به ریزش 
قیمت ها در بــازار آزاد خودرو، اظهــار کرد: قیمت 
خودروها این روزها در بازار آزاد کاهشــی است. پس 
از اجرای هر دو مرحلــه از فروش یکپارچه خودروها، 
شاهد کاهش قیمت ها در بازار آزاد بودیم؛ این موضوع 
نشان می دهد که فروش خودروها و قرعه کشی بصورت 
یکپارچه در راستای تحقق هدف خود به درستی عمل 

کرده و التهاب قیمت ها در بازار را تقلیل داده است.
وی افزود: به طور مثال فردی که قصد خرید کوییک 
R )که اخیراً از چرخه قرعه کشی خارج شده است( 
را دارد، محدودیت پاک انتظامــی فعال و عدم 
خرید ۴8 ماهه از دو خودروساز بزرگ و… برای 
وی اعمال نمی شــود. ســخنگوی وزارت صمت 
خاطرنشان کرد: مزیت این تصمیم جدید این است 
که به جای آنکه حجم عمده تقاضا به سمت بازار 
باشد و منجر به افزایش قیمت شود، به سمت خرید 
از شرکت خودروساز حرکت می کند و نیازش تأمین 
می شود؛ این موضوع باعث خواهد شد قیمت ها در 

بازار آزاد بیش تر کاهش پیدا کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اعالم کرد
اعمال محدودیت برای واردات برنج

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بر اساس مصوبه 
شورای تامین قرار اســت تمامی برنج های گمرک 
زاهدان چه آنهایی که ثبت ســفارش شده اند و چه 
آنهایی که نشده اند توسط وزارت بهداشت، سازمان 
اســتاندارد نمونه برداری و آزمایش شوند و تا زمان 
مشخص شــدن نتیجه آزمایش در انبارهای تحت 
کلید نگهداری و پس از مشخص شدن نتایج برای 
مصرف وارد بازار شوند. مسیح کشاورز در گفت وگو 
با ایسنا، با بیان اینکه با توجه به تجربه تلخ ۱۴۰۰، 
دولت و بخش خصوصی امسال اقدامات خوبی در این 
زمینه  انجام داده اند، گفت: دولت امسال ممنوعیت 
واردات برنج را لغو کرد و بخش خصوصی هم اقدام به 

ثبت سفارش و واردات برنج کرد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی سراغ خرید برنج های 
جدید رفت، زیرا قیمت برنج در ابتدای فصل باال 
نیســت و خریدهای خوبی هم توسط این بخش 
انجام شــد. قطعا این خریدها به رفــع کمبود و  
جلوگیری از گرانی برنج کمک خواهد کرد. دبیر 
انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: سیل اخیر 
زاهدان به بخشی از محموله های برنج آسیب زد 
که توانستیم با کمک استاندار، استاندارد، وزارت 
بهداشت، گمرک، وزیر کشور و ستاد بحران بخش 
دیگر را به مکان های امنی منتقل کنیم که آسیبی 
به آنها وارد نشود. حاال که قصد داریم این برنج ها 
را وارد بازار کنیم متاسفانه محدودیت هایی ایجاد 
شده اســت. وی تصریح کرد:برنج هایی که ثبت 
سفارش شده اند اجازه ورود به کشور را دارند، اما به 
دلیل محدودیت های ایجاد شده در سامانه جامع 
تجارت امکان ثبت سفارش جدید نیست. از طرفی 
امکان ویرایش و تمدید ثبت سفارش های قبلی 
نیز وجود ندارد که در نهایت این تصمیم به نوعی 
به ممنوعیت واردات دوره ای سال های قبل ختم 
می شود. کشاورز در ادامه گفت:در این خصوص با 
وزارت جهاد و صمت مکاتبات الزم را انجام دادیم، 

ولی تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.
دبیرانجمن واردکنندگان برنج اظهار کرد: اگر قرار 
باشد برنج  وارد کشور نشود و برنج های خریداری 
شده نیز  وارد بازار نشود قطعا مجدد قیمت برنج 
ایرانی باال می رود و از طرفی با کمبود برنج خارجی 

نیز مواجه خواهیم شد.
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه شورای تامین 
برای تعیین تکلیف برنج های وارداتی در گمرک 
زاهدان چه بوده  است؟ گفت: هر جایی که قوانین 
امکان انجام کاری را به ما ندهد شــورای تامین 
فراقانونی عمل می کنــد. گمرک نمی تواند اجازه 
دهد بدون ثبت سفارش محموله ای از آنجا حتی به 
انبار تحت کلید خودش منتقل شود. در این مصوبه 
برای تمامی برنج ها تعیین تکلیف شده است و این 
محموله ها به گمرکات دیگر مانند چابهار منتقل 
شده اند. کشاورز در ادامه گفت: بر اساس مصوبه 
شورای تامین قرار است تمامی برنج های گمرک 
زاهدان چه آنهایی که ثبت سفارش شده اند و چه 
آنهایی که نشده اند توسط وزارت بهداشت، سازمان 
استاندارد نمونه برداری شوند و تا زمان مشخص 
شــدن نتیجه آزمایش در انبارهــای تحت کلید 
نگهداری و پس از مشخص شدن نتایج برای مصرف 
وارد بازار شوند. قبا تمام این موارد در گمرک انجام 
می شد، ولی با مساعدت شورای تامین این انتقال 

صورت گرفت.
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دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
اظهار داشت: سپرده گذاری در بانک ها کاهش پیدا 
کرده و به همین دلیل اســت که برخی از بانک ها 
خاف بانک مرکزی نرخ سود ســپرده گذاری را 
باال برده اند و حاضر هســتند که تبعات و مجازات 
آن را بپذیرند چراکه سپرده به اندازه مصرف وجود 
ندارد و اجبار در پرداخت تسهیات تکلیفی باعث 
می شــود که بانک ها برای تامیــن منابع از بانک 

مرکزی استقراض کنند.
محمدرضا جمشیدی در گفت وگو با ایلنا درباره 
پرداخت تســهیات تکلیفی ماننــد فرزندآوری 
از سوی شبکه بانکی اظهار داشــت: در ابتدا باید 
دو محدودیت  بانکــی را در نظر گرفت؛ اول اینکه 
به طور کلــی بانک های خصوصی تــا 2 درصد و 
بانک های دولتی تا 2.۵ درصــد می توانند مانده 
تسهیات شان را در ســال جاری افزایش دهند و 
امکان افزایش تا این سقف وجود ندارد. محدودیت 
دیگر درباره تامین منابع برای اعطای تســهیات 
اســت،  منابع بانک از ســوی مــردم و از طریق 
سپرده گذاری تامین می شود و اگر سپرده  گذاری 
مردم در شــبکه بانکی کاهش پیــدا کند، دیگر 
وجوهی نیست که از محل آن تسهیاتی به مردم 

پرداخت شود.
وی ادامــه داد: بانــک مرکزی بانک هــا را برای 
ارایه تســهیات به متقاضیــان معرفی می کند 

و موضوع این اســت کــه بانک هــا منابعی برای 
اعطای این تسهیات ندارند و اگر بانکی هم برای 
اخذ تســهیات به متقاضیان معرفی نمی شود به 
این دلیل اســت که از قبل به بانک مرکزی اعام 
کرده اند، منابعی برای اعطای تسهیات در اختیار 
ندارند.    دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی افزود: اینکه عده ای می گویند بانک های 
خصوصی در پرداخت تسهیات از جمله تسهیات 
تکلیفی از قانون تمکیــن نمی کنند، هجمه ای به 
بانک های خصوصی اســت و بدون اینکه اطاعی 
از فرایند تامین منابع و پرداخت تسیهات داشته 
باشند، در این باره صحبت می کنند. اخیرا خبری 
از سوی یکی از مسئوالن استانی منتشر شده مبنی 
بر اینکه بانکی اعام کند به دلیل نبود منابع، امکان 
پرداخت تسهیات را ندارد، تخلف است و آن را به 
تمام دستگاه های مختلف اســتانی اباغ کرد اما 
بانک ها در شــرایطی که منابع  و وجوهی ندارند 

چطور می توانند تسهیات پرداخت کنند؟     
جمشیدی درباره پرداخت تسهیات فرزندآوری 
گفت: اعطای تسهیات فرزندآوری اولین بار است 
که به بانک ها تکلیف می شــود و به طور قطع هر 
بانک و هر دستگاهی سعی می کند در اجرای این 
سیاست کشــور برای افزایش جمعیت مشارکت 
کند و مجلس هم بــرای افزایــش جمعیت این 
برنامه و ارایه تسهیات را به بانک ها تکلیف کرده  

