
سهام آســیایی امروز )چهارشــنبه( و به دنبال افت در وال 
اســتریت پیش از انتشــار گزارش مهم تورم ایاالت متحده 

سقوط کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، ســرمایه گذاران با ترس 
خود را برای ارقام قیمت مصرف کننــده آماده می کنند زیرا 
تحلیلگران هشدار می دهند که این ارقام می تواند افزایش نرخ 
بهره بزرگ دیگری از فدرال رزرو را رقم بزند و انتظارات رکود 

اقتصادی را تقویت کند.
بانک مرکزی ایاالت متحده اعالم کرده اســت که تصمیمش 
در مورد زمان و میزان تشدید سیاســت های پولی بر اساس 
این داده ها انجام می شــود زیرا بانک در تالش برای عبور از 
خط باریکی بین کاهش تورم از باالترین ســطح چهار دهه 

گذشته و تالش برای آسیب نرســاندن به اقتصاد است. این 
امیدواری وجود دارد که شاخص های اخیر نشان دهنده کند 
شدن فعالیت ها به فدرال رزرو فضای کمتری برای رفتارهای 
جنگ طلبی بدهد اما جهش بیش از پیش بینی  در مشاغل طی 
ماه گذشته، بحث در مورد سومین افزایش متوالی سه چهارم 

در سپتامبر را زنده کرد.
کارول کنگ، از بانک مشترک المنافع استرالیا گفت: »هیئت 
سیاست گذاری فدرال رزرو باید مطمئن شود که تورم به طور 
پایدار به ســمت هدف حرکت می کند قبــل از اینکه چرخه 

انقباض خود را متوقف کند«.
نتیجه تورمی قوی احتماال هیئت مدیره را تقویت می کند که 
هنوز تا آن نقطه فاصله دارد و به همین دلیل بازارها انتظارات 

خود را برای نرخ های بهره ایاالت متحده افزایش می دهند.
ارقام روز چهارشنبه در زمان حساسی برای بازارهای جهانی 
منتشر می شود که با طیفی از مسائل دیگر ازجمله جنگ در 
اوکراین، مشکالت زنجیره تامین و افزایش تنش های چین و 

آمریکا بر سر تایوان مواجه شده است.
در حالی که آخرین فصل درآمد کمتر از آنچه تصور می شــد 
دردناک بوده است، نشانه های فزاینده ای وجود دارد که نشان 
می دهد رکود اقتصادی شــروع به تأثیرگذاری بر شرکت ها 
کرده است و برخی از شرکت های بزرگ از جمله اپل و آمازون  

چشم انداز بدی را ارائه می کنند.
تراشه ســاز میکرون )Micron( جدیدترین شــرکت بود و 
گفت که به دلیل تقاضای ضعیف، احتمــاال درآمد کمتری 

از پیش بینی هایش در ســه ماهه چهارم خواهد داشت و این 
اظهارات یک روز پس از آن رخ داد که رقیــب آن، انویدیا از 

نتایج ناامیدکننده رونمایی کرد.
شــرکت های فناوری در نیویورک ضرر کردند و نزدک بیش 
از یک درصد کاهش یافت. هنگ کنگ، شــانگهای، توکیو، 
سیدنی، سئول، ولینگتون، تایپه، مانیل و جاکارتا همگی در 

وضعیت خوبی بودند.
واکنش اولیه کمی به اخباری مبنی بر افزایش شاخص قیمت 
مصرف کننده چین در ماه گذشته به باالترین حد در دو سال 

اخیر مشاهده شد اما کمتر از حد انتظار بود.
قیمت نفت ثابت بود و حدود ۶ ماه گذشته باقی ماند حتی پس 
از انتشار اخباری مبنی بر توقف عرضه از روسیه به سه کشور 

اروپایی از طریق اوکراین، زیرا تحریم هــا پردازش پرداخت 
ترانزیت را منع کردند.

بهای این کاال اساساً تمام دستاوردهای مشاهده شده از زمان 
حمله روسیه به همسایه خود در فوریه را از بین برده است زیرا 
انتظارات رکود اقتصادی پیش بینی های تقاضا را تحت تاثیر 
قرار داده است، در حالی که مصرف کنندگان به دلیل افزایش 

قیمت ها خرید بنزین را به تعویق می اندازند.
ادوارد مویا از اواندا )Oanda( گفت که بازار احتماال تضعیف 
بیشتری نخواهد داشت. وی در یادداشتی گفت: »از بین رفتن 
تقاضای نفت، ناشی از تضعیف اقتصاد جهانی نمی تواند قیمت 
نفت را با توجه به اینکه چشــم انداز عرضه پایین باقی مانده 

است، بسیار پایین بیاورد«.

وزیر ورزش و جوانان گفت: تا آخر تابستان یا در 
پاییز ۵۱ درصد ســهام اســتقالل و پرسپولیس 

واگذار می شود.
ســید حمید ســجادی در گفت وگو با خبرنگار 
ایسنا در حاشیه جلسه هیات دولت درباره زمان 
واگذاری باقی مانده ســهام دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس اظهارکرد: سازمان خصوصی سازی 
با همکاری دو باشــگاه اســتقالل و پرسپولیس 
در حال تالش مســتمر برای واگذاری سهام دو 

باشگاه هستند. 

وی بــا بیان اینکــه طبق برنامه ریزی ســازمان 
خصوصی ســازی، قرار بود تا آخر تابســتان به 
ســمت واگذاری ۵۱ درصدی دو باشگاه برویم، 
افــزود: نوبــت دوم واگذاری ها قرار اســت در 
شهریورماه انجام شــود و ما در حال برنامه ریزی 
برای این موضوع هســتیم. من دو جلسه مفصل 
با باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس و سازمان 
 لیگ و فدراسیون فوتبال داشــتم و مسائل الزم 

را بررسی کردیم.
وزیر ورزش خاطرنشــان کرد: االن دو باشگاه در 

فرابورس هستند و وقتی این شرکت ها به سمت 
واگذاری می روند، همه مســائل آنها باید شفاف 
شود. در واقع هر چقدر ســازوکار مالی و اداری 
منظم تر و آماده تر باشد، سرعت واگذاری ها هم 

بیشتر می شود.
ســجادی در پایان گفت: اگر تا آخر تابستان این 
واگذاری ســهام اتفاق نیفتد، تا پاییز این هدف 
محقق می شــود. تمام تالش ما این اســت که 
سریع تر ۵۱ درصد ســهام واگذار شود ولی همه 

موارد اداری و مالی هم باید فراهم شود.

رئیس کل بانــک مرکزی گفت: مــواردی که از 
دســتور بانک مرکزی در موضوع وام ازدواج )که 
طبق قانون است( تخطی صورت می گیرد حتما 
به سامانه های ارتباطی بانک مرکزی اعالم شود و 

بانک حتما برخورد خواهد کرد.
علــی صالح آبــادی در حاشــیه جلســه هیات 
دولــت و در جمــع خبرنگاران گفــت: راجع به 
وام ازدواج قبال هم عرض کردم و در بخشــنامه 
هم به بانک ها ارســال کردیم کــه از زمانی که 
مدارک تکمیل باشــد، حداکثر ظــرف ۱۰ روز 
کاری باید وام به حساب فرد واریز شود. بنابراین 
اگر بانکی رعایت نمی کند، حتمــا تخلف کرده 
 اســت و باید به هیات انتظامی بانــک مرکزی 

معرفی شود.
وی افزود: خواهش من این اســت مواردی که از 
این دستور بانک مرکزی )که طبق قانون است( 
تخطی صــورت می گیرد حتما به ســامانه های 
ارتباطی بانک مرکزی اعــالم کنند و بانک حتما 

برخورد خواهد کرد.
رییس کل بانک مرکزی درباره اینکه آیا شورای 

عالی پول و اعتبار عالوه بر موضوع نرخ سود بین 
بانکی و کنتــرل تورم به مکانیزم افزایش ســود 
سپرده ورود خواهد کرد،گفت: هنوز جمع بندی 
خاصی در شــورای پول و اعتبار صورت نگرفته 
است و به محض جمع بندی موضوع، اطالع رسانی 

می شود.
صالح آبادی افزود: در کشورهای مختلف با وقوع 
تورم جهانی، نرخ سود بانکی را اصالح کردند و این 

کار در کنترل تورم جهانی موثر بود.
وی ادامه داد: حتی روســیه نرخ ســود خود را 
اصالح کرد و بــا ایجاد تعادل مجددا نرخ ســود 
کاهش یافت، ایــران نیز بایــد در این خصوص 

تصمیم گیری کند.
رییس بانک مرکــزی درباره مزیــت های ثبت 
سفارش با استفاده از رمز ارزها، گفت: این موضوع 
اواخر سال گذشــته بین بانک مرکزی و وزارت 

صمت تفاهم شد.
صالح آبــادی افزود: دارندگان رمــز ارزهایی که 
مجوز قانونی داشتند طبق قانون می توانند رمز ارز 
استخراجی خود را برای واردات اعالم کنند. تفاهم 

درباره نحوه ثبت سفارش و انجام کار انجام شده و 
در حال اجرایی شدن است.

رئیس کل بانــک مرکزی با بیــان اینکه در بازار 
ارز آرامــش خوبی برقرار اســت، گفت: در چهار 
ماهه امســال حدود ۸۰ درصد رشــد تأمین ارز 
در سامانه نیما داشــتیم و همچنان مازاد عرضه 
نســبت به تقاضا در ســامانه نیما وجــود دارد. 
این بازار عمق بســیار خوبی پیدا کرده و روزانه 
 بیش از ۱۰ میلیون دالر بیــن صرافی ها معامله 

در حال انجام است.
صالح آبادی در رابطه با الیحه دولت برای منتشر 
نشدن تســهیالت جاری آن، بیان کرد: آنچه در 
دولت مطرح شده مطالبات جاری بانک ها است. 
طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ بدهــکاران بانکی در 
طبقه جاری و غیرجاری منتشــر می شوند و این 
تلقی ایجاد می شــد که افرادی که اسامی شــان 
منتشر می شــود در طبقه جاری قرار دارند و به 
دلیل حل شــائبه هایی که ایجاد شده بود گفته 
شده فقط آنهایی که معامالت مشکوک الوصول 

دارند نامشان منتشر شود.

بانک مرکزی اعالم کرد: طی یک ماه و نیم گذشته 
به میزان ۱.۳ هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن 
و از ابتدای سال تا امروز نیز ۹.۶ هزار میلیارد تومان 
وام قرض الحســنه فرزندآوری و ۴۷ هزار میلیارد 
تومان وام قرض الحسنه ازدواج توسط شبکه بانکی 

به متقاضیان پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از بانک مرکزی، از تاریخ ۶ 
تیرماه و با ابالغ شیوه نامه مربوط به بانک های عامل، 
تاکنون به میزان ۱۳ هزار میلیارد ریال به ۲۲ هزار 
و ۶۰۰ نفر تسهیالت ودیعه مسکن پرداخت شده 
که این میزان نشان دهنده رشد ۵۱ درصدی نسبت 
به ۱۰ مرداد ماه امسال است. گفتنی است تاکنون 

با معرفی وزارت راه و شهرسازی برای ۴۷ هزار نفر 
به منظور دریافت تسهیالت ودیعه مسکن در بانک 

های عامل پرونده تشکیل شده است.
همچنین بــه منظور حمایــت از جوانی جمعیت، 
از زمان ابالغ شــیوه نامه مربوطه )۳۱ فروردین ( 
تاکنون به ۲۴۱ هزار نفر به میزان ۹.۶ هزار میلیارد 
تومان وام قرض الحســنه فرزندآوری به متقاضیان 
پرداخت شده اســت. ضمن آنکه در همین راستا و 
به منظور تسهیل تامین هزینه های ازدواج جوانان 
از ابتدای سال تاکنون به ۳۴۳ هزار نفر به مبلغ ۴۷ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

به متقاضیان اعطا شده است.

امکان ثبت شکایات مردمی در خصوص 
تسهیالت فرزندآوری و ازدواج

یادآور می شــود، متقاضیان دریافت تســهیالت 
فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسکن که در خصوص 
دریافت این دســته از تســهیالت اعتراض دارند 
می توانند نسبت به ثبت شکایات از طریق »سامانه 
ثبت و رســیدگی به شــکایات« بانک مرکزی با 
مراجعــه بــه آدرس https://crm.cbi.ir و بــا 
انتخاب گزینه »ثبت درخواســت« و تکمیل موارد 
درخواستی شامل: استان، شهرستان، موضوع،  کد 
ملی، تاریخ تولد، نوع مشتری، شماره تماس، آدرس 

پستی و ... نسبت به درج شکایت خود اقدام کنند.

تورم کارخانه چین در ماه جوالی به پایین ترین حد ۱۷ 
ماه گذشته کاهش یافتزیرا کاهش سرعت ساخت وساز 
داخلی بر تقاضای مواد خام تأثیر گذاشــت. به گزارش 
ایسنا، اداره ملی آمار چین امروز چهارشنبه اعالم کرد 
که شــاخص قیمت تولیدکننده )PPI( پس از افزایش 
۶.۱ درصدی در ژوئن و پیش بینی های تحلیلگران برای 
افزایش ۴.۸ درصدی، ۴.۲ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزایش یافت. رشد قیمت تولیدکننده چین از 
باالترین رقم در ۲۶ سال گذشته در اکتبر سال گذشته 
کاهش یافته است و به سیاستگذاران اجازه می دهد تا 
اقتصاد ضعیف را تحریک کنند، حتی در شــرایطی که 
بانک های مرکزی تالش می کنند تا تورم افسارگسیخته 

را با افزایش شدید نرخ بهره کاهش دهند. زیچون هوانگ، 
اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس در یادداشتی 
تحقیقاتی گفت: تورم درب کارخانه در طول بقیه سال 
به دلیل کاهش بیشتر قیمت کاالها، کاهش تنگناهای 
عرضه و پایه باالتری برای مقایسه، در مسیر نزولی باقی 
خواهد ماند. در نشانه ای از شتاب کند، شاخص قیمت 
تولیدکننده  ۱.۳ درصــد ماهانه کاهش یافت که اولین 
کاهش ماهانه آن از ژانویه بود که بیشــترین کاهش در 
قیمت فلزات و پتروشیمی ها بود. شاخص مدیران خرید 
رسمی چین در هفته گذشته نشان داد که قیمت نهاده ها 
در ماه جوالی نسبت به ژوئن کاهش یافت که دلیل آن 
کاهش هزینه های انرژی و مواد اولیه و اشاره به کاهش 

قیمت های تولیدکننده بود. بر اســاس گزارش رویترز، 
دومین اقتصاد بزرگ جهان به میزان قابل توجهی کند 
شده است و به ســختی از انقباض در ســه ماهه دوم و 
تحت تاثیر محدودیت های سختگیرانه کووید- ۱۹، بازار 
پریشان امالک و احساســات محتاطانه مصرف کننده، 
 )CPI( رهایی یافته است. شاخص قیمت مصرف کننده
نسبت به ســال گذشــته ۲.۷ درصد افزایش یافت که 
ســریع ترین ســرعت از جوالی ۲۰۲۰ تاکنون بود اما 
پیش بینی ها برای افزایش ۲.۹ درصدی وجود نداشت. 
عامل اصلی قیمت های مصرف کننده تورم موادغذایی 
است که نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۶.۳ درصد 

افزایش یافت که از ۲.۹ درصد در ژوئن افزایش یافت.

تورم ایاالت متحده موجب سقوط سهام شد

واگذاری ۵۱ درصد سهام استقالل و پرسپولیس تا پاییز ۱۴۰۱ با بانک های متخلف در موضوع وام ازدواج برخورد می شود

تورم کارخانه  در چین به پایین ترین حد خود در ۱۷ ماه گذشته رسیدآخرین وضعیت پرداخت وام فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسکن
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وزیر اقتصاد:

 تورم تحت کنترل است

رشد ۶۹ درصدی 
وصول مالیات 

از نقل و انتقال خودرو

سودهای بانکی 
زیاد می شود؟

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

 بازار مسکن 
در فاز انتظار

رکــود در بازار مســکن به 
معنای این است که چندین 
ماه متوالی خرید و فروشی 
 اتفاق نیفتد. در حالیکه در 
ماه های اخیر به طور متوسط فروش وجود داشته 
است. در خرداد ماه فروش بسیار باالیی در حوزه 
مســکن داشــتیم. تیرماه رکود وجود داشت. در 
اردیبهشــت ماه میزان فروش پایین بــوده و در 
فرودین ماه میزان فروش باال بوده است. این بدان 
معناست که بازار مسکن در فاز انتظار به سر می برد 

نه رکود. وقتی در...

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس 
مسکن

2متن کامل  د ر صفحه ۴

2

کاهش ارزش 
معامالت خرد سهام

عقبگرد در بازار 
دالر و طال 

میزان صدور پروانه های ساختمانی به کمترین میزان در سال های اخیر رسیده است

رکود  در  بازار ساخت و ساز
صفحه۴

صفحه3

افت  مصرف  لبنیات  به  دلیل گرانی
وزارت   بهداشت :   مصرف   لبنیات   در   

دو   سه   ماه   اخیر  کاهش   چشمگیری   داشته   است

روز گذشته پس از ۵ روز شاخص های بورس نزول 
کردند و ارزش معامالت خرد سهام کاهش یافت.  
در معامالت روز چهارشــنبه نوزدهم مرداد ماه، 
شاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۳ هزار و ۴۷۲ 
واحدی نسبت به روز سه شنبه به رقم یک میلیون 
و ۴۴۸ هزار و ۴۶۹ واحد رسید.  شاخص هم وزن 
بورس نیز با افت هزار و ۳۴۱ واحدی در سطح ۳۸۹ 
هزار و ۶۰۲ واحدی ایســتاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( ۶ دهم واحد باال آمد و در 
سطح ۱۹ هزار و ۱۵۰ واحد باقی ماند.  روز گذشته 
همانند دیروز نماد »فوالد« بیشــترین اثر مثبت 
را بر شاخص کل داشت و پس از فوالد، نمادهای 
»فارس« و »وبانک« بیشــترین تأثیر را در رشد 

شاخص کل بورس...

بــازار روز گذشــته چهارشــنبه ۱۹ مــرداد ماه 
شــاهد عقبگرد قیمــت دالر و قیمت طــال بود. 
بــازار ارز روز گذشــته چهارشــنبه ۱۹ مــرداد 
ماه بهم ریخــت. نــرخ دالر روز گذشــته هم در 
 تهــران و هــم در بازارهــای همســایه عقبگرد 
را تجربه کرد.  قیمت دالر در تهــران در معامالت 
نقدی روز گذشته  تقریبا ۷۰۰ تومان کاهش را تجربه 
کرد. در سلیمانیه و هرات هم قیمت دالر تغییر کانال 
داد. نرخ دالر هرات روز گذشته بیش از ۶۰۰ تومان 
کاهش یافت و در سلیمانیه هم بیش از ۵۰۰ تومان 
ارزان شد. قیمت درهم نیز روز گذشته پایین آمد. نرخ 
حواله درهم نیز روز گذشته تقریبا ۸۰ تومان پایین تر 
از نرخ دیروز معامله شد.  عقب نشینی دالر در حالی 

است که سرنوشت برجام...



اقتصاد2
ایران

سودهایبانکیزیادمیشود؟
درحالیکه صحبت هایی مبنی بر افزایش چراغ 
خاموش سود سپرده در برخی بانک ها مطرح 
می شود، رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد 
که شــورای پول و اعتبار در این زمینه، هنوز 

تصمیمی نگرفته است.
بــه گــزارش ایســنا، در روزهــای اخیــر 
صحبت هایی مبنی بر افزایش ســود سپرده 
در برخی بانک ها مطرح شــد، به گونه ای که 
تعدادی از بانک های دولتی اقدام به افزایش 
این نرخ و پرداخــت ســود ۲۰ درصدی به 
سپرده های بانکی کرده اند.این در حالی است 
که براســاس آخرین مصوبه شــورای پول و 
اعتبار نرخ ســود علی الحســاب سپرده های 
ســرمایه گذاری مــدت دار بیــن ۱۰ تا ۱۸ 
درصد تعیین شــده و بانک مرکــزی نیز در 
بخشــنامه های خود بر رعایت این نرخ تاکید 

کرده است.
همچنین، نرخ های باالتر از نرخ های مصوب 
شــورای پول و اعتبار جــزو هزینه های قابل 
قبول مالیاتی محسوب نمی شوند و سازمان 
امور مالیاتی مطابق گزارش سازمان حسابرسی 
موظف به انجام اقدام مورد نظر در این زمینه 
است. با این اوصاف، رئیس کل بانک مرکزی 
در تازه تریــن اظهارات خود اعــالم کرده که 
شــورای پول و اعتبار هنوز بــه جمع بندی 
خاصی برای افزایش سود سپرده نرسیده و به 
محض جمع بندی موضوع، اطالع رسانی الزم 

در این باره انجام می شود.
صالح آبادی همچنین با اشاره به اصالح سود 
بانکی در کشورهای اروپایی، آمریکا و روسیه 
تحت تاثیر تورم جهانی، گفته که ایران نیز باید 
در این خصوص تصمیم گیری کند. عالوه بر 
این، علیرضا قیطاسی - دبیر شورای هماهنگی 
بانک های دولتی نیز به ایسنا اعالم کرد که با 
توجه به وضعیت حال حاضر تورم باید تجدید 

نظری در سودهای بانکی صورت بگیرد.

تمدیدثبتســفارشواردات
برنجمنوطبهداشتنسابقهشد

 معاون دفتر بازرگانی داخلــی وزارت جهاد 
کشاورزی می گوید این وزارتخانه مشکلی با 
تمدید و ویرایش ثبت ســفارش ها ندارد ولی 
اخیرا ســازمان توســعه تجارت بحث سابقه 
واردکنندگان را مطرح کرده  است که بایستی 

این موضوع از جانب آنها حل شود.
به گزارش ایسنا، اخیرا انجمن واردکنندگان 
برنــج اعــالم کرده اســت کــه بــه دلیل 
محدودیت های ایجاد شــده در سامانه جامع 
تجارت امکان ثبت سفارش جدید برای واردات 
برنج نیست. از طرفی امکان ویرایش و تمدید 

ثبت سفارش های قبلی نیز وجود ندارد.
در همین رابطه مجید حسنی مقدم -  معاون 
دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی 
در پاسخ به این سوال که آیا در ثبت سفارش 
برنج هــای وارداتی محدودیت ایجاد شــده 
است؟ اظهار کرد: اخیرا وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( و سازمان مرتبط با آن یعنی 
توســعه وتجارت برای ایجــاد و تمدید ثبت 

سفارش ها بحث سابقه را مطرح کرده اند.
وی ادامه داد: این یعنی اینکه براساس روال دو 
سال گذشته، با توجه به سابقه واردات شرکت ها 
و همچنین حجم آن ثبت سفارش ها تمدید 
می شود. به عبارت دیگر اگر شرکتی تا کنون 
اقدام به واردات برنج نکرده اســت نمی تواند 
واردات انجام دهــد یا اگر مثال در گذشــته 
متوسط ســاالنه ۱۰۰ تن برنج وارد می کرده 

بیشتر از این مقدار اجازه واردات ندارد.
 معاون دفتر بازرگانی داخلــی وزارت جهاد 
کشاورزی با اشاره به اینکه از نظر این وزارتخانه 
مشــکلی در ثبت ســفارش ها وجود ندارد و 
بایستی بحث ســابقه نیز حل شود، به ایسنا 
گفت: اعالم کردیم که فقط بحث سقف واردات 
را در نظر بگیرند و اجــازه دهند در گروه های 
کاالیی محصوالت کشاورزی امکان جابه جایی 
باشد؛ یعنی کسی که برنج وارد می کند بتواند 

شکر، کنجاله و جو نیز وارد کند.
حسنی مقدم در رابطه با اینکه واردکنندگان 
می گویند امــکان ویرایش تاریــخ، قیمت و 
کدهای مربوطه در ثبت ســفارش ها وجود 
ندارد، گفــت: وزارت جهادکشــاورزی هیچ 
مشــکلی برای تمدید ندارد ولی اگر در این 
تمدید با بحث سابقه مواجه شوند، مشکالتی 

ایجاد خواهد شد.
وی در پایان گفت: با وزارت صمت در این باره 
مکاتباتی انجام داده ایم و این وزارتخانه باید به 

مساله سابقه ورود و آن را برطرف کند.

خبر

بازار روز گذشته چهارشنبه 
۱9 مرداد ماه شاهد عقبگرد 
قیمت دالر و قیمت طال بود.

به گزارش اقتصادنیوز ؛ بازار 
ارز روز گذشته چهارشنبه 
۱9 مرداد ماه بهــم ریخت. نرخ دالر روز گذشــته 
 هم در تهــران و هم در بازارهای همســایه عقبگرد 

را تجربه کرد. 
قیمت دالر در تهران در معامالت نقدی روز گذشته  
تقریبا 7۰۰ تومان کاهش را تجربه کرد. در سلیمانیه و 
هرات هم قیمت دالر تغییر کانال داد. نرخ دالر هرات 
روز گذشــته بیش از 6۰۰ تومان کاهش یافت و در 
ســلیمانیه هم بیش از 5۰۰ تومان ارزان شد. قیمت 
درهم نیز روز گذشته پایین آمد. نرخ حواله درهم نیز 
روز گذشــته تقریبا ۸۰ تومان پایین تر از نرخ دیروز 

معامله شد. 
عقب نشینی دالر در حالی است که سرنوشت برجام 
همچنان مبهم و نامعلوم است. حسین شریعتمداری 
در سرمقاله کیهان از شکست مذاکرات وین خبر داد. 

روز گذشته صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی هم 
درباره آخرین وضعیت بــازار ارز عنوان کرد: آرامش 
خوبی در بازار ارز حاکم است و در چهار ماه اول امسال 
حدود ۱۴ میلیارد دالر تامین ارز داشتیم که نسبت به 
مدت زمان مشابه در سال گذشته حدود ۸۰ درصد 

رشد داشتیم.

قیمت طال ریزش کرد
 قیمت اونس طال ظهر روز گذشته تقریبا ۸ دالر پایین 
آمد و در محدوده ۱79۰ دالر معامله شــد. در بازار 
داخلی ایران هم در زمان نوشتن این گزارش قیمت 
طال ۱۸ عیار با ۱ میلیون و 353 هزار و 6۰۰ تومان به 
فروش رسید. این قیمت در مقایسه  با دیروز ۱9 هزار 

و ۸۰۰ تومان کاهش را نشان می دهد . 

قیمت سکه مقاومت کرد 
قیمت سکه روز گذشته در محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان معامله شد که نسبت به دیروز کاهش پیدا 
کرده بود . ارزش ذاتی سکه روز گذشته ۱3 میلیون 
و ۱95 هزار تومان بود و حباب سکه در محدوده ۱۲ 

درصد بدست آمد .
به نظر می رسد سکه بازان در برابر کاهش قیمت دالر 
مقاومت کردند و به راحتی حاضر به عقب نشینی از 
محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیستند. به باور 
فعاالن بازار سکه در صورتی که محدوده یاده شده از 
دست برود قدرت معامله گران کاهشی بیشتر خواهد 

شد و احتمال عقب نشینی تا نیمه کانال ۱۴ میلیون 
تومان هم وجود دارد.

پای بانک مرکزی در میان است
اما یکی دیگر از فعاالن بازار می گوید کاهش قیمت دالر 
به دستور بانک مرکزی است. دستور تزریق ارز دو روز 
قبل آغاز شده و بانک مرکزی در تالش است که به هر 
نحوی که شده قیمت دالر را فعال پایین نگه دارد. اینکه 
تا چه زمان بتواند با این راهکار قیمت دالر را مهار کند 
مشخص نیست اما فعال که بازار را مهار کرده و علیرغم 
اخبار منفی برجامی، قیمت دالر در حال کاهش است.