اما اشتباه این است که تصور می کنند همه بانک ها 
از جنس بانک های دولتی و مانند انها زیر مجموعه 
دولت هستند درحالی که بانک های خصوصی در 

برابر سپرده های مردم مسئول اند.  
وی افزود: در روند پرداخت تســهیات اگر زیانی 
متوجه بانک های دولتی شود دولت امکان جبران 
آن را دارد اما در بانک های خصوصی خودشان باید 
این زیان را جبران کنند و در نهایت ســهامداران 
آســیب می بینند و اگر امروز سهامداران از خرید 
سهام بانکی استقبال نمی کنند به این دلیل است 
که سهامداری بانک ها در این شــرایط جز زیان 

چیزی دیگری برای آنها نداشته است.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
ادامه داد: نرخ ۱8 درصدی ســود ســپرده بانکی 
با نرخ سود تسهیات بســیار متفاوت است. سود 
سپرده گذار ســود ۱8 درصدی را ماهانه دریافت 
می کند اما آیا تمام تسهیات گیرنده هر ماه سود 
۱8 درصــدی را پرداخت می کنند؟ اساســا اگر 
اقساط تسهیات بازپرداخت شود، پرداخت سود 
تسهیات به صورت یک ساله و 6 ماهه  و زمان دار 
است و در تســهیات فرزندآوری پرداخت سود 
در طول ۱۰ سال انجام می شــود و جبران زیان 
آن بر عهده خود بانک اســت و بانک ها در اختیار 

سهامداران هستند.
جمشیدی با بیان اینکه تسهیات تکلیفی تورم زا 

هستند، اظهار داشــت: تسهیات تکلیفی پس از 
دریافت، به صورت آنی مصرف می شــود و اساسا 
خانواده های نیازمند این تســهیات را دریافت و 
مصرف می  کنند. در شــرایطی که پرداخت این 
تسهیات، تکلیف می شود، منابع بانک ها محدود 
است و ارایه همین تسهیات این منابع را کاهش 
می دهد. تولیدکننده ها بــه دلیل افزایش تورم به 
دنبال هر چه ســریع تر خرید مواد اولیه و به روز 
رســانی تجهیزات خود هســتند چراکه افزایش 
تورم هزینه های تولید را افزایش می دهد از این رو 
درخواست تسهیات از سوی تولیدکنندگان بسیار 
افزایش یافته اما بانک ها نمی توانند تسهیاتی با 
ارقامی که  سال گذشته به تولیدکنندگان داده اند 

را امسال ارائه دهند.   
وی با اشــاره به اشاره به کاهش ســپرده گذاری 
در شبکه بانکی گفت: ســپرده گذاری در بانک ها 
کاهش پیدا کرده و به همین دلیل است که برخی 
از بانک ها خاف بانک مرکزی نرخ ســود سپرده 
گذاری را باال برده اند و حاضر هســتند که تبعات 
و مجازات آن را بپذیرند چراکه ســپرده به اندازه 
مصرف وجود ندارد و اجبار در پرداخت تسهیات 
تکلیفی باعث می شــود که بانک هــا برای تامین 
منابع از بانک مرکزی اســتقراض کنند و جریمه 
آن را بپردازند و همه این اقدامات در نتیجه برای 

بانک ها زیان ده است

رییس سازمان بورس اظهار داشت: موارد اثرگذار دیگری 
مانند تصمیمات درباره خودرو و خودروســازان، قیمت 
گذاری دستوری در سایر صنایع را هم پیگیری می کنیم، 
هر چند پیگیری فقط نباید از طریق سازمان بورس انجام 
شود. مســئولیت اصلی در قیمت گذاری های دستوری 
شرکت ها هستند و مدیران شرکت ها باید توجه داشتند که 
نسبت به مراقبت از اموال مردم مسئولیت دارند و باید منافع 
ســهامداران را حفظ کنند. به گزارش خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، در حالی که در دو ماه ابتدای ســال بازدهی شاخص 
کل تا ۱7 درصد و بازدهی شاخص هم وزن هم تا ۳۰ درصد 
افزایش پیدا کرد اما در دو ماه دوم ســال با ریزش های پی 

درپی  شــاخص کل به بازدهی 7.۵ درصد و شاخص هم 
وزن به کمتر از ۱۵ درصد رسید و کاهش پیدا کرد از این 
رو تحلیل برخی از کارشناسان بازار سرمایه این است که 
تصمیم گیران در بازار ســرمایه برای جلوگیری از تکرار 
رشد شتابان بازار سرمایه در ابتدای سال 99، با تصمیماتی 
مانع از ورود نقدینگی به بازار سرمایه شدند. مجید عشقی، 
رییس سازمان بورس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 

درباره دالیل ریزش شاخص در ماه گذشته اظهار داشت: 
در روند بازار متغیرهای مختلفی تاثیرگذار بودند که یکی 
از آنها تغییر قیمت های جهانی بود. محاسبه کنید فقط از 
ابتدای خردادماه تا به امروز قیمت جهانی کاالهای اساسی 
به چه اندازه ای تغییر کرده  است. باید توجه داشته باشیم 
که بازار سرمایه، بازار انتظارات اســت. وی افزود: درست 
است که در ۳ ماه ابتدای سال گزارش های بسیار خوبی را 

از بازار و شرکت ها داشتیم اما با توجه به کاهش قیمت های 
جهانی بازار دقیقا هوشمندانه عمل کرد و اثری که کاهش 
قیمت های جهانی بر روی بازار سرمایه  گذاشت اثر کمی 
نبود. در برخی از کاالها با کاهش محسوس قیمت ها مواجه 
شدیم که بر بازار سرمایه اثر قابل توجهی داشت.  رییس 
سازمان بورس ادامه داد: در همین مدت قیمت محصوالت 
فوالدی، مس و پتروشیمی در بورس کاال کاهش محسوسی 
را تجربه کرد البته هر چند که قیمت برخی این محصوالت 
هنوز از قیمت های سال ۱۴۰۰ باالتر است اما روند کاهشی 
داشتند و نمی توان اثر کاهش قیمت های جهانی برخی از 

کاال را بر بازار سرمایه انکار کرد.

شاخص کل بورس با رشــد ۴ هزار و ۱۱2 واحد در تراز یک میلیون و 
۴27 هزار و 6۰9 واحد متوقف شد.

روز گذشــته دوشــنبه )دهم مرداد( شــاخص کل بورس با رشــد 
۵۴2 واحــدی در ارتفاع یک میلیــون و ۴2۴ هــزار و ۳9 واحد قرار 
گرفت. در پایان معامات روز گذشــته شــاخص کل بورس با رشــد 
 ۴ هزار و ۱۱2 واحد در تــراز یک میلیون و ۴27 هــزار و 6۰9 واحد 

متوقف شد.
آقای آراد پورکار تحلیلگر بازار سرمایه گفت:روز گذشته بازار روندی 
مثبت داشت و علت آن خبری بود که دیشب در رابطه با عرضه خودور 
در بورس کاال منتشر شد و  بازار با حرکت گروه خودروی همراهه شد 
اما همچنان ارزش و حجم معامات پایین و بی رقم است و برای حرکتی 

موثر نیاز به یک محرک احساس می شود

بورس با رشد ۴ هزار و ۱۱۲ واحدی سبز پوش شد
ارزش معامات بورس تهران روز گذشــته به حدود رقم هزار و ۱9۵ 
میلیارد تومان رسید. »فارس«، »شفن« و »نوری« سه نمادی بودند که 
بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند و »خگستر«، »شفن« و »خودرو« 

سه نماد پر تراکنش بودند.
شاخص کل هم وزن هم با رشد ۳86 واحدی روی پله ۳8۰ هزار و ۳62 
واحدی قرار گرفت. همچنین حجم معامات روز گذشــته سهام در 
بورس تهران به تعداد 2 هزار و 6۵۰ میلیارد سهم به ارزش هزار و ۱9۵ 

میلیارد تومان رسید.
شــاخص فرابورس هم با رشــد ۳۵ واحد روی پله ۱8 هــزار و 7۳8 

واحدی ایســتاد. همچنین حجم معامات روز گذشــته سهام در فرا 
 بورس بــه تعداد ۴7۵ میلیارد ســهم بــه ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان 

رسید

نماد های تاثیر گذار در شاخص کل بورس
نماد های فارس، نوری و فملی به ترتیب با 6۴۱.96، ۳۳۵.2۱ و ۳۱۴.7۵ 
واحد بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند و نماد های شفن، وامید 
و های وب به ترتیب با ۳6۵.۳۱، ۱78.۰6 و ۱۱۴.7 واحد بیشترین تاثیر 

منفی را به جای گذاشتند.

نماد های تاثیرگذار در شاخص کل فرابورس
نماد های زاگرس، بپاس وشراز به ترتیب با ۱8، ۱۰.۵۱ و 7.۳۵ واحد 
بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند و نماد های وملل، کزغال و 
فغدیر به ترتیب با ۵.۴9، ۴.7۴ و ۴.۵۵ واحد بیشــترین تاثیر منفی را 

به جای گذاشتند.

برترین گروه صنعتی بورس
روز گذشــته خودرو بیشــترین ارزش معامله را با مبلغ ۱9۵ میلیارد 
تومان به خود اختصاص داد. همچنین »شیمیایی«، »فرآورده نفتی« 

و »فلزات اساسی« در رتبه های بعدی ارزش معامات قرار داشتند.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در بورس
سهام شرکت های سفار، سهرمز و فاراک بیشــترین افزایش قیمت و 

سهام شرکت های های وب، شفن و تکشا بیشترین کاهش قیمت را در 
بورس تهران تجربه کردند.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در فرابورس
سهام شرکت های فوالی، سبزوا و ساینا بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت 
زدشت، اعتا و وملل بیشترین کاهش قیمت را در فرابورس ایران تجربه کردند.

برترین عرضه و تقاضا در بورس
بیشترین تقاضای خرید سهام را شــرکت های افران، فردا و همای و 
بیشترین عرضه فروش را نماد های همای، فردا و انرژی یک در بورس 

ایران داشتند.

برترین عرضه و تقاضا در فرابورس
بیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت های پایدار ۰6، اعتماد، ثبات بیشترین 

عرضه فروش را نماد های پایدار ۰6، اعتماد و اوصتا در بورس ایران داشتند.

بیشــترین ارزش و حجم معامالت ســهام در بورس و 
فرابورس

نماد های کمند، کیان و فارس 2 بیشــترین ارزش معامله و نماد های 
شستا، خگستر و خســاپا بیشــترین حجم معامله را در بورس تهران 
تجربه کردند. نماد های اراد 86۴، اراد 87۴ و اخزا 9۱6۴ بیشــترین 
ارزش معامله و نماد های اوصتا، اخزا 9۱6۴ و اراد 86۴ بیشترین حجم 

معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برای پرداخت تسهیالت تکلیفی مجبور به استقراض از بانک مرکزی هستیم

سپرده گذاری مردم در بانک ها کاهش پیدا کرد

رییس سازمان بورس مطرح کرد؛

دالیل ریزش بورس در دو ماه گذشته

بورس با رشد ۴ هزار و ۱۱۲ واحدی سبز پوش شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

 قیمت سکه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس 

طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۶۴ دالر و ۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۶۰ هزار و ۸۶۰ تومان است.
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رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران با 
اشاره به کاهش قيمت آهن  آالت گفت: دو عامل 
داخلي و خارجي موجب کاهش قيمت و رکود در 
بازار آهن آالت شده اســت. حميدرضا رستگار، 
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران 
با اشاره به اينکه بازار آهن آالت در دو هفته اخير 
با رکود مواجه شده اســت، گفت: رکود حاکم بر 
بازار چند دليل عمــده دارد که دليل اول گراني 
ساخت و ســاز است که باعث شــده متقاضيان 
خريد مسکن توان خريد نداشته باشند و همين 
موضــوع باعث کاهــش تقاضــا در محصوالت 
 فوالدي از جملــه تيرآهن، ميلگــرد، ورق و... 

شده است.
وي به عامل دوم رکود در بازار آهن اشاره کرد و 
گفت: دامپينگ بين روسيه و چين در خصوص 
آهن و فوالد باعث شده قيمت هاي جهاني کاهش 
يابد بنابراين اين مســئله باعــث کاهش قيمت 
آهن آالت در داخل کشــور شــده است. رئيس 
اتحاديه فروشــندگان آهن و فوالد تهران بيان 
داشــت: روســيه به دليل دورزدن تحريم ها و 
سرپا نگه داشــتن توليدات و کارخانه هاي خود 
توليدات آهــن و فوالد خود را زيــر قيمت بازار 
عرضه مي کنــد و همين موضوع بــازار جهاني 
 فوالد را با رکــود و افت قيمت زيــادي مواجه 

کرده است.
وي در مورد تاثير ايــن وضعيت بر قيمت آهن و 
فوالد کشــور، گفت: بازار ما هم از اين وضعيت 
مســتثني نيســت و اين وضعيت باعث شده تا 
قيمت محصــوالت فوالدي از جملــه تيرآهن، 
ميلگرد، پروفيــل، ورق و... کاهش يابد بطوري 
که قيمت اغلب اقالم فوالدي از هفته گذشــته 
تاکنون درهر کيلوگرم حدود ۴ تا ۵ هزار تومان 
کاهش داشــته است. رســتگار گفت: همانطور 
که اشــاره شــد افزايش هزينه هاي ســاخت 
و ســاز و گراني مسکن نيز باعث شــده تا تقاضا 
براي آهن آالت در بازار کم شــود و اين کاهش 
 تقاضا نيــز باعث شــده قيمت ها رشــد منفي 

داشته باشد.
وي افزود: متاسفانه نوسانات قيمت باعث مي شود 
تا کارخانجات نتوانند توليدات خود را حفظ کنند 

زيرا اساســا دپو کردن آهن و فوالد به دليل افت 
کيفيت توجيه ندارد. رئيس اتحاديه فروشندگان 
آهن و فوالد تهران درباره نحوه تاثير قيمت هاي 
جهاني بر بازار آهن و فوالد کشــور گفت: حدود 
۱۰ تا ۱۲ ميليون تن فوالد مازاد در کشور توليد 
مي شود که براي اين حجم از توليد بايد صادرات 

داشت.
وي افزود: با توجه به دامپينگي که بين روســيه 
و چيــن در خصــوص عرضه و کاهــش قيمت 
محصوالت فوالدي وجود دارد، طبيعي است که 
مشتريان کاالي مورد نياز خود را از کشورهايي 
که اين محصوالت را با قيمت کمتري عرضه مي 
کنند خريداري کنند به همين جهت ما نه تنها 
بازارهاي صادراتي خود را به دليل اين وضعيت از 
دست مي دهيم بلکه در داخل نيز با افت قيمت 

مواجه مي شويم. 
رستگار بيان داشــت: بنابراين در حقيقت ما در 
زمينه توليد محصوالت فوالدي با رشــد توليد 
مواجه نبوده ايم؛ بلکه همانطور که اشاره شده دو 
مسئله داخلي و خارجي باعث کاهش قيمت ها 
شــده که البته از فرصت حاصله مي توان به نحو 

احسن استفاده کرد.
وي با اشاره به وعده رئيس جمهور براي ساخت 
مســکن ملي اظهار داشــت: در شــرايطي که 
قيمت آهــن آالت کاهش يافته اســت بهترين 
فرصت است تا با شروع ســاخت و ساز در پروژه 
مســکن ملي هم مشکل مســکن و هم مشکل 
اشــتغال را حل کرد؛ لذا به نظر مي رسد اکنون 
بهترين فرصت بــراي آغاز شــعار اصلي دولت 
 در خصوص ســاخت و ســاز و بحث مســکن 

ملي است.
رســتگار با اشــاره به کاهش ۵ تا ۶ هزار توماني 
قيمت هر کيلــو آهن آالت بيان داشــت: در دو 
هفته اخير قيمت ميلگرد، ورق، تيرآهن، نبشي، 
ناودوني، پروفيل حدود ۵ تا ۶ هزار تومان کاهش 
يافته اســت و با اين کاهش قيمت ها تقريبا به 
قيمت اين محصوالت در ســال گذشته رسيده 
ايم؛ بنابراين بهترين فرصت است تا از اين موضوع 
براي تحقق شعار اصلي دولت در ساخت مسکن 

ملي استفاده کرد.