به گزارش تجارت نیوز تزریق ارز به بازار برای کاهش 
قیمت دالر، اتفاق کم سابقه ای نیســت. مروری بر 
نوسانات نرخ ارز نشان داده که دولت در برخی از مواقع 

با تزریق ارز سعی در کنترل قیمت دالر دارد.
آخرین نمونه آن به روزهای بعد از مذاکرات دوحه بر 
می گردد. زمانی که قیمت دالر یک روزه دو هزار تومان 
افزایش پیدا کرد اما دولت سریع وارد بازار شد و قیمت 

دالر را کاهش داد و به محدوده قبلی برگرداند.
تزریق ارز برای کنترل نرخ دالر را کارشناسان اقتصادی 
هم تایید می کنند. اگرچه معتقدند این روند ادامه دار 
نیســت و منابع بانک مرکزی اجازه تدوام این کار را 
نمی دهد. اما به نظر می رسد شرایط فعال به گونه ای 

است که دولت راهکاری جز کنترل قیمت ارز ندارد.

تاثیر احیای برجام بر بازار ارز ایران/ فروش ارز 
افزایشی شد

دبیر کل کانون صرافان ایران اظهار داشــت: از هفته 
گذشــته که بحث رایزنی ها برای ایجــاد توافق در 

مذاکرات مطرح شد، شــاهد کاهش نرخ ارز بودیم. 
همین ذهنیت مثبت مردم و کاهش نرخ ارز نشــان 
داد که احیای برجام می تواند در قیمت نهایی ارز تاثیر 
داشته باشد. کامران سلطانی زاده در گفت وگو با ایلنا 
درباره وضعیت بازار در شرایط احتمال احیای برجام 
اظهار داشت: با توجه به اینکه پس از توافق دسترسی 
ایران به منابع ارزی افزایش می یابد و تبادالت ارزی 
روان تر خواهد شد به طور قطع این روند در نرخ ارز در 

بازار ایران اثرگذار است. 
وی ادامــه داد: مــردم می دانند که پــس از توافق 
برگشت ارز حاصل از صادرات سهل تر انجام می شود، 
هزینه های بازگشت ارز به کشور کاهش پیدا می کند و 
تجارت ایران روان تر می شود. همچنین پس از احیای 
برجام فروش نفت و مشتقات نفتی افزایش می یابد و 
با رفع تحریم های کشتیرانی هزینه حمل و نقل کاال 
کاهش پیدا می کند. به طور کلی هزینه های تمام شده 
صادرات و واردات و تجارت ایران کاهش پیدا می کند 

و قیمت ارز هم از این روند و شرایط تاثیر می پذیرد.
دبیر کل کانون صرافان با بیــان اینکه هر چه میزان 
صادرات و ورود کاالهای ایرانی به بازارهای بین المللی 
افزایش یابد شاهد افزایش درآمدهای ارزی و افزایش  
عرضه ارز  در بازار خواهیم بــود، گفت: ایجاد امنیت 
اقتصادی، ایجاد امنیت روانی و ذهنی بین مردم منجر 
به کاهش خرید سرمایه ای، ارز در بازار می شود و در 
این شــرایط با کاهش تقاضا و افزایش عرضه مواجه 
می شویم که نتیجه آن برقراری ثبات در بازار ارز است.
سلطانی زاده درباره واکنش بازار به اخبار برجامی چند 
روز گذشته ادامه داد: البته روز گذشته و روز گذشته 
زمان خوبی برای ارزیابی واکنش بازار نیست چراکه در 

ایام بین تعطیل قرار داریم و معموال در این شرایط، بازار 
متشنجی رو نمی بینیم و نمی توان تحلیل درستی از 
روند بازار داشت اما از هفته گذشته که بحث رایزنی ها 
برای ایجاد توافق در مذاکرات مطرح شد، شاهد کاهش 
نرخ ارز بودیم. همین ذهنیت مثبت مردم و کاهش نرخ 
ارز نشان داد که احیای برجام می تواند در قیمت نهایی 

ارز تاثیر داشته باشد.
وی تاکید کرد: رصد بازار نشــان می دهد در این ایام 
فروشنده های ارز در بازار افزایش پیدا کرده اند و اخبار 
مذاکرات بر روی افرایش فروش ارز و افزایش عرضه ارز 

مردم در بازار تاثیر مثبت گذاشته  است.
دبیر کل کانون صرافان درباره رفتار صادرکنندگان 
دربازار ارز گفت: دو ماه قبل  نرخ ارز وارد کانال 3۱ هزار 
تومان شد و از این رو بسیاری از صادرکنندگان ارز خود 
را نگهداری کردند که در موقعیت بهتری عرضه کنند 
اما صادرکنندگان هم برای تامین نیاز ریالی خود باید 
ارز به فروش برسانند و با توجه به اینکه صادرکنندگان 
هم احتمال می دهند که خبر توافق منتج به کاهش 
نرخ ارز می شــود به طور قطع بــا افزایش فروش ارز 
صادرکنندگان خواهیم بود و همین رفتار هم بر روند 

کاهشی نرخ ارز در بازار کمک می کند.
وی با اشــاره به میزان ارزهای خانگی و روند تخلیه 
ارز خانگی در بازار با انتشــار اخبــار مثبت برجامی 
اظهار داشت: از چند سال گذشــته مردم و بسیاری 
از صادرکنندگان با توجه به دغدغه های که داشتند 
سپرده های ریالی خود را از شبکه بانکی خارج و تبدیل 
به ارز، سکه و مسکوکات طال کردند که نمونه جمع 
آوری ارز و طال خانگی را در صندوق امانت بانک ملی 
دیدیم که چندی پیش به ســرقت رفت. اخبار غیر 
رسمی می گویند حدود ۴۰ میلیارد دالر ارز خانگی 

وجود دارد، یعنی به ازای هر ایرانی 5۰۰ دالر. 
سلطانی زاده افزود: البته باید توجه داشته باشیم که 
بخشی از نقدینگی ایرانی ها به ملک خارجی تبدیل 
شد و تنها در دو سال گذشته به اندازه حدود ۱۰ هزار 
واحد مسکونی ارز از کشور خارج شده  است و خروج 

سرمایه سنگینی را تجربه کردیم.
وی ادامه داد :اگر مردم اطمینان حاصل کنند که روند 
کاهشی نرخ ارز ادامه دار خواهد بود نسبت به فروش و 

تخلیه ارزهای خانگی در بازار اقدام می کنند. 
سلطانی زاده در پاسخ به این سوال که آیا عدم توافق 
در این دور از مذاکرات باعث رشد جهشی قیمت ارز 
خواهد شد، گفت: ایران نشان داده که آمادگی مقابله با 
تنش ارزی را دارد چراکه کشورمان راه های درآمدهای 
ارزی خود را پیدا کرده است و شرکای قوی مانند چین 
و روسیه دارد و با توجه به افزایش قیمت نفت و ذخایر 
ارزی کشــور، عدم توافق نمی تواند منجر به افزایش 

جهشی قیمت دالر شود.

کاهشقیمتدالرادامهمییابد؟

عقبگرد در بازار دالر و طال 

وزیر اقتصاد:
تورمتحتکنترلاست

وزیر اقتصاد و دارایی با انتقاد از رســانه هایی 
که ارقام غیرمستند درباره وضعیت اقتصادی 
کشور در این روزها منتشــر می کنند گفت: 
متاسفانه در رسانه ها از داده های غلط گاهی 
اســتفاده می شــود که فایده ای جز تخریب 

اذهان عمومی جامعه ندارد.
به گزارش ایسنا، ســید احسان خاندوزی در 
جمع خبرنگاران در حاشــیه نشست هیات 
دولت با اشاره  به  سالگرد شروع به کار دولت 
سیزدهم اینکه گزارش های مربوط به ارزیابی 
عملکرد دولت در رسانه های مختلف مطرح 
و در مورد آن بحث شــود را طبیعی دانشت 
و افــزود: ما ایــن فرصت را برای مشــارکت 
صاحب نظران و منتقدان مغتنم می شماریم.

وی خاطرنشــان کرد: درخواست جدی دارم 
اینکه همه اصحاب رسانه سعی کنند مستند 
به اعداد و ارقام رسمی کشور مطالب را تهیه 
کنند. متاســفانه از داده هــای غلطی گاهی 
اســتفاده می شــود که فایده ای جز تخریب 

اذهان عمومی جامعه ندارد.
وی با بیان اینکه واقعیتی هست که برخی از 
آنها نقاط ضعف اســت، گفت: در فاصله بین 
اردیبهشــت تا تیرماه به لحاظ شاخص های 
قیمتی فشــار بیشــتری روی مــردم بود و 
شاخص های تورمی هم این را نشان می دهد، 
اما مسیر تحت کنترل اســت و همانطور که 
تورم تیرماه کاهش داشت در مرداد هم همین 
کاهش را نســبت به تیرماه شــاهد خواهیم 
بود. در بهار ۱۴۰۱ پایه پولی کشور 6 درصد 
افزایش یافته اســت در حالی که در ۱۴۰۰، 
9 درصد بود یا دولت در بهار امســال  با یک 
پنجم تنخواه بودجه ای سال گذشته خودش 
تمام هزینه ای مصرفــی اش را مدیریت کرد 
اینها نشان می دهد که این دست مسیرهای 

بلندمدت اقتصاد تحت کنترل است.
خاندوزی گفت: درباره چهارماه اخیر امسال 
هم آمارهای رســمی نشــان مــی دهد که 
توانســتیم ۲۲ دصد افزایش صادرات داشته 
باشــیم و ۱6 درصد افزایش واردات داشــته 
باشیم و این افزایش ها به لحاظ وزنی نیست، 
بلکه توانستیم صادرات با ارزش افزوده بیشتر 
را داشته باشیم یا افزایش ۴۰ درصدی درآمد 
ناشی از ترانزیت از مصادیقی است که نشان 
می دهد روند کلی در حوزه رونق اقتصادی رو 

به بهبود است .

درنهضتملیمســکنزمین
متعلقبهدولتومجانیبهمردم

دادهمیشود
وزیر راه و شهرســازی گفت: مسکن مهر کل 
زمین های که دولت داد یــک میلیون 6۰۰ 
هزار واحد بود بقیه زمین هایی بود که متعلق 
به مردم بود اما در نهضت ملی مسکن ما همه 
زمین ها در واقع متعلق به دولت است و مجانی 

در اختیار مردم می گیرد.
به گزارش ایلنا، رستم قاسمی روز چهارشنبه 
در حاشــیه هیــات دولــت در گفت وگو با 
خبرنگاران درباره مسکن مهر گفت: ک مسکن 
مهر حدود ۱۲ سال طول کشید و هنوز باالخره 
۲۰۰ هزار از واحد های آن باقی مانده است اما 
از مهر ماه مرحله نیازمندیهای ساخت مسکن 
آغاز شــد و امروز یک و نیــم میلیون واحد از 
مرحله پایه تا نازک کاری در دست اجرا داریم.

وی ادامه داد: برنامه ما بر اساس دستور رییس 
جمهور این اســت که تا پایان شهریور ماه در 
واقع سهم زمین چهار میلیون مسکن نهضت 
ملی مسکن را تعیین تکلیف کنیم و کار بزرگی 

است.
وزیر راه و شهرســازی گفت: مسکن مهر کل 
زمین های که دولت داد یــک میلیون 6۰۰ 
هزار واحد بود  بقیه زمین هایی بود که متعلق 
به مردم بود اما در نهضت ملی مسکن ما همه 
زمین ها در واقع متعلق به دولت است و مجانی 

در اختیار مردم می گیرد.
قاسمی گفت:  قرار براین است تا پایان شهریور 
ماه امسال مساله زمین را در کشور حل کنیم 
و یک و نیم میلیــون واحد هم اکنون در تمام 

شهرهای کوچک و بزرگ  در دست اجراست.
وی افزود: راهبرد ما این است در شهرهایی که 
زمین داریم زمین را ویالیــی به مردم واگذار 
کنیم یعنی قطعه ۲۰۰ متری به مردم واگذار 
می کنیم وام می دهیم  و  خود می آیند و می 
سازند و ما با آنها قرار داد داریم تا  ظرف یکسال 
و نیم مسکن ساخته شود و در غیر اینصورت با 

مشکل روبرو می شوند.

اخبار
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روز گذشته پس از 5 روز شــاخص های بورس 
نزول کردند و ارزش معامالت خرد سهام کاهش 
یافت. به گزارش اقتصادنیــوز، در معامالت روز 
چهارشنبه نوزدهم مرداد ماه، شاخص کل بورس 
پایتخت با ریزش 3 هزار و ۴7۲ واحدی نسبت 
به روز سه شنبه به رقم یک میلیون و ۴۴۸ هزار و 

۴69 واحد رسید. 
شــاخص هم وزن بورس نیز با افت هزار و 3۴۱ 
واحدی در ســطح 3۸9 هــزار و 6۰۲ واحدی 
ایســتاد. همچنیــن شــاخص کل فرابورس 
)آیفکس( 6 دهم واحد باال آمد و در ســطح ۱9 

هزار و ۱5۰ واحد باقی ماند.  
روز گذشته همانند دیروز نماد »فوالد« بیشترین 
اثر مثبت را بر شاخص کل داشت و پس از فوالد، 
نمادهای »فارس« و »وبانک« بیشترین تأثیر را 
در رشد شاخص کل بورس داشتند و نمادهای 
»کگل«، »شســتا«، »خــودرو« و »شــبندر« 
بیشترین تأثیر کاهشی را بر شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »بپــاس«، »اتکای« و 
»فزر« بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »زاگرس«، »شراز« و »خدیزل« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند. در 
جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خســاپا 
صدرنشین اســت و فوالد و خگستر در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، کایزد 

و فزر پرتراکنش  ترین نمادها هستند.
  

افت ارزش معامالت 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به 

رقم ۱3 هزار و 99۲ میلیارد تومان افزایش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهــی در بازار ثانویه ۱۰ 
هزار و 3۴۱ میلیارد تومان بــود که 7۴ درصد 
از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه را تشکیل 

می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 
۱9 درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم ۲ 

هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان رسید. 