قيمت ها در بازار خودرو در جهت نزولی 
در حال حرکت اســت؛ تا جايی که در 
۲۴ ســاعت گذشته شــاهد افت يک 
تا ۴ ميليون تومانــی برخی خودروها 
در بازار بوده ايم. بررســی قيمت ها در 
بازار بدون خريدار خــودرو، از کاهش 
قيمت برخی مدل هــای توليد داخل 
حکايت دارد، به طــوری که طی ۲۴ 
ساعت گذشته شــاهد بوديم قيمت 
پرايد۱۳۱ با افت يک ميليون تومانی، 
از ۱۸۶ ميليون تومان به ۱۸۵ ميليون 
تومان کاهش يافت.همچنين در ميان 
مدل های پژو در بازار، قيمت پژو۲۰۶ 
تيپ۲ مدل ۱۴۰۱ در حدود ۲ ميليون 
تومان کاهش يافته و از ۳۰۲ ميليون 
تومان به ۳۰۰ ميليون تومان رســيده 
است. در عين حال، قيمت تيبا ۲ مدل 
۱۴۰۱ از ۲۰۸ ميليــون تومان در به 
۲۰۷ ميليون تومان کاهش يافته است. 

کوييک دنــده ای مــدل ۱۴۰۱ نيز از 
۲۱۴ ميليون تومــان به ۲۱۰ ميليون 
تومان رسيده است. دنا معمولی مدل 
۱۴۰۱ نيز افت ۳ ميليونــی را تجربه 
کرده و با قيمت ۴۰۳ ميليون در بازار 
خريد و فروش می شود. در اين ميان، 
کارشناســان خودرو اعتقاد دارند: در 
حال حاضر ميزان عرضه و تقاضا در بازار 
خودروی کشور به تعادل نسبی رسيده 
است؛ البته در نقطه تعادل نيز نوسان 
جزئی در قيمت ها طبيعی است.به باور 
آنها، به نظر می رسد روند کنونی بازار در 
روزهای آينده نيز ادامه داشته باشد؛ مگر 
اينکه نوسانی در نرخ ارز رخ دهد و مجدد 
بازار با افزايش نوســان قيمتی همراه 
شود.فعاالن بازار خودرو اعتقاد دارند، 
با وجود کاهش قيمت برخی خودروها، 
اما بازار در رکود شديد قرار دارد و خريد 

و فروش در نقطه صفر است.

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران 
گفت: دولت بهتر اســت يارانه نان را 
در اختيار مردم قرار دهــد تا بتوانند 
آن را مديريت کنند. بيــژن نوروزي 
مقدم، رئيس اتحاديه نانوايان سنتي 
تهران با بيان اينکه از ســال ۱۳۹۴ تا 
امســال، قيمت انواع نــان حدود ۲ و 
نيم برابر افزايش داشته است، گفت: 
در ايــن مــدت هزينه هــاي توليد 
 نانوايي ها بيــش از پنج برابر شــده

 است.
وي افزود: دولت در طــرح جديد به 
دنبال قيمت واقعي نان اســت و مابه 
التفاوت نرخ ســال قبل و امسال را با 
توجه به افزايش هزينه ها به نانوايان 

پرداخت مي کند. 
نــوروزي مقدم دربــاره پرداخت ۱۵ 
درصد از فــروش روزانه بــه نانوايان 
به عنــوان يارانــه گفت: اين شــيوه 

پرداخت تنها به نان نوع يک )ســاده( 
تعلق ميگيــرد درحاليکــه بايد يک 
درصد مشخصي به همه ي انواع نان 
پرداخت شــود. همچنين با توجه به 
افزايش حداقــل دو برابري هزينه ها 
 از سال قبل تاکنون اين ميزان يارانه 

عادالنه نيست.
او افزود: فــروش کيلويي نان به دليل 
به وجود آمدن خــرده نان باعث هدر 
رفــت نــان و افزايش ضايعــات آن 
مي شــود. وي در باره فروش نان در 
مغازه ها و مکان هاي غيــر از نانوايي 
ها گفت: در کارتخوان ها قسمتي به 
عنوان کســب و کار ديده شده است 
که ميزان فروش اين نوع نان ها براي 
 دريافت ۱۵ درصــد يارانه در آن ثبت 
مي شود. اشکاالتي مانند قطعي برق يا 
سيستم اينترنت، فروش يک جاي نان 
براي مقاصد مختلف مانند خيرات و... .

رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغــداران ميهن گفت: 
بنابر آمار از مجموع عرضه روزانه تخم مرغ در ســطح 
کشور ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن آن مازاد اســت که به بازارهای 
هدف بايد صادر شود. حميدرضا کاشــانی می گويد: 
قيمت کنونی هر کيلو تخم مــرغ درب مرغداری ۱۵ 
 درصد کمتر از نرخ مصوب و ۴۰ درصد کمتر از قيمت 
واقعی اســت. به گفته او، با توجه به افزايش مولفه های 

توليد، قيمت تمام شــده هر کيلو تخم مــرغ ۵۲ هزار 
تومان است که معاونت امور دام با سازمان حمايت قرار 
است پس از بررسی نرخ را اصالح کنند.  رئيس هيئت 
مديره اتحاديه مرغداران ميهــن گفت: با توجه به عدم 
رقابت صادرکنندگان با رقبا در بازارهای هدف صادرات 
متوقف شده چرا که ترکيه به شدت مشوق صادراتی را 
افزايش داده است.  بررسی ها از سطح بازار نشان  می دهد 

که قيمت کنونی هر کيلو تخم مرغ در خرده فروشی ها 
۳ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان اســت، درحاليکه نرخ مصوب 
 هر شانه ۲ کيلويی برای مصرف کننده ۸۰ هزار تومان

 است. بنابر آمار اعالم شده از اتحاديه مرغداران در تير 
امسال حدود ۴ ميليون قطعه حذف شد که اين ميزان 
۳۰ درصد باالتر از حد استاندارد اســت، اما به واسطه 

جايگزينی مرغ های جوان تاثير چندانی بر توليد ندارد.

در دو سال اخير اجاره بهای 
مسکن در تهران ۸۳.۳ درصد 
افزايش يافته در حالی که قرار 
بود حداکثر ۴۵ درصد رشد 
کند. عدم مشــارکت بخش 
خصوصی در ساخت مسکن يکی از داليل اصلی رشد 
قيمت مسکن و گرانی اجاره بها اســت. توليد مسکن 
برای بخش خصوصی صرفه ندارد. به عنوان مثال هزينه 
خريد يک واحد مسکن مهر پرديس در سال ۹۱ برابر با 
۵۰ ميليون تومان بوده کــه امروز به رغم عدم تحويل و 
آماده سازی به يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان برای 
يک واحد ۸۷ متری رسيده است. اين در حالی است که 
اگر بخش خصوصی بخواهد وارد کار شود با قيمت امروز 
بايد قرارداد ببندد و اگر در بهترين حالت ممکن ده سال 
ديگر واحدها آماده شود ضرر بسياری خواهد کرد. دولت 
بايد برای انباشــت تقاضا در بازار مسکن و اجاره تدابير 

اساسی بينديشد. 
در همين زمينه يک کارشناس مسکن در گفت و گو با 
"کسب و کار" گفت: موضوع اجاره بها به موضوعی نخ نما 
و راهکارهای کنترل آن به راهکارهايی نخ نما تر تبديل 

شده است. در رابطه با چرايی رشد قيمت مسکن و گرانی 
اجاره بها صحبت های زيادی شــده اســت. بايد توليد 

مسکن بيشتر شود. با اين روند به جايی نخواهيم رسيد.
حسن محتشم اضافه کرد: مسکن مهر برای متقاضيانی 
که از ســال ۹۱ اين واحدها را خريداری کرده اند هنوز 
تحويل داده نشده است. تاخير ده ساله منجر به شکل 
گيری انباشت تقاضا در بازار مسکن شده است. وی اظهار 
داشت: توليد مسکن بايد با مشارکت بخش خصوصی 
ســرعت پيدا کند. دولت بايد راهکارهايی ارايه کند که 
ساخت مسکن برای بخش خصوصی باصرفه شود. به اين 
شکل می توان به رونق بازار مسکن و کاهش نرخ اجاره بها 

و خانه دار شدن مردم کمک کرد. 
بانک مرکزی در آخرين گزارش وضعيت بازار مسکن در 
تير ماه امسال از افزايش ۴۷.۴ درصدی اجاره مسکن در 
شهر تهران نسبت به تير ماه سال گذشته و ۵۲.۳ درصدی 
در همه مناطق شهری خبر داده است. رشد ماهانه اجاره 
مسکن در تير ۱۴۰۱ نسبت به خرداد امسال نيز چه در 
شهر تهران و چه در همه مناطق شهری ۴.۵ درصد بوده 
است. اين در حالی است که ستاد ملی مقابله با کرونا در 
خرداد ۱۳۹۹ حداکثر سقف مجاز افزايش اجاره بهای 
مسکن را ۲۰ درصد اعالم کرده بود که اين مصوبه تنها 
۴ ماه يعنی تا پايان شهريور همان سال )۱۳۹۹( سبب 

توقف رشد ماهانه يا حتی در شهريور ۱۳۹۹ سبب کاهش 
متوسط ماهانه اجاره بهای مسکن شده بود.

ستاد ملی مقابله با کرونا در تير ماه ۱۴۰۰ نيز با افزايش 
حداکثر ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکن در تهران، ۲۰ 
درصدی در کالنشهرها و ۱۵ درصدی در ساير مناطق 
شهری نســبت به رقم اجاره همان واحد مسکونی در 
ماه مشابه ســال قبل از آن موافقت کرد. برای سومين 
ســال متوالی نيز در دولت ســيزدهم مجدداً سياست 
تعيين سقف اجاره بهای مسکن به تصويب شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا رســيد که نرخ آن برای 
تهران حداکثر ۲۵ درصد بود. بنابراين در تير ماه امسال 
می بايست حداکثر اجاره مسکن نسبت به تير ۱۳۹۹ به 
رقم ۴۵ درصد در تهران می رسيد. حال آنکه بر اساس 
گزارش های بانک مرکزی در تير ۱۴۰۱ نســبت به تير 
۱۳۹۹ ميزان افزايش اجاره بهای مسکن در شهر تهران 
اجاره مسکن ۳۴.۹ درصد در تهران و ۳۸.۷ درصد در کل 

مناطق شهری افزايش يافته است.
به عبارت ديگر در دو ســال اخير اجاره بهای مسکن در 
تهران ۸۳.۳ درصد افزايش يافته حال آنکه می بايست 
حداکثر ۴۵ درصد رشد می کرد که نشان دهنده افزايش 
۳۷.۳ درصدی اجاره مسکن بيش از سقف تعيين شده 
از سوی نهادهای سياست گذار بخش مسکن بوده است. 

البته در شــهريور ۱۳۹۹ علی رغم ممنوعيت افزايش 
بيش از ۲۰ درصدی اجاره بهای مســکن، اين شاخص 
)اجاره مسکن( طبق اعالم بانک مرکزی نسبت به ماه 
مشابه سال قبل از آن )شــهريور ۱۳۹۸( افزايش ۲۷.۳ 
درصدی در شهر تهران و ۳۰.۱ درصدی در همه مناطق 

شهری شده بود.
با اين حال از شهريور ۱۳۹۹ تا کنون تا آبان ۱۴۰۰ طی 
۱۴ ماه متوالی اجاره بهای مسکونی رشد ماهانه داشته 
ولی از مرداد ۱۴۰۰ تا آبان همان سال ناگهان اين رشد 
اجاره بها، با ســرعت بااليی صورت می گيرد و در آبان 
۱۴۰۰ به سقف رشد اجاره مســکن طی ۲۵ ماهی که 
همواره نهادهای سياست گذار سقف برای اجاره مسکن 

تعيين کرده اند، رسيد.
نقطه جوش اجاره مســکن در ۲۵ ماه اخير آبان ۱۴۰۰ 
با رقم ۵۱.۶ درصد برای شهر تهران و حدود ۵۵ درصد 
)۵۴.۹ درصد( برای همه مناطق شهری بود. از آبان سال 
گذشته تا اسفند ۱۴۰۰ تورم ماهانه اجاره مسکن روند 
نزولی يافت اما مجدداً از ابتدای امسال اين شاخص )اجاره 
مسکن( با روندی نزولی هر ماه افزايش می يابد ولی هنوز 
نتوانسته به قله آبان ۱۴۰۰ دست يابد. رستم قاسمی وزير 
راه و شهرسازی هفته گذشته در برنامه زنده تلويزيونی 
در خصوص سياست های اجاره بهای مسکن اظهار کرد: 
قيمت گذاری برای بخش خصوصی و مردم در بسياری 

از کشورهای دنيا که دچار بحران می شوند وجود دارد.
وی افزود: در وزارت راه و شهرسازی قرارگاه اجاره مسکن 
راه اندازی کرده ايم اما در سال های گذشته اين وزارت وارد 
بازار اجاره نشده بود و در صنف وزارت صمت قرار داشت 
اما در اين قرارگاه از قوه قضائيــه، اتاق اصناف، اتحاديه 
مشاوران امالک و دســتگاه های ديگر دعوت کرده ايم.

وی خاطرنشان کرد: با مصوبه شورای عالی سران قوا تنها 
۱۰ تا ۱۵ درصد مردم جابه جا شدند و بخش زيادی از 
مردم حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد واحد مسکونی اجاره ای را 

تخليه نکردند.
به گفته وزير راه و شهرســازی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار 
مشاور امالک در کشــور داريم که تعداد کمی از آنها به 
سامانه کد رهگيری متصل هســتند اما اين سامانه به 
وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و همه بنگاه ها را به کد 
رهگيری وصل می کنيم؛ اگر اين اتفاق رخ دهد به صورت 
آنالين می توانيم متوجه شــويم که چه موجر يا مشاور 
امالکی نسبت به سال قبل سقف اجاره بها را رعايت کرده 
يا خير؛ اگر از سقف مجاز رقم قرارداد اجاره بيشتر بود، 
سامانه کد رهگيری به سامانه وزارت راه آالرم می دهد. 

اين اتفاق برای سال آينده حتماً عملياتی خواهد شد.

News kasbokar@gmail.com

اجاره مسکن در تهران طی ۲ سال اخیر ۸۳ درصد افزایش یافت

نقطه جوش اجاره مسکن 

يارانه نان بايد به مردم داده شودارزانی به بازار خودرو رسید

مازاد روزانه۲۰۰ تا ۳۰۰ تن تخم مرغ 

کاهش قیمت و رکود در بازار آهن آالت

مديرعامل اتحاديه تعاونی ماهيان سردآبی خاطر نشان 
کرد: ماهی پايين تر از قيمت تمام شــده در بازار عرضه 
می شد. توليدکنندگان نيز از فروش آن اجتناب کردند 
از اين رو دپو ماهی در مزارع افزايش پيدا کرد و ســيل، 
گل آلودگی آب و تراکم ماهی در مــزارع ميزان تلفات 
ماهيان در سيل اخير را تشــديد کرد. آرش نبی زاده با 
اشاره به خسارت های ناشی از ســيل به مزارع پرورش 
ماهيان قزل آال، گفت: گل آلودگی و رانش زمين خسارت  
و تلفات زيادی به پرورش دهندگان ماهی در مناطق هزار، 

فيروزکوه، تنکابن، ياسوج، لرستان و تهران وارد کرد.
وی با بيان اينکه حدود ۳ تا ۵ هزار تن ماهی پرورشــی 
در اين سيل اخير تلف شــدند، تصريح کرد: سيل به ۲ 
شــکل متفاوت می تواند به مزارع پرورش ماهی آسيب 
وارد می کند؛ نخست، ســيل مزارع را کامال تخريب و 
از بين می برد و دوم، ســيل باعث گل آلــود کردن آب 
مزارع می شود.نبی زاده ادامه داد: در سيل اخير ماهيان 
به دليل باال بودن حجم گل آلودگی آب خفه شــدند و 

بايد آن ها را دفن کرد و اين ســخن به اين معناست که 
هزينه و بار جديدی به توليدکنندگان برای دفن ماهيان 
تحميل می شود. به گفته وی؛ گل و الی پوست ماهی را 
از بين می برد و روی آب شش ها می نشيند و در يک بازه 
زمانی کوتاه رنگ ماهی سفيد می شود و چون در شرايط 
استرس می ميرد فرآيند فاسدشدن الشه  آن زودتر اتفاق 
می افتد از اين رو قابليت خوراک ندارد مگر اينکه تبديل 

به پودر ماهی شود.
مديرعامل اتحاديه تعاونی ماهيان ســردآبی شــرايط 
توليدکنندگان ماهــی بعد از ســيل را ناراحت کننده 
توصيف کرد و افزود: برخی از مزارع پرورش ماهی مجهز 
به سيستم های مکانيزه هســتند و در مواردی که آب 
گل آلود می شــود ورودی آب مزارع را قطع و از آب های 
چشمه که به آن دسترسی دارند استفاده می کنند؛ اما 
فرآيند گل آلودی آب در سيل اخير آنقدر سريع اتفاق 
افتاد که توليدکنندگان نتوانستند از اين فناوری استفاده 
کنند. اين فعال اقتصادی با اشاره به باال بودن حجم دپو 

ماهی قزل آال در مزارع، تصريح کرد: قيمت تمام شــده 
ماهی کيلويی ۹۰ هزار تومان برای توليدکنندگان تمام 
می شود اين در حاليست که ماهی کيلويی ۵۸ هزار تومان 
بفروش می رسد از اين رو توليدکنندگان برای اينکه کمتر 
متحمل ضرر شوند از فروش آن اجتناب می کردند. وی 
ادامه داد: تراکم باال در مزارع عامــل ديگر مرگ و مير 
ماهيان را فراهم کرد؛ به عبارت ديگر تراکم و گل آلوده 
شدن آب روند از بين رفتن ماهيان را تشديد کرد. نبی زاده 
در پاسخ به اين پرسش که آيا وزارت کشاورزی تسهيالتی 
در اختيــار توليدکنندگانی که در ســيل اخير متضرر 
شده اند قرار می دهد؟ گفت: سازمان شيالت توان مالی 
ندارد که بخواهد در اين زمينه کمک کند از سوی ديگر 
وزير کشــاورزی درگير حل و فصل مســائل پيرامون 
توليدکنندگان گوشت و مرغ است و چندان به مسائل 
آبزيان توجه ندارد و اميدواريم که مجلس و معاون اول 
رئيس جمهور در اين زمينه با توليدکنندگان همراهی 

کنند.