صف های پایانی بازار 
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نســبت بــه روز کاری قبل 
افزایش یافت و 3۰ میلیارد تومــان بود. ارزش 
صف های خرید نیز نســبت به پایان روز کاری 
گذشــته ۱۱6 درصد رشــد کرد و در رقم 93 

میلیارد تومان ایستاد. 
روز گذشته نماد وبانک )شرکت سرمایه گذاری 
هلدینگ توسعه ملی( با صف  خرید ۴۸ میلیارد 
تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. 
پس از وبانک، نمادهای بکاب )شــرکت صنایع 
جوشکاب یزد( و وپترو )شرکت سرمایه گذاری 
صنایع پتروشــیمی( بیشــترین صف خرید را 

داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت 
به نمــاد انــرژی۱ )نهادهــای مالــی بورس 
انرژی( تعلق داشــت که ارزش آن ۱۲ میلیارد 
تومــان بود. پــس از انرژی۱، نمادهــای غاذر، 
 کمنگنــز، مــداران و فلولــه بیشــترین صف 

فروش داشتند.

قیمت فــروش محصوالت نیروگاه هــا در بهار 
امسال نسبت به سال گذشــته با افزایش ۸.۴ 

درصدی همراه شده است.
به گزارش ایســنا، مرکز آمار ایران در تازه ترین 
گزارش خود به بررسی آخرین تغییرات قیمتی 

در حوزه تولید برق پرداخته است.
بر ایــن اســاس در  بهــار ۱۴۰۱، شــاخص 
قیمــت تولیدکننده بخش برق ۱۸۸.3 اســت 
که نســبت به فصل قبــل )تــورم فصلی( ۰.۸ 
درصد کاهش و نســبت به فصل مشــابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطــه( ۸.۴ درصد افزایش 
 دارد. همچنین تورم ساالنه ۱3.۸ درصد اعالم 

شده است.
در دوره مورد بررســی، میزان تغییرات قیمت 
تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل 
۰.۸- اســت که در مقایســه با همین اطالعات 
در فصل قبل ۲.9 واحد درصد کاهش داشــته 
اســت. به عبارتی، میانگین قیمــت دریافتی 
توسط نیروگاه های برق به ازای فروش محصول 
به شرکت های توزیع برق، نســبت به زمستان 
پارسال ، ۰.۸ درصد کاهش دارد. در همین راستا 
درصد تورم فصلی بخش تولید برق، برای ساعات 
مختلف اوج بار، میان بار و کم بار به ترتیب ۰.۸-، 

۲.9- و 3.6 درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، در بهار ۱۴۰۱ نرخ تورم 
تولیدکننده بخش برق، نســبت به فصل مشابه 
سال گذشــته، ۸.۴ درصد بوده که در مقایسه 
با همین اطالعات در زمســتان سال قبل،  ۲.۲ 
درصــد کاهــش دارد. همچنین تــورم نقطه 

به نقطه، برای ســاعات اوج بــار ۱۲.7 درصد، 
 میان بــار ۱۰.7 درصــد و کم بــار ۱.۴ درصد 

است.
همچنین تورم ســاالنه در بخــش تولید برق،  
۱3.۸ درصد اعالم شده که در مقایسه با زمستان 
سال گذشته،  5.6  درصد کاهش داشته است، 
بنابراین تورم ســاالنه برای ساعات مختلف اوج 
بار ۱۸.۱ درصد، میان بار ۱6.۲ درصد و کم بار 

6.6 درصد است.
وزیر اقتصــاد و دارایی توجه به فضاســازی در 
رســانه های عمومی در موضوع رسوب کاال در 
بنادر ، گفــت: تالش جدی صــورت گرفت که 
عقــب افتادگی کشــور در این بخــش جبران 
شــود و بیش از یک میلیون و ۲5۰ هزار تن از 
کاالها با فشــار جدی دولت و وزارت اقتصاد از 
 بنادر ترخیص شــد و بخش کوچــک دیگری 

باقی مانده است.
وی خاطرنشان کرد: در نشستی که بنده با رییس 
کل گمرگ در خدمت رییس قوه قضاییه داشتم، 
بعد از بازدید ایشان از بندر بوشهر، در همان جا 
تاکید شد در همان بندر بوشهر، ماهانه سه هزار 
و پنجاه کانتینر ترخیصی داشتیم. اما 3۰ کانتیتر 
مورد بازدید رییس قوه قضاییه از مواردی بود که 
اساسا به گمرک اظهار نشده بود و تازه شناسایی 
شــده بود و در محوطه بندری باقی مانده بود. 
این رویه ای که موجب شده این مسیر کوچک 
که 3۰ کانتینر از 3 هزار کانتیتر اعالم نشود هم 
داریم حل و فصل می کنیم که همین مساله را 

هم دیگر شاهد نباشیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از رشد قابل توجه وصولی مالیات 
نقل و انتقال خودرو پس از راه اندازی ســامانه هوشمند مالیات نقل و 
انتقال خودرو خبر داد و گفت: وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو در 
چهار ماهه امسال نسبت به چهار ماهه سال گذشته، 69 درصد رشد 

داشته است.
به گزارش ایسنا، به نقل از سازمان امور مالیاتی، داود منظور - رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه پس از راه  اندازی سامانه مالیات 
نقل و انتقال خودرو در اوایل سال جاری، فرارهای مالیاتی این بخش به 
شدت کاهش یافته و شاهد رشد مالیات ها  در این بخش هستیم، گفت: 
وصولی چهار ماهه امسال مالیات نقل و انتقال خودرو از وصولی سال 

۱۴۰۰ در این بخش بیشتر بوده و همچنین رشد 69 درصدی نسبت به 
وصولی چهار ماهه سال گذشته را نشان می دهد.

منظور افزود: وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو در سال ۱۴۰۰ حدود 
۱6 هزار میلیارد ریال بوده که پس از راه اندازی ســامانه مالیات نقل و 
انتقال خودرو، طی چهار ماهه امسال، حدود ۱۸ هزار و 6۰۰ میلیارد 
ریال مالیات از نقل و انتقاالت خودرو در کشــور وصول شــده که این 
امر نشان می دهد اجرای این طرح با توجه به اینکه تغییر چندانی در 
وضعیت بازار نقل و انتقال خودرو صورت نگرفته، به میزان قابل توجهی 

در کاهش فرارهای مالیاتی در این بخش موثر بوده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، کاهش هزینه های شهروندان، 

جلوگیری از اتالف وقت و انرژی مردم و تعادل در بازار خودرو را از دیگر 
مزیت های مهم ایجاد سامانه هوشمند مالیات بر نقل و انتقال خودرو 

برشمرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو پیش 
از انجام فرآیند تعویض پالک انجام می شود، افزود: مالیات نقل و انتقال 
خودرو از هفتم فروردین سال جاری به صورت آنالین دریافت می شود 
و بر همین اســاس یک درصد از ارزش خودروهای داخلی و دو درصد 
خودروهای وارداتی تحت عنوان مالیات دریافت می  شود و افرادی که 
می خواهند برای تعویض پالک نوبت بگیرند، باید به سامانه نوبت دهی 

مراجعه کنند.

افزایش قیمت در تولید برقکاهش ارزش معامالت خرد سهام

رشد ۶۹ درصدی وصول مالیات از نقل و انتقال خودرو

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان بستني و 
آبميوه و نوشابه هاي تهران گفت: با تهيه شکر به نرخ 
دولتي مي توانيم شاهد تعادل در قيمت محصوالت 
اين صنف باشيم. به جرات مي گويم بيشتر مواد اوليه 
محصوالت اين صنف خارج از کشور تامين مي شود؛ 
بنابراين با شرايط نرخ ارز، قيمت را ما تعيين نمي کنيم 
بلکه متريال به کار گرفته شده در محصول تعيين مي 
کند. محسن مبرا، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و 
فروشندگان بســتني و آبميوه و نوشابه هاي تهران 
در آخرين وضعيت صنف متبوع به لحاظ تامين مواد 
اوليه مورد نياز بيان کرد: قيمت مــواد داخلي مورد 
استفاده در محصوالت صنف افزايش سرسام آوري 
داشته است؛ پسته که قبل از کرونا کيلويي ۵۰ هزار 
تومان بوده اکنون با ۷۰۰ هزار تومان در کيلو بايد تهيه 
کنيم. ضمن اينکه شاهد گراني بيش از حد مواد اوليه 
خارجي مانند قهوه، پسته و آناناس که بيشترشان پايه 
اوليه محصوالت اين صنف را تعيين مي کند هستيم.

مبرا با اشاره به اهداف و برنامه هاي آينده هيئت مديره 
جديد اتحاديه بيان داشــت: از جمله اهداف و برنامه 
هايي که در تالشيم به انجام رسانيم، ايجاد و تشکيل 
شرکت تعاوني براي اعضاي اين صنف است. از آنجا که 
برخي از مواد اوليه مورد استفاده کالن اين صنف از 
جمله شکر در شرايط خاص دچار نوسان قيمت و در 
برخي مواقع کمبود مي گردد بر آن هستيم تا در اسرع 
وقت به موضوع تشکيل شرکت تعاوني اقدام نماييم تا 
در اين شرايط از تسهيالت دولتي براي کمک و حمايت 

اعضا برخوردار باشيم .
وي با تاکيد بر تاســيس و راه اندازي آموزشــگاه در 
اتحاديــه گفت: از ديگــر اهداف اتحاديه تاســيس 
آموزشگاهي در شــان و منزلت اعضا و افرادي است 
که به اين شغل تمايل دارند؛ لذا در اولين فرصت جهت 
تاسيس آموزشگاه اقدام الزم انجام خواهد شد. تمايل 
جوانان به صنف خصوصاً در حوزه کافه داري در چند 
سال اخير موجب شده اين حرفه در شهر گسترش 
يابد؛ اما افراد بايد طبق قوانين و اصول در اين حيطه 
کار کنند مبرا تاکيد کرد: اتحاديه با اشراف بر اعضاء و 
تعهدات خود منبي بر ايجاد فضاي امن براي استفاده 
کنندگان کافه در همه حال با بارزسي و نظارت کامل تا 
امروز موفق عمل کرده است. متاسفانه برخي از مکان 
ها به دليل اين که ســازمان ميراث فرهنگي مجوز 

فعاليت شــان را صادر کرده است در حيطه اتحاديه 
نيست و تخلف صريح مي باشــد، چرا که صاحبان 
اين اماکن به عنوان خانه هايي با قدمت طوالني اجازه 
تخريب ندارنــد؛ بنابراين از ســوي ميراث فرهنگي 
تبديل به مکان هاي قابل استفاده مي شوند که يکي 
از آنها تبديل شدن به کافه است. اين اماکن از اتحاديه 
هيچ مجوزي دريافت نمي کنند در حاليکه کافه داري 
جزو اين صنف است و همه افراد بايد تابع قانون باشند. 
سازمان ميراث فرهنگي نيز بايد تابع قانون عمل کند 

تا اتحاديه بر نظارت خود اشراف داشته باشد.
وي در ادامه با اشــاره به موضوع تداخل صنفي بيان 
داشت: متاسفانه معضل تداخل صنفي در اين صنف 
بقدري زياد است که مي توان گفت بيشتر زمان هيات 
مديره را در بر مي گيرد. در چند سال اخير با توجه به 
شيوع کرونا و بسته بودن واحدهاي صنفي اين اتحاديه 
برخي بي نظمي ها و تداخالت به وجود آمده است. 
برخي با تداخل در حقوق صنف ديگر حق الناس را زير 
پا گذاشته و مانع از کسب و کارشان مي شوند. دخالت 
و وسعت فعاليت اقتصادي ديگر صنوف در اين صنف 
بقدري زياد شده که بازرسان هر جايي که تردد مي 

کنند شاهد اين تداخل هستند.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان بستني 
و آبميوه و نوشابه هاي تهران همچنين در ارتباط با 
مسائل مبتالبه ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم 
گفت: سامانه ايرانيان اصناف و ماده ۱۸۶ هر کدام به 
جاي مساعدت و رفع مشکل، با ايجاد مشکالت، سد 
بزرگي بر سر راه صدور و تمديد پروانه کسب شده اند. 
اتحاديه ها و کسبه بقدر کافي مشکالت دارند، سازمان 
ها بايد با حمايت و همراهي و رفع موانع در تسهيل 
کار به اتحاديه ها کمک کنند نه آنکه خودشــان بار 
مضاعف بر دوش اتحاديه و جاده را ناهموار نمايند. مبرا 
در خصوص کميسيون هاي فعال اتحاديه نيز گفت: 
اين اتحاديه داراي کميســيون هاي بازرسي- فني- 
آموزشــي- حل اختالف و رسيدگي به شکايات مي 
باشد؛ همچنين رسته هاي کافي شاپ- توليد و فروش 
بستي و آبميوه- توليد و فروش بستي و فالوده- آبميوه 
فروش- تهيه کنندگان رشــته نشاســته اي جهت 
فالوده- توليد نان بستني– فروشندگان مواد اوليه و 
لوازم بستني– فروشندگان مواد اوليه و لوازم بستني 

و دفتر کار، رسته هاي اتحاديه را تشکيل مي دهند .