۳ تا ۵ هزار تن ماهی در سیل اخیر تلف شد

تولیدکنندگان از فروش ماهی اجتناب می کنند
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حل مشكالت پلتفرم های بومی برای افزايش كيفيت خدمات
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بر ضرورت حل مشکالت پلتفرم های برخط 
کشور و لزوم توجه ویژه به آن ها در جهت توسعه و افزایش کیفیت ارائه خدمات 
به مردم تأکید کرد. به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سیزدهمین 
جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ذیل کارگروه ویژه دیجیتال با محوریت 
مشکالت و موانع پلتفرم های ارائه دهنده خدمات بیمه برخط و پیشنهاد ارائه شده 
توسط بیمه مرکزی برای راه اندازی سوئیچ بیمه مرکزی و با حضور دستگاه های 
عضو در محل جلسات ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد. 
عیسی زارع پور -رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال- بر ضرورت حمایت 
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت از شکل گیری پلتفرم های بومی خدمات رسان 
در همه حوزه ها در کشور و نیز حل مشکالت آنان برای توسعه و بهبود کیفیت 
خدمات رسانی آنها به مردم تاکید کرد. وی افزود: موضوعاتی نظیر دایر بودن دفاتر 
کارگزاری یا نمایندگی های فروش که به شکل سنتی در حوزه های مختلف به ویژه 
صنعت بیمه به مردم ارائه خدمت می کنند، نباید مانع از ارائه خدمات صحیح برخط 
و الکترونیکی به مردم و به تبع آن محروم شدن طیف وسیعی از مردم از خدمات 
باکیفیت پلتفرم های برخط ارائه خدمات بیمه ای در کشور شود. وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات با اشاره به مقاومت همیشگی حوزه های سنتی در برابر ارائه 
خدمات نوین توسط پلتفرم ها گفت: باید ضمن در نظر گرفتن منافع بیمه های 
تجاری و محوریت نظارت و تنظیم گری بیمه مرکزی، موضوعاتی مانند ایجاد 
رقابت، بهبود کیفیت و توسعه دسترسی به این سرویس ها نیز مورد توجه ویژه قرار 
گیرد. چندی پیش در جلسه شورای  عالی فضای مجازی و در بررسی حوزه های 
زیرساختی نیز اعضای این شورا تصمیم گرفتند ارائه خدمات دولت روی شبکه های 
پیام رسان داخلی افزایش یابد. بر این اساس با توجه به افزایش کاربران شبکه های 
پیام رسان داخلی در ماه های اخیر مقرر شد ارائه خدمات دیجیتال دولتی روی 
این شــبکه ها افزایش یابد و خدماتی از قبیل مرورگرهای داخلی و موتورهای 

جست وجوی داخلی نیز راه اندازی شوند.

خبرهای خوبی برای دارندگان بيت كوين در راه است؟
بیت کوین، اوج ۶۸ هزار دالر تا سقوط به ۱۷ هزار دالر را تجربه کرد و نیمه اول سال 
۲۰۲۲ بازتابی آشکار از روند نوسانات اقتصاد رمزنگاری بوده است. در این دوره، هم 
عوامل داخلی و هم عوامل خارجی برای به دست آوردن یکی از بدترین عملکردهای 
۶ ماهه بیت کوین نقش داشتند. علیرغم آسیب های وارد شده به این رمزارز، بازار 
نزولی کنونی از منظر کاهش کمترین شدت را در تاریخ بیت کوین دارد اما مقیاس و 
بزرگی ضربه تا به امروز بزرگترین بوده است. از نظر درصدی، سایر بازارهای نزولی 
بیت کوین در گذشته وضعیت شدیدتری ثبت کردند و از ۹۳ درصد در سال ۲۰۱۱، 
۸۴ درصد در سال ۲۰۱۵ همچنین در سال ۲۰۱۸ و ۷۵ درصد در مارس ۲۰۲۰ 
متغیر بوده است. تمام خرس های تاریخی بیت کوین برای یک دوره متوسط  ۱۸۰ 
روزه )به استثنای مارس ۲۰۲۰ که فقط هفت روز به طول انجامید( قیمت ها را به 
زیر قیمت واقعی کاهش داده اند. هنگامی که قیمت های لحظه ای زیر قیمت واقعی 
معامله می شوند، نسبت شاخص MVRV زیر مقدار یک معامله می شود که معموالً 
نشان می دهد متوسط  سرمایه گذاران بیت کوین، سکه ها را کمتر از هزینه های 
زنجیره ای نگه می دارند  به این معنی که آنها متحمل یک ضرر غیر واقعی هستند.

از لحاظ تاریخی، بازارهای نزولی بیت کوین شاهد کاهش قیمت بیت کوین به زیر 
قیمت واقعی برای حدود ۶ ماه هستند )به استثنای چرخه نزولی مارس ۲۰۲۰(. در 
عین حال، MVRV  در بیشتر سال  ۲۰۲۲ زیر یک بوده است و نشان می دهد که 
دارندگان بیت کوین به طور متوسط  زیان های غیرقابل درک را متحمل می شوند. 
پس از اوج قیمت بیت کوین در نوامبر ۲۰۲۱ تاکنون، بیت کوین چهار روز مهم 
تسلیم را تجربه کرده است. در دسامبر ۲۰۲۱ و ژانویه ۲۰۲۲، بازار شاهد دو رویداد 
کاهش ارزش بود که ضرر خالص ۲.۱۸ و ۲.۵۱ میلیارد دالر ثبت شد سپس دوباره، 
در طول سه ماهه دوم، دو رویداد عمده کاهش موقت رخ داد. در این دوره، فروپاشی 

لونا کاتالیزوری برای رویدادهای بعدی بود.
سرمایه گذاران بیت کوین متوجه ضرر خالص بیش از منفی ۶.۲۱ میلیارد دالر در یک 
دوره سه روزه شدند سپس مجددا در ژوئن، با کاهش قیمت به ۱۷.۶ هزار دالر، رکورد 
جدیدی از ضررهای واقعی روزانه ۴.۲۳ میلیارد دالر ثبت شد. مجموع ارزش بازار 
جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۹ تریلیون دالر برآورد می شود که این 
رقم نسبت به روز قبل ۰.۷۰ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۱.۰۳ درصد کل 
بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۳۵ درصد کاهش 
داشته است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۱.۸۹ میلیارد 
دالر است که ۶.۰۴ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز 
در حال حاضر ۹.۲۰ میلیارد دالر است که ۱۲.۸۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار 
ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۶۶.۷۸ میلیارد دالر است 

که ۹۲.۸۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

سورنا ستاری:
آمادگی ايران برای همكاری با ونزوئال در زمينه های فناورانه 

معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری گفت: ایران آماده همکاری با ونزوئال 
در تمامی زمینه های فناورانه اســت. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، سورنا ستاری در دیدار »گابریل خیمنس« وزیر علوم ونزوئال با بیان این 
که توسعه شرکت های دانش بنیان و خالق زمینه را برای همکاری های فناورانه 
و نوآورانه با کشورهای دوست فراهم کرده اســت، عنوان کرد: ایران در ساخت 
واکسن های انسانی و حیوانی به کمک شرکت های دانش بنیان به توانمندی قابل 
توجهی دست یافته و زمینه توسعه فناوری و تجاری سازی بسیاری از واکسن های 
مورد نیاز کشور فراهم است. همین توانمندی می تواند محور صادارت محصوالت 

ایران ساخت و تعامل فناورانه با شور ونزوئال خواهد بود.
ستاری با بیان این که عالوه بر بخش های توانمند دولتی در ایران، شرکت های بخش 
خصوصی وارد عرصه تولید دارو و تجهیزات پزشکی شده اند، ادامه داد: شرکت های 
دانش بنیان توانسته اند تحقیق و توسعه ای فراتر از بخش های دولتی ایجاد کنند. 
اکثر این واکسن ها اکنون توسط شــرکت های دانش بنیانی تولید می شود که 

واحدهای تحقیق و توسعه خود را گسترش داده اند.
وی با تاکید بر ضرورت تعریف سازوکار مشخص در تاییدیه ها و تبادالت مالی عنوان 
کرد: یکی از چالش های تعامالت فناورانه، سازوکار مبادالت مالی بین دو کشور 
است که باید با تعامالت دو سویه راهکاری برای آن تمهید شود چراکه شرکت های 
دانش بنیان و خالق، از بخش خصوصی هستند و باید مسیری هموار و اطمینان 
بخش برای تبادالت مالی آن ها تعریف شود البته شرکت های دانش بنیان عمدتاً 

برای رویارویی با تحریم ها، ابزارهای نواورانه ای به کار می بندند.
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهــوری افزود: باید بــرای ورود محصوالت 
ایران ساخت به بازار ونزوئال، به ویژه در حوزه دارویی و پزشکی، سازوکاری مشخص 
برای تاییدیه ها و استانداردها تعریف و به شرکت های دانش بنیان معرفی شود. این 

فرآیند باید در بک سازوکار مشخص و تسهیل شده صورت بگیرد.
وی با اشاره به آمادگی حضور شرکت های دانش بنیان و خالق در نمایشگاه ونزوئال 
عنوان کرد: بیش از ۷۵ شرکت دانش بنیان برای حضور در این رویداد اعالم آمادگی 
کرده اند و برای توسعه این همکاری، باید از سوی ونزوئال نیز شرکت های متناطر 
در ونزوئال مشخص شود تا دو طرف به یک همکاری مشترک برسند. ایران آمادگی 
دارد تا در هریک از زمینه های فناوری، به کمک شرکت های دانش بنیان با ونزوئال 

تعاملی فناورانه داشته باشد.

اخبار

قانون تراشه آمریکا تجارت جهانی را مختل می کند
وزارت بازرگانی چین اعالم کرد قانون جدید تراشه که به تازگی در کنگره آمریکا تصویب شده،  زنجیره ذخایر جهانی نیمه رسانا و تجارت جهانی را مختل می کند. این کشور همچنان تحوالت و 
اجرای قانون آمریکایی را رصد می کند و اقداماتی متناسب برای حفاظت از حقوق خود انجام می دهد. مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را برای اعطای یارانه به صنعت داخلی تولید نیمه رسانا 
تصویب کرد. هدف از این قانون توانمندسازی صنعت آمریکایی برای رقابت با تراشه سازان چینی و دیگر تولید کنندگان خارجی است. مجلس نمایندگان آمریکا در حقیقت ارائه بودجه ای 

۵۲ میلیارد دالری برای اعطای یارانه جهت تولید نیمه رسانا و اعتبار مالیاتی ۲۴ میلیارد دالری برای کارخانه های تراشه سازی تأیید کرده است.

کمتر از یک ماه مانده به زمان 
اعالم شده از ســوی وزارت 
صمت مبنی بر واردات خودرو 
در شهریور ۱۴۰۱، هنوز آیین 
نامه این طرح نهایی نشــده 
است. از ســوی دیگر در حالی دولت موافقت با واردات 
خودرو را اعالم کرده که بنا بر آمار منتشر شده بیش از ۲ 
هزار خودروی خارجی در سراسر کشور در گمرکات کشور 
خاک می خورند. رئیس دستگاه قضا در بازدید از انبارهای 
گمرک بوشهر از بخش نگهداری خودروهای لوکس گفته 
است در این بخش ۹۷۶ خودروی لوکس وجود داشت که 
۲۲ دستگاه از آن ها متروکه و فقط ۹۰ دستگاه از آن ها به 

سازمان اموال تملیکی گزارش شده بودند.
عدم توانایی برای تصمیم گیری نهایی واردات خودرو و 
عدم تعیین تکلیف این تعداد خودروی خارجی خوابیده 
در گمرکات، آسیب های فراوانی را متوجه بازار خودرو 
کرده است. مشخص نیســت چرا به رغم اعالم آمادگی 
دولت برای واردات خودرو هنوز تا به امروز سرنوشت این 

آیین نامه در ابهام قرار دارد. به گفته فعاالن بازار خودرو 
ساماندهی و تعیین تکلیف خودروهایی که در گمرکات 
خاک می خورند در اولویت قرار دارد. پس از آن نیز می 
بایست واردات خودرو در دستور کار قرار گیرد و این همه 
معطلی و تاخیر برای طرحی که قرار بود کمتر از سه هفته 

دیگر اجرا شود، توجیه ندارد.  
دولتی ها می گویند شهریوماه سال ۱۴۰۱ واردات خودرو 
قطعی است باید منتظر ماند تا نتیجه وعده دولتمردان 
در این خصوص مشخص شود. از سوی دیگر رئیس قوه 
قضائیه نیز گفته اســت تکلیف ماشین های وارداتی در 

سراسر کشور باید روشن شود. 
محسنی اژه ای اضافه کرد: پنج سال است ماشین وارد 
شده و در بندر زیر آفتاب سوزان مانده است. چه کسی 
پاسخگوی این وضعیت است؟ من باید پاسخگو باشم؟ 
رئیس دســتگاه قضا با اشاره به رســوب ماشین های 
راه ســازی در انبارهای گمرک، با طرح این پرسش که 
ضامن و پاسخگوی این تجهیزات که در حال مستهلک 
شدن هستند، کیســت؛ به نکاتی پیرامون بازدید اخیر 
خود از انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی 
بوشهر و خودروها، ماشین آالت سنگین راه سازی و سایر 
تجهیزات موجود در این انبارها و محوطه ها که بعضاً زیر 

آفتاب و در هوای شرجی، آسیب هایی به آنها وارده شده 
بود، اشاره کرد و گفت: برخی از این وسایل و تجهیزات از 
جمله ماشین های راه سازی در زمره نیازهای کشور برای 
کاربرد در معادن است؛ ضامن و پاسخگوی این تجهیزات 
که در حال مستهلک شدن هستند، کیست؟ من باید 
پاسخگو باشم؛ لذا جلسه ای را در همین زمینه ترتیب 

دادیم و تأکید کردیم که این وسایل و تجهیزات که در 
انبارهای بوشهر مانده باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف 
شوند؛ استان های دیگر نیز چنانچه، وسایل و تجهیزاتی 
در این ابعاد در انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی 
خود دارند که امکان استهالک و از بین رفتن آنها وجود 

دارد، سریعاً اعالم کنند.

آيين نامه اجرايی واردات خودرو چه زمانی نهايی می شود؟

سرنوشت  مبهم  خودروهای  وارداتی
بالتكليفی   واردات  خودرو  

علت تاخیر در واردات خودرو 
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

هرچند هنوز آیین نامه واردات خودرو تدوین نشده اما از اظهاراتی که در این رابطه شنیده می شود حاکی است که آیین نامه خودرو سمبل فساد و رانت است. عده خاصی از جریانات واردات خودرو و مفاد آن خبر دارند. تعلل نمی تواند معنایی 
جز فساد داشته باشد. برخی خیلی شفاف به هر دلیل و هر شکلی در حال ایجاد رانت هستند. شکی وجود ندارد رانتی که تا به امروز در بازار خودرو وجود داشته ادامه دار خواهد بود. اگر آیین نامه این ماه اعالم شد و ماه دیگر ماشین وارد کشور 

شود جای شکی باقی نمی ماند که دست های پشت پرده برای ادامه رانت در این صنعت دست بکار هستند. 
به عبارتی اگر فاصله بین واردات خودرو و انتشار آیین نامه آن کمتر از شش ماه زمان وجود داشته باشد حتما در آن فساد و رانت وجود خواهد داشت. این اتفاق ممکن است در کشور ما نیز رخ دهد. چراکه خود وزیر صمت اعالم کرده است 
مذاکرات با یک شرکت برای واردات خودرو در حال انجام است. وقتی آیین نامه ای وجود ندارد چطور مذاکرات در جریان است و فقط خود شخص وزیر از آن اطالع دارد. فرد دیگری از مفاد این آیین نامه باخبر نیست. مجلس نیز چندین بار 