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران 
معتقد اســت بازار ايران تحت تاثير نوســانات 
غيرمنطقي قرار گرفته و چــاره آن ورود تاجران 
با ارتباطات قوي به بــازار تجارت خارجي فوالد 

است. 
حميدرضا رستگار، رئيس اتحاديه فروشندگان 
آهن و فوالد تهران ضمن بيــان اين موضوع که 
ايران به عنوان دهمين کشور توليدکننده فوالد 
است و مسلما از اتفاقات جهاني تاثير ميپذيرد، 
گفت: هر اتفاقي که در جهان براي فوالد ميافتد 
اثر خــود را در بازارهاي مربوط به ايران نشــان 
ميدهــد. از جملــه اتفاقاتي کــه عامل کاهش 
صادرات فوالد ايران شــد تصميماتي است که 

دولت روسيه گرفت.
وي در ادامه بيان کرد: روســيه محصوالت خود 
را زير قيمت فروخت و ســعي کــرد بازارهاي 
مختلف را تصاحب کند. اين يکي از عواملي بود 
که بازار فوالد را دچار افــت قيمت کرد. در کنار 
آن بحث قرنطينه چين اســت.  رئيس اتحاديه 
فروشــندگان آهن و فوالد تهران افزود: شيوع 
دوباره کرونا در اين کشور باعث شد که شهرهايش 
را محصور کند و بــازار جهاني يکي از اصليترين 
بازارهايش را از دست داد. رســتگار اضافه کرد: 
 در کنار اين اتفاقــات ما واردات آهــن آالت از 

روسيه داشتيم. 
نميدانم چه سياستي در دســتور کار است، اما 
بايد منافع ملي کشــور درنظر گرفته شود. بايد 
در نظر بگيريم کــه کارخانجات مــا بتوانند با 

تمام ظرفيت توليــد کنند. نبايــد بگذاريم که 
بازار ايران تحت تاثير نوسانات غيرمنطقي قرار 
گيرد.  رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد 
تهران ضمن تاکيد بر اينکه منابع ما منابع ارزاني 
است و کيفيت کاالي ما داراي کيفيت رقابتي با 
محصوالت ديگر است، اشاره کرد: ما بايد افرادي 
را فعال کنيم که ســابقه و ارتباطــات خوبي در 
تجارت خارجي فوالد دارند تا به آن چشم اندازي 
برســيم که براي صادرات فوالد در سال ۱۴۰۴ 

پيشبيني شده است.
وي در ادامه عنوان کرد: چشــم انداز توليد ۵۵ 
ميليون تن خيلي خوب اســت. امــا بايد تالش 
کنيم که به آن افق برسيم. برنامه هاي حمايتي 
دولت خيلي مهم است. دولت مي تواند تسهيالت 
حمايتي ايجاد کنــد تا افرادي که بــا بازارهاي 
جهاني فوالد ارتباط دارند وارد بازار فوالد شوند. 
اگر دولت چنين حمايتي را صورت دهد ما بازار 

جهاني خود را حفظ خواهيم کرد.
رستگار در پايان يادآور شــد: زماني ما به توليد 
۵۵ ميليون تن يعني افق ۱۴۰۴ ميرســيم که 
پيش  بيني هاي دولت درست از آب در آيد. دولت 
هاي مختلف بايد در يک مسير قدم بردارند. نه در 
موازات برنامه هاي جديد.  اگر برنامهاي به عنوان 
چشمانداز نوشته ميشود، دولت هاي مختلف بايد 
مســير واحدي را طي کنند و در يک مسير قدم 
بردارند. ما به هدف نمي رســيم زيرا دولتها در 
مسير چشم انداز ۱۴۰۱ تغيير روش مي دهند. 

تغييري که در جهت توسعه کشور نيست.

رئيس اتحاديــه طباخان، فروشــندگان کله   و 
پاچه و ســيرابي )طبخ شــده و خام( تهران در 
مــورد وضعيت فعلــي اين بــازار گفــت: در 
روزهاي اخير طباخــان بازار خوبــي ندارند و 
 کار آنهــا ماننــد فصــل زمســتان پررونــق 

نيست. 
حســين رواســي، رئيس اتحاديــه طباخان، 
فروشندگان کله و پاچه و سي رابي )طبخشده 
و خام( تهران با مقايســه رونــق اقتصادي ايام 
تابستان به نسبت زمســتان در اين صنف بيان 
کرد: اســتقبال مــردم در روزهاي تابســتان 
خصوصــا در تيــر و مرداد مــاه بســيار کمتر 
از ســاير ماه هاي سال اســت. تعداد مراجعان 
 ۶۰ درصــد نســبت بــه فصــل ســرما کمتر 

شده است.
وي در ادامه با اشــاره به قيمت کلــه و پاچه و 
ديگر آاليش هاي اين صنف گفت: قيمت خريد 
کله و پاچه به نسبت سالگذشــته تغيير نکرده 
اســت؛ اما قيمت فروش با توجه به افزايش مزد 
کارگر، بيمه تاميناجتماعــي، حاملهاي انرژي 
 و اجاره بهــاي مغازهها افزايــش ۱۵ درصدي 

داشته است. 
اين در حالي اســت که مزد کارگر و هزينه بيمه 
کارگران بر کارفرما بسيار سنگين است. رواسي 
ادامه داد: فروش و ميــزان آن تغيير نکرده که 
 کمتر هم شــده؛ اما هزينه هاي کارفرماها باال 

رفته است.
هر واحــد صنفــي بيــن دو تا هشــت کارگر 

دارنــد. ســازمان تاميناجتماعــي از هر کارگر 
يک ميليــون و ۲۰۰هــزار تومان بابت ســهم 
بيمــه از کارفرمــا مــي گيــرد، در حالي که 
درآمد به جــاي افزايش، کاهش پيــدا کرده، 
 چطــور ميتوانــد ايــن دو را ســازماندهي 

کند؟
رئيــس اتحاديه طباخــان، فروشــندگان کله 
و پاچه و ســيرابي )طبخ شــده و خام( تهران 
با اشــاره به لزوم ســاماندهي واحدهاي بدون 
پروانــه کســب تاکيــد کــرد: بارهــا صنوف 
بدون پروانه کســب را شناســايي و بــه اماکن 
 معرفي کــرده ايم، امــا اماکن پلمــب نکرده

 است. 
واحدهاي بدون پروانه بدون هيچ هزينه اي در 
حال درآمدزايي هســتند و تاوان آنها را صنوف 
با پروانه کســب بايد بدهند. صنــوف قانونمند 
اشتغالزايي ايجاد کرده اند و بايد مورد حمايت 

قرار گيرند. 
وي تصريح کــرد: اين صنف مســتقيم با مواد 
غذايي ســر و کار دارد، اما نه اداره بهداشت و نه 
اماکن توجهي به افــراد غيرقانونمند نمي کنند 
و دائم چوب الي چرخ صنوف با پروانه کســب 

مي گذارند. 
رواســي در خصوص قيمــت کله پاچــه بيان 
کرد: در حال حاضــر پرس ۴ نفــره کله پاچه 
بين ۲۸۰ تــا ۳۵۰هــزار تومان اســت؛ البته 
 اين قيمــت هــا در شــهرهاي مختلــف نيز 

متفاوت است.

رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي پيش 
بيني کرد، به دليل عرضه بــاال و تقاضاي پايين 
مرغ در بازار، قيمت هر کيلوگرم آن در روزهاي 
پاياني هفته جاري دســت کم ۵ هزار تومان در 
هر کيلوگرم کاهش يابد. مهدي يوســف خاني، 
رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران 
درباره آخريــن وضعيت بازار مــرغ اظهار کرد: 
در حــال حاضر قيمــت مرغ زير نــرخ مصوبي 
 اســت که دولت بــراي مصرف کننــده تعيين 
کرده است.  وي يادآور شد: در پايان ارديبهشت 
ماه ســال جاري، دولت دور جديد اصالح نظام 
پرداخت يارانهاي را آغاز کرد و در راستاي اجراي 
آن، نرخ مصوب چهار قلم کاالي اساســي مرغ، 

تخم مرغ، روغن و لبنيات را افزايش داد.
يوسف خاني تصريح کرد: طبق تصميم ستاد تنظيم 
بازار کشور و همچنين بر اساس اعالم اتاق اصناف در 
پي اصالح نظام پرداخت يارانه اي، نرخ مصوب هر 
کيلو گرم مرغ گرم براي مصرف کننده به ۵۹ هزار 
و۸۰۰ تومان افزايش يافت. به گفته رئيس اتحاديه 
فروشــندگان پرنده و ماهي تهران؛ هم اکنون هر 
کيلوگرم مرغ در خرده فروشــي هاي سطح شهر 
 به طور متوســط ۵۵ هزار تومان به مصرف کننده 

فروخته مي شود. 
يوســف خاني اظهار کرد: در هفته گذشته مرغ 
زير اين قيمت بود، از ابتداي هفته با رسيدن ايام 
تاسوعا و عاشوراي حسيني در پي افزايش تقاضا 
در بازار، قيمت مرغ افزايــش يافت و به ۵۵ هزار 
تومان رســيد. وي پيش بيني کــرد: قيمت هر 

کيلوگرم مــرغ در روزهاي پايانــي هفته جاري 
دســت کم ۵ هزار تومان در هر کيلوگرم کاهش 
يابد. يوســف خاني دليل کاهش ۵ هزار توماني 
قيمت هر کيلوگرم مرغ در روزهاي پاياني هفته 
 جاري را عرضه باال و تقاضــاي پايين براي اين 

کاال عنوان کرد.
وي معتقد اســت؛ ميزان کاهش تقاضا حتي در 
ايام خاص مانند تاسوعا و عاشورا نسبت به سال 
هاي قبل قابل لمس است و نشان از کاهش توان 
خريد مردم دارد. رييس اتحاديه فروشــندگان 
مرغ و ماهي معتقد است؛ هر چند در شرايطي که 
توان مالي مردم کاهش يافته قيمت پايين مرغ و 
رسيدن آن به زير نرخ مصوب براي آنها خوشايند 
است، اما مرغداران در زيان قرار دارند و اين موضوع 
مي تواند خود را در ماه هاي آينده با کاهش توليد 

و عرضه به بازار و افزايش قيمت ها نشان دهد.
گزارشهاي ميداني نشان ميدهد، در حال حاضر 
در بازار پايتخت قيمت مــرغ از هر کيلوگرم ۴۷ 
هزار و ۹۰۰ تومــان تا ۵۵ هــزار و ۸۰۰ تومان 
متغيير اســت. عمدتا قيمت کمتــر مربوط به 
مناطق پايين شهر و بيشترين قيمت مربوط به 
مناطق باالي شــهر تهران است. فروش گوشت 
مرغ به صورت قطعه بندي نيــز قيمت باالتري 
نســبت به مرغ کامل دارد. به طــور مثال: هم 
اکنون هر کيلوگرم ســينه مرغ به طور متوسط 
۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان و هــر کيلوگرم ران مرغ 
 بدون پوســت ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومــان در بازار

 به فروش مي رسد.

رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشــان پارچه تهران بيان 
داشــت: با حذف ارز ترجيحي و ورود ارز نيمايي همچنين 
حقوق گمرکي و ماليات محتســبه بــر آن، مضاف بر هزينه 
هاي جانبي مانند هزينه ترخيص، حمــل و نقل و ... پارچه 
بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش قيمــت يافت. به دنبال اين 
افزايش، رکود نيز شــدت پيدا کرد. اين روند افزايش قيمت 
عالوه بر پارچه به نخ نيز ســرايت پيدا نمــوده و تاثير افزون 
 تري بر روند گراني پارچه و در نهايت رکود و کاهش اشتغال 

را در بر گرفت.
محمد ولدخاني، رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشــان 
پارچه تهران با يادآوري و تاکيد بر شــعار ســال اظهار کرد: 
رهبر انقالب امسال را به عنوان توليد، دانش بنيان و اشتغال 
آفرين نام گــذاري فرمودند؛ امــا روند افزايــش قيمت ها 
در ابتداي ارديبهشــت، نتايج را کامال وارونــه رقم زد. وي 
تصريح کــرد: گراني و افزايش قيمت ها مســاوي با بيکاري 
 و عدم توليد است. چگونه سياستگذاران بر منويات رهبري 

بي توجه هستند؟
ولدخاني در ادامه افزود: بر همين اســاس به عنوان مسئول 
اتحاديه دو بار نامه بــه دکتر محمد مخبر معاون رياســت 

جمهوري ارســال کردم به اين مضمون که به دنبال کاهش 
حقــوق گمرکي و ســود بازرگاني مــواد اوليــه واحدهاي 
توليدکننده منســوجات و پوشــاک و عدم تحقــق اين امر 
که باعث افزايــش هزينه هاي واردات پارچــه و ايجاد تورم 
و باال رفتن پارچــه و در نهايت رکود بــازار و افزايش قاچاق 
پارچه و پوشــاک گرديده خواهشمندم نســبت به کاهش 
هر چه ســريع تر اين تعرفه اقدامات الزم را مبذول فرماييد 
تا اين اقدام جدي منجر به رونق توليــد و کارآفريني و بازار 
اشــتغال و نيز قطع زنجيره قاچاق پارچه و پوشــاک گردد 
و نياز واقعي پوشــاک و منســوجات که همانا مــواد اوليه 
 پارچه اســت در دســترس مصرف کننده بــا قيمت واقعي 

قرار گيرد.
وي در ادامــه افــزود: همچنين بــا توجه بــه اينکه صنف 
بنکــداران و طاقه فروشــان پارچــه، تامين کننــده مواد 
اوليه پوشــاک و منسوجات کشــور مي باشــد و با فروش 
ســنتي به صــورت چک هــاي مــدت دار و غيــر نقدي، 
تنها با ســرمايه شــخصي اشــتغال مي نمايند؛ لذا با توجه 
به ميــزان افزايــش حقــوق گمرکي بــا ارز نيمايــي نياز 
به بازنگــري به تعرفــه گمرکي مذکور جهــت ورود بخش 

 قابل توجهي از مــواد اوليه توليدات داخلــي کاماًل ضروري 
مي باشد.

رئيس اتحاديــه بنکــداران و طاقه فروشــان پارچه تهران 
گفت: با توجه به اينکه بيش از پنجــاه درصد از پارچه هاي 
موجود از طريــق واردات تامين مي گردد الزم اســت براي 
جلوگيري از تعطيلــي واحدهاي توليدي و ورود پوشــاک 
قاچاق به کشــور که دقيقاً مخالف فرمايشــات مقام معظم 
رهبري در راســتاي توليد، دانش بنيان و اشــتغال آفرين 
مي باشــد و براي رفاه حال مصرف کنندگان در اين زنجيره 
توليد اتحاديه تقاضا دارد هر چه ســريع تر نسبت به کاهش 
 تعرفه فوق با همکاري ساير ارگان ها و نهادهاي ذيربط اقدام 

الزم انجام گيرد.
ولدخاني با تاکيد بــر ضرروت حفظ اقتصاد ســنتي گفت: 
از آنجا کــه تامين مواد اوليه هشــت صنف بــزرگ بزازان- 
پوشــاک- کاالي خــواب- پوشــاک ورزشــي- مبــل– 
تزيينات ســاختمان – لــوازم پارچه اي صنوف پزشــکي 
کشــور و خودوســازي بر عهده صنــف بنکــداران پارچه 
 اســت بايد به دقت هر چه تمــام تر بر حفــظ اين صنوف 

پافشاري کرد.

رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران تاکيد 
کرد: صنف بنکداران پارچه که مســئول تاميــن مواد اوليه 
صنوف مذکور اســت با چالش هاي زيادي دست به گريبان 

مي باشد. 
تاجران اين صنف با ســرمايه شــخصي وارد بــازار کار مي 
شــوند و بدون کمک دولت بــراي کارخانه ها مــواد اوليه 
فراهم مي کنند؛ اما سياســتگذاران راه را براي آنها ســخت 
و طاقت فرســا کرده اند. بايد به دنبال آسان شدن کار براي 
افرادي باشــيم که تالش مي کنند مواد اوليه را به دســت 
توليدکننــده برســانند و باعث اشــتغال و رونق بــازار مي 
 گردند. در به جاي اينکه قدرداني از توليدکننده، متاســفانه 

دستانش را بسته اند.
 وي اضافه کــرد: زمانــي که پارچــه هاي وارداتــي گران 
مي شود، قاچاق خود به خود افزايش پيدا مي کند. از سوي 
ديگر توليدکنندگان داخلي نيز با مشــاهده اين روند کاالي 
خود را گران کرده و اين رويه روز بــه روز عرصه را براي کار 
و توليد تنگ تر مي کند. از دولتمردان و مســئوالن عاجزانه 
مي خواهم در تصميم گيري براي پارچه، از متخصصين امر 

کمک بگيرند. 

اتحاديه بنکداران پارچه مشــتاقانه از دعوت ايشان استقبال 
مي کند و سال ها تجربه خود را در اختيارشان مي گذارد تا از 

اين دام بيرون بياييم .
ولدخاني با تاکيد بر واردات هوشــمند گفــت: نبايد اجازه 
دهيم باليي که بر ســر صنعت خودروســازي کشور آمده 
اســت بر ســر پارچه بيايد. نبايد بــه دليل توليــد داخلي، 
واردات را از بيــن ببريــم. تنهــا بــا ايجاد و حفــظ رقابت 
اســت که مي توان صنعــت را ارتقــا داد. بــراي حمايت 
از توليــد داخــل اگر چــه توليد پارچــه صد در صــد نياز 
 کشــور را تامين نمي کنــد؛ مي بايســت ۲۰ درصد امکان 

واردات باز باشد.
رئيس اتحاديــه بنکــداران و طاقه فروشــان پارچه تهران 
در پايــان تصريح کــرد: ارتقاي ســطح کيفيــت توليد در 
مد، رنگ و به کار بــردن متريال، تنها با واردات درســت و 
هوشــمند امکان پذير اســت وگرنه توليد داخلي به ميدان 
دار بي رقيت تبديل شــده و هــر روز از کيفيت کم مي کند 
و مردم مجبــور به خريد هماني مي شــوند که در کشــور 
 فقــط توليد مي شــود، همــان باليــي که بر ســر خودرو 

کشور آمد.

گرانی لبنيات در حالی ادامه 
دارد که وزارت بهداشت در 
تــازه ترين گــزارش خود 
اعالم کرده مصرف لبنيات 
در دو سه ماه اخير کاهش 
چشمگيری داشــته است. ســرانه مصرف لبنيات 
در ايران کاهش يافته و اين اتفــاق تهديدی برای 
سالمت مردم به شمار می رود. در اين رابطه احمد 
اســماعيل زاده، مديرکل دفتر بهبود تغذيه وزارت 
بهداشت با اشاره به کاهش چشمگير مصرف لبنيات، 
عدم جبران اين موضوع را برای کودکان به ويژه در 

مناطق محروم خطرناک خواند. 
هرچند مســووالن دولتی همواره گرانی و افزايش 
قيمت روزانه لبنيات را غيرقانونی عنوان می کنند 
اما گويا گوش بازار از اين حرفها پر اســت. جرايمی 
که برای گرانفروشی در اين بازار در نظر گرفته شده 

نيز کارايی ندارد و اگر يک شرکت ۱۰ ميليارد تومان 
گرانفروشی کند ۲ ميليارد جريمه به جايی بر نمی 
خورد. روستا، رئيس هيأت مديره اتحاديه دامداران 
فارس با بيان اينکه گرانی های فشار زيادی را بر مردم 
وارد کرده و مردم ترجيح می دهند تا پولشان را در 
بخش های مهم و اولويت دار هزينه کنند. در حال 
حاضر حذف لبنيات از سفره مردم باعث سوء تغذيه 

و مشکالت زيادی برای مردم می شود.
در همين زمينــه دبير اتحاديــه توليدکنندگان و 
صادرکنندگان صنايع لبنی مشــهد در گفت و گو 
با »کســب و کار« گفت: افزايش قيمت لبنيات در 
ماههای اخير منجر به کاهش ســرانه مصرف اين 
کاالها شده است. لبنيات جزو محصوالتی است که 
بايد در سبد خريد روزانه مردم وجود داشته باشد. اما 
امروز حتی شير هم از سبد خريدها حذف شده است. 
مهدی هدايت نيا اضافه کرد: عوامل زيادی در رشد 
قيمت مواد لبنی دخالت دارند. افزايش قيمت شير 
خام و هزينه های بســيار زياد دامداری ها منجر به 

گرانی های اخير شــد. حتی شير مدارس به همين 
دليل از سبد خوراکی دانش آموزان خارج شد. وزارت 
جهاد کشاورزی در شورای عالی قيمت گذاری، قيمت 
جديد شير خام را تاييد کرده است اما بهای تمام شده 

برای دامدار بسيار بيشتر از اين قيمت است.
وی اظهار داشت: شير که به کارخانه وارد می شود 
بايد به محصول لبنی تبديل شود. دستمزد کارگری 
از ابتداء سال افزايش داشته، همچنين قيمت مواد 
بسته بندی ۱۰۰ درصد و قيمت حمل ونقل نيز ۴۰ 
الی ۵۰ درصد نسبت به ســال قبل افزايش داشته 

است.
 بــه هر ترتيــب گرانی قيمــت ها در بســياری از 
محصوالت را از ســفره های خانوار ها و اقشــار کم 
در آمد حذف کرده اســت و اين در حالی است که 
بعضی از شــرکت ها و کارخانه های لبنی به دليل 
اينکه نتوانستند قيمت محصوالتشان را گران کنند 
اقدام به کاهش وزن محصوالت شان کردند. آن طور 
که روســتا رئيس هيأت مديره اتحاديــه دامداران 

فارس می گويد: در حــال حاضر وضعيت دامداران 
اســتان فارس به هيچ وجه خوب و مناسب نيست 
و متاسفانه افزايش قيمت ها با نرخ های مواد اوليه 
همخوانی ندارد و اين در حالی است که با پول فروش 
هر کيلو شير می توانستيم حدود سه کيلو جو و ذرت 

خريداری کنيم.
سيروس روستا با بيان اينکه متاسفانه در حال حاضر 
با پول فروش يک کيلو شير می توانيم تنها يک کيلو 
جو خريداری کنيم می افزايد: در حال حاضر قيمت 
هر کيلو شير خام حدود ۱۲ هزار تومان است که در 
نقطه مقابل قيمت هر کيلو جو و ذرت هم به ۱۲ هزار 
تومان رسيده است و اين در حالی است که قيمت هر 
کيلو سويا ۱۷ هزار تومان است. رئيس هيأت مديره 
اتحاديه دامداران فارس با اشاره به اينکه متاسفانه 
دامداران در شرايط فعلی به هيچ وجه خواستار فشار 
بر مردم نيستند، می گويد: اما ذکر اين نکته ضروری 
است که ارزان بودن قيمت شير و لبنيات باعث می 

شود تا مردم از لبنيات بيشتر استفاده کنند.

News kasbokar@gmail.com

وزارت بهداشت: مصرف لبنیات در دو سه ماه اخیر کاهش چشمگیری داشته است

افت  مصرف  لبنیات  به  دلیل گرانی
کاهش شدید سرانه مواد لبنی

کاهش ادامه دار قيمت مرغبازار »کله پاچه« رونقي نداردضرورت ورود تاجران به بازار تجارت خارجي فوالد

قيمت پارچه ۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش يافته است

گراني بيش از حد مواد اوليه بستني و آبميوه 
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زنجان با ۳۱۳ جواز تأسیس در رتبه اول قرار دارد
بهای برق مصرفی مراكز استخراج رمزارز چقدر است؟

بررسی ها نشان می دهد با احتساب مناطق آزاد تا ســال ۱۴۰۰ تعداد ۵۶ مرکز 
استخراج رمزارز در کشور مجوز فعالیت دریافت کرده اند که توان مورد نیاز آنها ۴۰۰ 
مگاوات است و در عین حال براساس آخرین مصوبه وزارت نیرو، بهای هر کیلووات 
ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶ هزار و ۵۷۴ ریال است. به 
گزارش ایسنا، ارزش باالی بیت کوین موجب شده است که افراد زیادی در سراسر 
جهان وارد رقابت برای استخراج آن شوند و در نتیجه اگر شخصی با یک رایانه ساده 
و به تنهایی قصد استخراج بیت کوین را داشــته باشد، شانس بسیار اندکی برای 
موفقیت خواهد داشت، بنابراین افراد متکثر با نصب نرم افزارهای اشتراک گذاری 
توان پردازشی رایانه، شــانس خود را برای موفقیت در کسب بیت کوین افزایش 

می دهند.
طبق تخمین مرکز نظام مالی جایگزین دانشگاه کمبریج، حداکثر انرژی مصرفی 
شش رمزارز برتر در نیمه نوامبر سال ۲۰۱۸ حداقل ۵۲ و حداکثر ۱۱۱میلیارد 
کیلووات ساعت در سال بوده است. در سال قبل از آن حداقل مصرف انرژی ۱۸ و 
حداکثر ۴۲ میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است. یعنی در یک سال مصرف 
برق رمزارزها حدود سه برابر شده بود. البته بعضی اوقات با کاهش قیمت رمزارزها 
میزان مصرف برق استخراج نیز کاهش یافته و افزایش میزان مصرف برق موضوعی 
قطعی نیست. اما در سال ۲۰۲۱ مصرف سالیانه شبکه بیت کوین به ۱۱۵ میلیارد 

کیلووات ساعت در سال رسیده است.
سهم ایران از استخراج رمزارزها نیز در طی دو سال از دو درصد در مهر ۱۳۹۸ به سه 
درصد در مرداد ۱۴۰۰ رسید. حداکثر سهم ایران از بازار جهانی طبق تخمین مرکز 
وابسته به دانشگاه کمبریج پنج درصد بوده است. نکته قابل توجه این است که در 
فصل تابستان سال ۱۴۰۰ که طبق دستور ریاست جمهوری وقت استخراج رمزارز 
ممنوع بود، سهم ایران از بازار جهانی استخراج ۱ درصد افزایش داشته است. این 
موضوع احتماال به اجرای ممنوعیت استخراج در کشور چین در کنار کاهش ارزش 
رمزارز بیت کوین و درنتیجه کاهش اقبال به استخراج رمزارز در مناطقی که تعرفه 

برق در آنها باالتر است، قابل انتساب باشد.
برای بررسی وضعیت استخراج رمزارز در استان های مختلف ایران می توان از آمار 
پروانه های بهره برداری و جوازهای تأسیس صادرشده در کشور استفاده کرد که 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، به این آمار پرداخته است. تا سال ۱۴۰۰ 
برای ۴۴ واحد استخراج رمزارز در کشورمان پروانه بهره برداری صادر شده است. 
شکل زیر تعداد پروانه های بهره برداری صادرشده کشور را به تفکیک استان نشان 

می دهد.
بیشتر پروانه های بهره برداری در استان سمنان صادر شده است و استان های البرز 
و گلستان در رتبه دوم قرار دارند و استان های آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، 
مازندران و یزد هرکدام ۳ پروانه بهره برداری در اختیار دارند. با احتساب مناطق 
آزاد تا سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۶ مرکز استخراج رمزارز در کشور مجوز فعالیت دریافت 
کرده اند که توان مورد نیاز آنها ۴۰۰ مگاوات است. فعالیت این مراکز تا پایان فصل 

تابستان ۱۴۰۰ غیرمجاز بوده و با پایدار شدن شرایط تأمین برق مجاز بوده است.
براساس آخرین مصوبه وزارت نیرو به شــماره ۱۴۰۰/۱۰۷۸۶/۲۰/۱۰۰مورخ 
۱۶/۰۱/۱۴۰۰ بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها 
برابر با ۱۶ هزار و ۵۷۴ ریال است. این نرخ براساس متوسط بهای صادراتی برق و 
نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه شده است و باید هر سه ماه یک بار توسط شرکت 
توانیر اصالح و به روزرسانی شود. طبق مصوبه مذکور، به منظور مدیریت مصرف 
برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارز در اوقات اوج بحرانی ممنوع 
است. در اوقات محدودیت دار تعرفه برق مصرفی با ضریب ۲ و در اوقات عادی تعرفه 
برق مصرفی با ضریب ۰.۵ )یا نصف قیمت معادل کیلوات ســاعتی ۸۲۸ تومان( 

محاسبه می شود.
آمارهای مربوط به جواز تأســیس می تواند تصویری از آینده استخراج رمزارزها 
نمایان کند. تا سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۷۸۸ جواز تأســیس ازسوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت صادر شده است. یعنی بیش از ۶۳ برابر تعداد پروانه های تأسیس 
صادرشده تقاضای رسمی برای ایجاد واحد استخراج رمزارز وجود دارد. شکل زیر 
تعداد جوازهای تأسیس صادرشده به تفکیک استان های کشور را نشان می دهد. 
استان زنجان با ۳۱۳ جواز تأسیس در رتبه اول قرار دارد و پس از آن استان های 
فارس، آذربایجان غربی، مازندران، سمنان و خوزستان قرار دارند. درصورت تعیین 
طبقه بندی مناطق سردسیر ازسوی هیئت وزیران، این امکان به وجود می آمد که 
مجوزها فقط در مناطق سردسیر صادر شوند که برق به صورت بهینه برای استخراج 
رمزارزها استفاده شود. از ابتدای شروع طرح برخورد با استخراج کنندگان بدون 
مجوز در ســال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۰ مجموع کشــف و شناسایی دستگاه های 
غیرمجاز استخراج رمزارز به عدد ۲۲۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه رسیده که طبق گزارش 

وزارت نیرو توان مصرفی آنها معادل ۶۲۱ مگاوات بوده است.