در این رابطه تذکر داده است اما نتیجه ای برای انتشار رسمی مفاد آیین نامه نداشته است. برخی اخبار هم درباره اعطای رانت سیستماتیک برای واردات خودرو به یک گروه مشخص نگران کننده است. 
اینکه تا این میزان تعلل در تدوین آیین نامه واردات خودرو وجود دارد نشان می دهد اتفاقات نامطلوبی پشت پرده در شرف رخ دادن است. موضوع خودروهایی که در گمرکات وجود دارد این است که خودروها یا گذر موقت هستند و یا بدون 

ثبت سفارش در زمان ممنوعیت واردات به کشور وارد شده اند. 
فردی که در شرایط ممنوعیت اقدام به واردات کرده است باید برای تخلف خود جریمه شود تا تجربه برای دیگر افراد و تجار باشد. خودروهای لوکس خوابیده در گمرک متعلق به مردم عادی نیست که نگران وضعیت آنها باشیم. این خودروها 

یا باید برگردانده شوند یا امحا شوند. هر تصمیمی که برای آنها گرفته شود چون مربوط به خودروهای لوکس می شود تاثیری در بازار خودرو نخواهد داشت. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربی 
به منظــور رفع نیاز هــای محصــوالت لبنی مردم کشــور عزیزمــان ایــران و در راســتای حمایت از 
 سیاســت های دولت محتــرم، آمادگــی الزم جهــت تولید انــواع محصــوالت حمایتی را  براســاس 

سفارش دارد.
 لذا خواهشمند است در صورت نیاز با شرکت پخش سراسری صنایع شیر ایران به شماره های  66809252)021( و 77354344)021( جهت 

ثبت سفارش تماس حاصل فرمایید.
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

ایجاد پتانســیل عظیم فــرآوری و صنایــع تبدیلی 
فرآورده هــای گیاهــان دارویی در کشــور با تالش 
پژوهشگران دانشــگاه صنعتی شریف محقق شد. به 
گزارش دانشگاه صنعتی شــریف، تنوع آب و هوایی، 
جغرافیایی و وسعت سرزمین ایران باعث شده تا کشور 
ما به یکی از کشورهای مورد توجه در زمینه کشت و 
پرورش گونه های متعدد گیاهان دارویی-معطر تبدیل 
شود که البته تعداد قابل توجهی از گونه ها بومی ایران 
هســتند. با این وجود، به دلیل عدم توجه به توسعه 
فناوری و ســرمایه گذاری مناســب، این محصوالت 
و صنایع تبدیل آن به فرآورده های ارزشــمند مانند 
مواد موثره گیاهی، اســانس های مختلف و عصاره ها 
که از ملزومات صنعت داروسازی، غذایی و آرایشی-

بهداشتی هستند، مغفول باقیمانده است. در صورتی که 
گیاهان دارویی کشت شده در ایران به راحتی می تواند 
پاسخگوی صنایع کشور باشد اما تقریباً همه صنایع 

نامبرده، نیاز خود را از خارج از کشور تأمین می کنند.
از یکسو، گیاهان ارزشمند کشــت شده در کشور به 
صورت خشک صادر می شــوند و از سوی دیگر، مواد 
استحصال شده از همین گیاهان با قیمت چند برابری 
از اروپا، ترکیه، چین و هند بعضاً با کیفیت پایین مجدداً 
وارد می شوند، اتفاقی مشابه با رویه فروش نفت خام. 
لذا، به نظر می رسد، توجه و سرمایه گذاری برای رشد 
و توسعه فناوری ها و صنایع تبدیلی، در زمینه فرآوری 

گیاهان دارویی از ضروریات کشور است.
در همین راستا، یکی از شرکت های مستقر در پارک 

علم و فناوری دانشــگاه صنعتی شــریف، با همت و 
بهره مندی از پشــتوانه علمی اعضای هیئت علمی 
دانشگاه و محققان جوان و پرتالش، ایده استحصال، 
فرآوری و تبدیل گیاهان بومــی ایران به محصوالت 
ارزشــمند، کاربردی و پایه صنایع دارویی، غذایی و 
آرایشی بهداشــتی را، بر پایه تکنولوژی کاماًل مدرن 
اختصاصی خود، طی چند سال گذشته با جدیت دنبال 
کرده اســت. نتیجه این تالش چند ساله محصوالت 
متعددی چون؛ عصاره گیاهان بومی ایران، اسانس های 
کاماًل ارگانیک عاری از هرگونه مواد شیمیایی و مواد 
مؤثره گیاهی مانند ژرانیول، منتول، لینانول و لیمونن 
کامالً خالص است که در صنایع مختلف کاربرد دارند و 

هم اکنون از خارج کشور تأمین می شوند.

با تالش پژوهشگران دانشگاه شريف محقق شد؛

پیوستن ایران به جمع کشورهای تولیدکننده فرآورده های گیاهی

طرح نقشه راه دستیابی به جایگاه اول بار هوایی منطقه 
که توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه شده 
است، در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر بررسی 
شد. به گزارش دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، نقشه راه 
دستیابی به جایگاه اول بار هوایی منطقه با حضور برخی 
فعاالن حوزه حمل و نقل بار هوایی کشور در برج فناوری 
ابن سینا دانشگاه صنعتی امیرکبیر بررسی شد. در این 
جلسه نتایج و دستاوردهای طرح تحقیقاتی جایگاه یابی 
فرودگاه امام خمینی )ره( در حوزه حمل و نقل بار هوایی 
و ارائه نقشه راه برای دســتیابی به موقعیت قطب اول 

منطقه تشریح شد.
طرح تحقیقاتی جایگاه یابی فرودگاه امام خمینی )ره( 
در حوزه حمــل و نقل بار هوایی و ارائه نقشــه راه برای 
دســتیابی به موقعیت قطب اول منطقه توسط تیمی 
متشکل از پژوهشگران دانشــکده مهندسی صنایع و 
دانشکده مهندسی هوافضا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

تدوین شده است.
اکبر پورشــیرازی استاد دانشــگاه صنعتی امیرکبیر و 
مجری طرح جایگاه یابی فرودگاه امام خمینی )ره( در 
حوزه حمل و نقل بار هوایی و ارائه نقشه راه برای دستیابی 
به موقعیت قطب اول منطقه گفت: نقشه راه دستیابی به 
موقعیت قطب اول منطقه در حمل بار هوایی با استفاده 
از ابزارهای مدیریت راهبردی نظیر برنامه ریزی راهبردی 

سلسله مراتبی و منظر برازنده طراحی شده است.
وی اظهار داشــت: به منظور طراحی این نقشه راه ابتدا 
مطالعه ای از وضع موجود حمل و نقل بار هوایی در شهر 
فرودگاهی امام خمینی صــورت گرفت. مجری طرح 
جایگاه یابی فرودگاه امام خمینی )ره( در حوزه حمل و 
نقل بار هوایی و ارائه نقشه راه برای دستیابی به موقعیت 
قطب اول منطقه اظهار داشت: همچنین با انجام مطالعات 
تطبیقی، ضمن تعیین موقعیت فرودگاه های برجسته 
منطقه در حمل بــار هوایی منطقه، جایــگاه فرودگاه 
بین المللی امام خمینی مشخص شــد و برای ارتقای 
جایگاه منطقه های آن، هدف گذاری در افق های ۱۰، ۲۰ 

و ۳۰ سال آینده صورت پذیرفت.
وی عنوان کرد: در این جلســه جزییات نقشه اقدامات 
برای رسیدن به افق ۱۴۱۰ طی دو برنامه میان مدت در 
قالب پنج سبد کاری مشخص شد. سبدهای معرفی شده 
که هر یک حاوی برنامه ها و اقدامات مشخص شامل سبد 
بازاریابی و ترانزیت، سبد سرمایه گذاری، سبد زیرساخت 
فرودگاهی، ســبد زیرساخت شــهر فرودگاهی و سبد 
حکمرانی و قانون گذاری هستند. در این جلسه ضمن 
استماع نظرات کارشناسان، فعاالن بخش خصوصی در 
حوزه حمل و نقل بار هوایی، نسبت به نتایج این طرح ابراز 
امیدواری کردند و رفع موانع توسعه حمل و نقل بار هوایی 
در شهر فرودگاهی را در کنار ایجاد آمادگی مطالعاتی و 
شناسایی جایگاه فعلی شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( 

برای توسعه بار هوایی ضروری دانستند.

در دانشگاه اميركبير؛

بررسی نقشه راه دستیابی به 
جایگاه اول بار هوایی منطقه
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