ايده های نوآورانه برای سازگاری روستاها با كم آبی ارائه شد
رویداد کارآفرینی ایده های نوآورانه سازگاری روستاها با کم آبی، ایده های نوآورانه 
در این زمینه ارائه شــد. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
نخستین رویداد کارآفرینی ایده های نوآورانه سازگاری روستاها با کم آبی با حمایت 
کارگروه تخصصی آب، خشک سالی، فرسایش و محیط زیست و با همکاری دانشگاه 
خلیج فارس، برگزار شد. محمد مدرســی سرپرست دانشگاه خلیج فارس گفت: 
سال های خشک و نیمه خشکی در پیش رو داریم و در شرایط کم آبی به سر می بریم 
باید با همین شرایط نیز بتوانیم بخش کشاورزی را مدیریت کنیم که راه مقابله با 
کم آبی استفاده از علم است. وی با بیان اینکه علم می تواند مشکالت فرا روی ما 
در مسئله کم آبی را مرتفع کند، بیان کرد: به دنبال بسته های سیاستی در حوزه 
کم آبی هستیم و امیدواریم که خروجی این رویدادها حل بخشی از مدیریت منابع 
آبی باشد. مدرسی با اشاره به اینکه دانشگاه خلیج فارس با توجه به اهمیت آب، این 
موضوع را به صورت جدی دنبال می کند، گفت: در این حوزه کارهایی از قبیل ایجاد 
پژوهشکده آب، استقرار اولین گلخانه ساحلی در پردیس فناوری با روش شیرین 
سازی آب دریا و همچنین نشست با سازمان های متناظر برای دستیابی به الگوی 
کشت در استان فعالیت های خود را آغاز کرده ایم. وی کشت گیاهان مقاوم با کم آبی 
را یکی دیگر از راهکارهای مقابله با پدیده خشک سالی و کم آبی دانست و افزود: باید 
نقشه راه و سیاست گذاری های دقیقی برای این موضوع داشته باشیم. ما در کنار 
بزرگ ترین منبع آبی جهان قرار داریم ولی بااین حال نتوانسته ایم به شکل قابل قبول 
و شایسته ای مسئله کم آبی را حل کنیم. رئیس دانشگاه خلیج فارس همچنین 
ادامه داد: این دانشگاه مولود انقالب اسالمی است که به فرمان مقام معظم رهبری 
ایجادشده و امسال نیز که سال کارآفرینی، اشتغال و دانش بنیان نام گذاری شده 
است، این رسالت را برای خود قائلیم که در دهه سی ام از عمر دانشگاه بتوانیم با توجه 
به منویات مقام معظم رهبری و شعار سال، نیازهای جامعه پیرامون را مرتفع کنیم.

جهانگیر پرهمت قائم مقام ستاد آب، خشک سالی، فرسایش و محیط زیست کم آبی را 
مشکل جدی کشور دانست و افزود: یکی از مسائل عمده کشور در حال حاضر مسئله 
کم آبی است چون ما کشوری خشک و نیمه خشک هستیم و در کشور طی چند سال 
گذشته شرایط خشک سالی حاکم بوده است، ولی از طرف دیگر باوجود سیالب های 
متعددی نیز نتوانستیم آب ها را مدیریت کنیم در این مسئله عالوه بر هدر رفت منابع، 
خسارت جدی نیز متحمل شدیم. وی جهت بخشی در صنعت، کشاورزی و خدمات 
برای استفاده از منابع آبی را مسئله اصلی کشور دانست و گفت: در شرایطی که کشور 
با شرایط خشک سالی متعدد همراه است، ما نیز باید منابع آب موردنیاز کشاورزی را 

تأمین کنیم. امروزه نقش آب در توسعه کشورها بر کسی پوشیده نیست.

اخبار

فروش ۱۰ میلیارد دالر اوراق قرضه شرکت مادر فیس بوک
ِمتا پلتفرمز که شرکت مادر فیس بوک است، اعالم کرد از نخستین عرضه اوراق قرضه، ۱۰ میلیارد دالر جمع کرده است. فروش اوراق قرضه به ِمتا برای تامین مالی بازخرید سهام و سرمایه گذاری در 

حوزه های جدید کمک خواهد کرد. در میان شرکتهای فناوری بزرگ، ِمتا تنها شرکتی بود که هیچ بدهی در حساب های خود نداشت. ورود به بازار اوراق قرضه، به این شرکت برای تامین هزینه بعضی از تغییرات 
پرهزینه از جمله فعالیت در حوزه واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، فضای مالی بیشتری را فراهم می کند. همچنین در فضای بازار فعلی، انتشار اوراق قرضه، نسبتا ارزان خواهد بود. اوراق قرضه شرکتی 

پس از ریزش که اوایل امسال داشتند، ماه گذشته بهبود یافتند زیرا سرمایه گذاران امیدوارند مبارزه بانک مرکزی آمریکا با تورم از طریق افزایش سریع نرخ های بهره، به تدریج تاثیر خود را نشان دهد.

رکود در بازار مسکن منجر به 
کاهش معامالت شده است. 
هرچند برخی کارشناســان 
رکــود در این بــازار را قبول 
ندارند اما کاهش ساخت و ساز 
و افت میزان فروش نشان از این واقعیت دارد. مهمترین 
علتی که باعث این امر شده است شوکی است که بازار وارد 
شده و حاصل از وضعیت اقتصادی اخیر کشور است. در 
واقع بهتر است بگوییم مردم منتظر نتیجه گیری قطعی 
پیرامون وضعیت کنونی هستند. تجربه نشان داده که 
در این حالت بر خالف تصور که می بایست اقدامی برای 
حفظ ارزش سرمایه از سوی آنان صورت بگیرد ترجیح 
بر آن است که وضعیت شکل قطعی خود را نمایان کند. 
یعنی در واقع هر زمان که مردم تصوری از آینده یک بازار 
بصورت دقیق نداشته باشند بازار بصورت کلی ایست می 
کند. یعنی نه خریداران و نه فروشنده ها تمایلی به خرید و 
فروش ندارند اما آمادگی برای این کار وجود دارد و بسته به 
ریسک پذیری هر شخص و پیش بینی از وضعیتی که در 
آینده بوجود خواهد آمد برخی زودتر و برخی در شرایطی 
که موج خرید ایجاد شده اقدام به ورود به بازار می نمایند .
در همین رابطه یک کارشناس بازار مسکن گفت: از سال 
۱۳۹۸ تا کنون این حجم از معامالت مسکن اتفاق نیفتاده 
بود که نشان می دهد بخش تقاضا تحریک شده است. 
مهدی روانشــادنیا اظهار کرد: رسیدن متوسط قیمت 

مسکن شهر تهران به بیش از ۳۹ میلیون تومان در هر متر 
مربع از رونق این بازار پس از رکود یک ساله حکایت دارد. 
متاسفانه تورم عمومی به قدری باالست که به تبعیت از 
آن بازار مسکن حرکت می کند. حتی رشد قیمت خانه 
مقداری با سطح عمومی قیمت ها فاصله دارد. این در واقع 
گران شدن قیمت واقعی مسکن نیست بلکه رشد قیمت 
اسمی ناشی از تورمی است که در همه سطوح به دلیل 

کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده است.
وی یادآور شد: وقتی روند تاریخی بازار مسکن را مرور 
می کنیم می بینیم که همواره همبستگی بین افزایش 
قیمت ها و افزایش تعداد معامالت وجود دارد. علت این 
است که وقتی مردم فضا و چشم انداز بازار ملک را تورمی 
می بینند به سمت این بازار می آیند. برخی متقاضیان 

مردد نیز خرید خود را تسریع می کنند.
روانشادنیا با بیان این که عمده پیش بینی ها برای سال 
۱۴۰۱ این بود که بازار مســکن، پایین تــر از نرخ تورم 
عمومی حرکت خواهد کرد گفت: این بدان معنا نیست 
که رشد قیمت خانه متوقف می شود. در حال حاضر نیز با 
وجود افزایش حدود ۳۳ درصدی قیمت سالیانه مسکن 
در تهران، تورم عمومی نقطه به نقطه ۵۲ درصد بوده که 
پایین تر بودن رشد قیمت مسکن از تورم را تایید می کند.

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشــان کرد: نرخ ارز به 
طور کلی در چند ماه اخیر رشد داشته است و در کنار آن 
ابهامات در مذاکرات سیاسی وجود داشت که هر دو عامل 
در بازارهای موازی مسکن تاثیر ایجاد کرد. وی درباره تاثیر 
اخبار مثبت مذاکرات هسته ای بر اقتصاد ایران گفت: اگر 
مذاکرات منجر بــه کاهش نرخ ارز شــود و این افت قابل 

مالحظه باشد می توان نسبت به ثبات بازار مسکن امیدوار 
بود؛ البته به شــرطی که کاهش نرخ ارز چشمگیر باشد 
و تداوم پیدا کند. این کارشــناس بازار مسکن با اشاره به 
رکود بخش ساخت و ساز تصریح کرد: به دلیل رشد قیمت 
نهاده های ساختمانی در سه چهار سال گذشته، اوضاع تولید 
مسکن چندان مناسب نیست اما تجربه نشان داده تقاضا اثر 
سریع تری بر تعداد معامالت و سطح  قیمت ها در بازار ملک 
دارد. تاثیر رکود ساخت و ساز بر بازار مسکن در میان مدت 
و بلندمدت مشخص می شود. بنابراین اگر افق نگاه را سال 
۱۴۰۱ قرار دهیم می شود گفت که موضوع نرخ ارز و شرایط 
کلی اقتصاد می تواند سمت و سوی بازار ملک را تعیین کند.
روانشادنیا اظهار کرد: معامالت مســکن در خردادماه 

هردو نوع مصرفی و سرمایه ای را شامل می شد. در بخش 
مصرفی از ماه های قبل کسانی بودند که انتظار داشتند 
خرید را در شرایط تثبیت به تاخیر بیندازند. در برخی  
موارد هم توقع ریزش قیمت خانه را داشتیم که رخ نداد و 
این افراد در اردیبهشت و خرداد به بازار ملک ورود کردند. 
گروه دیگر هم شامل تقاضای سرمایه ای بود که هر زمان 
احساس می کند بازار روند صعودی دارد به قصد برداشت 
سود یا حفظ سرمایه ورود می کند. وی انعقاد حدود ۱۴ 
هزار معامله مســکن  در خردادماه ۱۴۰۱ را چشمگیر 
دانست و یادآور شد: از سال ۱۳۹۸ تا کنون این حجم از 
معامالت اتفاق نیفتاده بود که نشان می دهد بخش تقاضا 

تحریک شده است

ميزان صدور پروانه های ساختمانی به كمترين ميزان در سال های اخير رسيده است

رکود در بازار ساخت و ساز

 بازار مسکن در فاز انتظار
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن

رکود در بازار مسکن به معنای این است که چندین ماه متوالی خرید و فروشی اتفاق نیفتد. در حالیکه در ماههای اخیر به طور متوسط فروش وجود داشته است. در خرداد ماه فروش بسیار باالیی در حوزه مسکن داشتیم. تیرماه رکود وجود 
داشت. در اردیبهشت ماه میزان فروش پایین بوده و در فرودین ماه میزان فروش باال بوده است. این بدان معناست که بازار مسکن در فاز انتظار به سر می برد نه رکود. وقتی در یک ماه رونق وجود دارد و در ماه دیگر کاهش میزان فروش، یعنی 
بازار کالن مسکن در انتظار ثبات است.  یعنی موضوع برجام مطرح است. یعنی برنامه های اقتصادی دولت باید تعیین تکلیف شود. در یک سالی که گذشت فقط صحبت ها شنیده شد و کاری از پیش نرفت. گویا برنامه های اقتصادی دولت 

نمی خواهد به سرانجام برسد. هرچند تحقق بخشی از این برنامه ها منوط به بحث برجام است. با تحقق برجام بازار مسکن خودش را نشان خواهد داد.  
در حال حاضر کاهش میزان و تزلزل تولید را داریم. چراکه تولیدکنندگان عمدتا خرده ساز هستند. تولیدکنندگانی که در بازار مسکن فعال هستند بین ۲۰ تا ۵۰ و حداکثر ۲۰۰ واحد مسکونی در سال می توانند تولید کنند. زمانی که دولت 
بر طبل مسکن سازی می کوبد به دلیل نبود انبوه ساز مسکن، هیچ برنامه ای جلو نمی رود. با این تبلیغات و نمایش دولت همین خرده سازان هم به بازار مسکن کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. چون ابزار الزم برای ساخت و ساز را ندارند. 
علیرغم اینکه مسکن دارای پتانسیل سیاسی بسیار باالیی است اما نباید از آن استفاده سیاسی کرد. اتفاقی که متاسفانه امروز در این بازار افتاده است. وقتی حرکات سیاسی در بازار مسکن آغاز می شود تولید مسکن هم متوقف می شود. دولت 
می خواهد از این موضوع بهره برداری سیاسی کند. در حالی که نمی تواند ۵۰ هزار واحد بیشتر تولید کند. به جای اینکه در سکوت و تبلیغات ابزارهای مالی متناسب را تامین و بخش خصوصی را هدایت کند به سمت کارهای نمایشی رفته 

است. دولت نباید خودش را درگیر ساخت مسکن کند. باید موارد الزم را تامین کند. مصرف کننده، خریدار، سازنده، تولیدکننده مصالح و... هم از بخش خصوصی هستند. مشخص نیست چرا دولت خودش را جلو می اندازد. 
دولت تنها باید زمین مورد نیاز را تامین کند و هیچ مسوولیت دیگری در بازار مسکن ندارد. وزارت راه و شهرسازی هم وظیفه ای در بازار ندارد. ابزارهای مالی در اختیار وزارتخانه نیست. مسکن موضوع عظیم اقتصادی است و در دست بخش خصوصی 
باید باشد. باید وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت پاسخگو باشند. بگویند برای مسکن چه کرده اند. مشکل اینجاست که بخش خصوصی نمی تواند منابع را از جامعه جمع کند و مسکن بسازد. رابطه بین منابع مالی و تولیدکننده گم شده 

است. ده ها ابزار مالی نیاز است تا یک میلیون واحد مسکونی در سال تولید شود. به همین دلیل است که بخش خصوصی به دیگر کشورهای کوچ کرده است. چون ابزارهای ساخت و ساز در این کشورها وجود دارد و در ایران وجود ندارد. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

رئیس ســازمان فضایی گفت: ماهواره خیام ماهواره 
سنجشی با دقت یک متر بوده که منحصر به فرد است 
و عالقه ای نداشــتیم که قبل از پرتاپ و مدارگذاری و 
استیبل شــدن ماهواره درباره آن اطالع رسانی کنیم. 
حسن ســاالریه رئیس ســازمان فضایی در پاسخ به 
ســوال یکی از خبرنگاران که چرا زمان پرتاپ ماهواره 
را اول اســپوتنیک اعالم کرد و بعد رسانه های ایرانی 
مطلع شدند و اینکه چرا سازمان فضایی شفاف اعالم 
نکرد که ماهواره ساخت ایران نیست و سفارت روسیه 
در ایــران آن را در توییتی اعالم کــرد، گفت: ماهواره 
 خیام ماهواره سنجشــی بــا دقت یک متــر بوده که 

منحصر به فرد است.
وی گفت: ما عالقه ای نداشــتیم که قبــل از پرتاپ و 
مدارگذاری و استیبل شــدن ماهواره درباره آن اطالع 
رسانی کنیم.رئیس ســازمان فضایی افزود: ۴-۵ سال 
است که سعی کردیم این اتفاق را خیلی عمومی سازی 
نکنیم اما به هر شکل سازمان فضایی روسیه خبری را 
بدون هماهنگی ما رو سایت بارگذاری کرد و نمی توان 
هم گفت عمدی در کار بوده است.ســاالریه ادامه داد: 
ما با روسیه توافق کرده بودیم که بعد از اینکه ماهواره 
شرایط استیبل پیدا کرد و تصاویر قابل اعتماد در اختیار 
ما گذاشت، اطالع رسانی کنیم و گام به گام این اطالع 

رسانی صورت گیرد.

ما بر این تاکید داریم که ماهواره خیام متعلق 
به ایران است

معاون وزیر ارتباطات گفت: شــما پرسیدید که چرا 
شفاف نگفتیم ماهواره را روسیه ساخته است اما ما بر 
این تاکید داشتیم که ماهواره متعلق به ایران است و اهل 
فن و متخصصین حوزه فضایی می دانند که این موضوع 
عجیبی نیست که شما توانایی ســنجنده یک متر را 
داشته اید اما نگفتید. ما تاکید داشته و داریم که مالکیت 
ماهواره برای ایران اســت اما اینطور نبوده که ساخت 

داخل نبوده است. 
وی در پاســخ به ســوال دیگر مبنی بــر اینکه چرا 
ماهواره خیام در روســیه پرتاپ شــد، گفت: ایران دو 
دهه اســت در زمینه پرتاپگرها کار می کنــد. در این 
حوزه پیشــرفت خوبی داشــتیم و به پرتاپ ماهواره 
۵۰۰ کیلوگرم هم رســیده ایم.ساالریه افزود: شرکت 
ســازنده ماهــواره خیام شــرکت روس بــود و هیچ 
منطقی نبود که پرتاپگر آمریکایــی انتخاب کنیم و 
البته کشــورهای متخاصم هیچ وقت این کار را برای 
 ما نمی کننــد؛ بنابراین به صورت منطقی به ســمت 

پرتاپگر روس رفتیم.

پرتاپ گر سایوز پرتاپگر قابل اطمینانی است
ســاالریه خاطرنشــان کرد: پرتاپگر ســایوز پرتاپگر 
قابل اطمینانی اســت و در پرتاپ های اخیر شکستی 

نداشته اســت و برای اعزام انســان به فضا اروپایی ها 
و آمریکایی ها پرتاپگر ســایوز را انتخــاب می کنند. 
خود شرکت ســازنده ماهواره قصد داشت از پرتاپگر 
 دیگری اســتفاده کند اما ما مخالفت کردیم و آنها هم 

همراهی کردند.
صحبت از اینکه ماهواره خیام جاسوسی است 

از پایه حرف کودکانه ای است
ساالریه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید 
یکی از مقامات آمریکایی مدعی شده است که هدف 
ماهواره خیام جاسوسی اســت، آیا اصال خیام چنین 
قابلیتی دارد و یا اینکه گفته شده از این ماهواره قرار است 
در حوزه جنگ اوکراین استفاده شود، گفت: قصد دارند 
فضا را متشنج کنند، ماهواره خیام با این هیبت و وزن 
و اطالع رسانی که شــده، اینکه بخواهیم از جاسوسی 

درباره آن صحبت کنیم از پایه حرف کودکانه ای است.

داده های ماهواره خیام را با یک تعرفه خاص 
به شرکت های دانش بنیان می دهیم

وی افزود: ماهواره جاسوسی در ابعاد و مدارات دیگری 
است و خیام ماهواره ای اســت که کامال با هدف رفع 
نیازهای داخل کشــور در حوزه های مدیریت بحران، 
شهری، معادن، کشاورزی و غیره طراحی و ساخته شده 
است. قرار است داده های ماهواره خیام را با یک تعرفه 
خاص به شــرکت های دانش بنیان بدهیم.این مقام 
مسئول ســازمان فضایی در ادامه توضیح داد: قرارداد 
این ماهواره زمانی بسته شد که اصال جنگ اوکراینی 

در کار نبود.

همکاری ایران در حوزه فضایی با شرکت 
های معتبر بین المللی از جمله روسیه

وی با اشاره به همکاری ایران در حوزه فضایی با شرکت 
های معتبر بین المللی از جمله روسیه گفت: با روسیه 
توافقاتی صورت گرفته و سرمایه گذاری دولت در حوزه 
زیرساخت خواهد بود.ساالریه درباره جزئیات قرارداد 
ماهواره خیام با شرکت سازنده روسی گفت: قراردادهای 
ماهواره مفصل بوده و جزئیات بسیار زیادی دارند و وقتی 
با یک شرکت رایزنی می کنیم طراحی مفهومی را یکبار 
خودمان انجام می دهیم و با جزئیات مشخص می کنیم 
و به شرکت تحویل می دهیم. قرارداد در این حوزه ها 
داینامیک و قابل تغییر است، البته کلیات از قبل مشخص 
است. در حال حاضر هم موارد و نکات فنی پیش می آید 
و متخصصان ایران و شرکت سازنده پیشنهادات خود را 

مطرح می کنند و در نهایت به جمع بندی می رسند.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: طبیعی است این 

گونه قراردادها دائما متغیر باشند و چیز بدی نیست و 
نشان می دهد ما بر نظارت اشراف داریم و هرچه گفتند 
نمی پذیریم. هر اصالحی در بخش فنی، تغییراتی را 
در بخش های حقوقی هم به دنبال خواهد داشت. وی 
تصریح کرد: به هر حال تالش بسیار زیادی در یکسال 
گذشته در حوزه روابط دیپلماتیک برای پرتاپ ماهواره 
خیام صورت گرفت و ما آن مســیر را ادامه دادیم و با 
سماجت بیشتری پیگیری کردیم. به این معنا نیست که 
این موضوع کشتی به گل نشسته بوده و ما آن را نجات 

دادیم، خیر این گونه نبوده است.
ساالریه درباره تغییرات در قرارداد خیام گفت: قرار بود 
ماهواره خیام از یک پرتاپگر دیگری انجام شود و خیلی از 
معادالت عوض شد و کار پرحجمی بود. شاید قریب به 
۳۰۰ ساعت جلسه در ماه های اخیر داشتیم و الحاقیه 
های متعددی در قرارداد داشــتیم. به هیچ وجه نافی 
زحمات دوره قبل نیستیم و فقط سازمان فضایی در این 
زمینه نقش نداشت، بلکه وزارت امور خارجه و حوزه بین 

الملل وزارت ارتباطات به ما خیلی کمک کرد.

هزینه ساخت ماهواره خیام
رئیس ســازمان فضایی ایران دربــاره روند طراحی و 
پرتاب ماهواره خیام نیز توضیح داد و گفت: برای آنکه 
یک ماهواره سنجشــی در مدار قرار گیــرد، ابتدا باید 
سفارش گیری صورت گیرد و پس از آن فرایند طراحی 
سیســتمی، طراحی دقیق، ســاخت و مدارگذاری 
ماهواره صورت گیرد و بعــد از تزریق ماهواره به مدار و 
کالیبراسیون آن، تصاویر ارســالی در اختیار محققان 

قرار خواهد گرفت.
وی ضمن اشاره به اینکه خیام در اواسط دهه ۹۰ توسط 
محققان فضایی کشور تعریف شده بود، گفت: پس از 
انجام مراحل تحقیقاتی این ماهواره، برای اجرایی کردن 
آن نیاز به دسترســی به ماهواره هایی با دقت یک متر 
داشتیم که این فرایند یک بازه زمانی یک تا دو ساله ای 
را می طلبید که پس از انجــام مطالعات اولیه و اجرای 
طراحی مفهومی ماهواره خیام، مشخصات فنی ماهواره 

تعیین شد.
ساالریه با تاکید بر اینکه برای سفارش یک ماهواره نیاز 
به پارامترهایی همچون تعیین مقررات، سیستم های 
مخابراتی، سیستم های ارتباطی و سنجشی در پیک های 
مختلف و همچنین کنترل وضعیت و پایداری ماهواره 
داریم، خاطرنشان کرد: این مراحل در کشور انجام شد 
و در دهه ۹۰ برای ســفارش این ماهواره، شرکت های 
مختلفی در دنیا مورد ارزیابی قــرار گرفت که پس از 
شناسایی این شرکت ها در نهایت یک شرکت معتبر 

سازنده روسی انتخاب شد.معاون وزیر ارتباطات ادامه 
داد: بعد از سفارش این پروژه به شرکت روسی مراحل 
نظارت بر پروژه و همچنین انواع تست های آن صورت 
گرفت و در نهایت این ماهواره به ایران تحویل داده شد و 

روز گذشته در مدار ۵۰۰ کیلومتری قرار گرفت.
وی درباره هزینه های ســاخت ماهواره ها به خصوص 
ماهواره خیام توضیح داد و گفــت: قیمت ماهواره های 
سنجشی معموال یک ماهواره در کالس ۱۰۰ کیلوگرم در 
دنیا زیر ۱۰ میلیون دالر است  و هرچقدر دقت سنجنده 
های بیشتر و ماهواره سنگین تر می شود قیمت افزایش 
می یابد و حتی ممکن است به ۱۰۰ میلیون دالر برسد. 
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: ماهواره های آماتوری هم 
داریم که در حال حاضر در دنیا ترند شده است اما قابلیت 
اعتماد باالیی ندارد و ممکن است با اشکاالت فنی رو به 
رو شود که قیمت آن زیر یک میلیون دالر است. بنابراین 
ماهواره سنجشــی قابلیت اطمینان چند ۱۰ میلیون 
دالر قیمت دارند. ساالریه با اشاره به اینکه ماهواره های 
مخابراتی چند ۱۰۰ میلیــون دالر هزینه دارند چرا که 
وزن آن ها زیاد است، گفت: قیمت ماهواره خیام در این 
کالس، ۴۰-۳۰ میلیون دالر در دنیا است اما هزینه دقیق 

آن را نمی دانم و باید قرارداد را ببینم.
رئیس سازمان فضایی گفت: تکنولوژی فضایی مدام در 
حال رشد و توسعه است اما ممکن است در حال حاضر 
کشوری در کالس ماهواره خیام بخواهد قرارداد ببندند، 
ارزان تر هم باشــد. در حوزه قیمت زمان عقد قرارداد 
مهم است. قیمت ماهواره در شرایطی خیلی معنادار 
می شود که بازار وســیعی از رقبا وجود دارد و مقایسه 
انجام می شود؛ در حوزه صنعت فضایی ما ۱۰۰ درصد 
تحریم هســتیم . صحبت کردن درباره قیمت ماهواره 
خیام که فالن شرکت دیگر ارزان تر قرارداد می بندد، 

اشتباه است.

در حال حاضر در چهار نوبت از ماهواره خیام 
داده گیری می شود

وی درباره داده گیری از ماهواره خیام نیز گفت: با توجه 
به پهناوری کشور در حال حاضر در چهار نوبت از این 
ماهواره داده گیری می شــود و همچنین فرامین برای 
برخی عملکردها به این ماهواره صادر می شود داده های 
این ماهواره از طریق ایستگاه ماهدشت دریافت می شود 
ولی ما در حال تجهیز ایستگاه های موجود و همچنین 
راه اندازی ایستگاه های جدید در اقصی نقاط کشور به 
منظور دریافت داده های این ماهواره هستیم. همچنین 
ما ایستگاه سیاری را برای این ماهواره در نظر گرفته ایم.

ســاالریه با بیان این مطلب که در حــال حاضر نیاز 
کشور در حوزه سنجشی، طیف یک متر است، گفت: 
صنعت فضایی ایران در ۲ دهه اخیر بومی ســازی این 
صنعت را آغاز کرده و در حال حاضر دانش فنی ساخت 

سنجنده های ۵ تا ۱۰ متر را کسب کرده است.

تالش ايران برای فرستادن موجود زنده به فضا

قد و قواره ماهواره خیام جاسوسی نیست


