
پس از آنکه گام نخست قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان برداشته و دستگاه های کارتخوان ساماندهی شدند، 
بسیاری از فعاالن اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت 
را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند اما به نظر می 
رسد با تفکیک حســاب های تجاری از حساب های شخصی، 

زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرا رسیده است.
به گزارش ایسنا، گام نخســت قانون پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته 

برداشته و ماده )۱۱( این قانون اجرا شد.
طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس 
از ابالغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان 
بانکی و یا درگاههــای پرداخت الکترونیکی اقــدام کرده و 
با ایجاد تناظــر بین آنها با مجوز فعالیت و شــماره اقتصادی 
بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناســه 

یکتا اختصاص دهد.
پس از تخصیص شناســه مذکور، کلیــه تراکنش های  های 
انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های 
کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان 
تراکنش های های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب 
بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطالعات 
این تراکنش های  های بانکی شــامل مانده اول دوره، وجوه 
واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی 

را به منظور تکمیل پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی 
مودیان موضوع ماده )۱۶۹ مکرر( قانون مالیات های مستقیم 
مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی 

به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.
در راســتای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار 
دستگاه کارتخوان ساماندهی شــد که از این تعداد، حدود ۹ 
میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده های 
مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده های مالیاتی مربوطه 

متصل شد.
در واقع حساب های متصل به این دســتگاه های کارتخوان، 
به عنوان حســاب تجاری محسوب شــده و وجوه واریزی به 
این حساب ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در 
نظر گرفته شد. با این اتفاق، بسیاری از مودیانی که به صورت 
مستقیم با مشتری سر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت 
را به جای اســتفاده از کارتخوان پیشنهاد می کنند. فرایندی 
که برخی آن را ناعدالتی مالیاتــی می دانند، زیرا درحالی که 
مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آن ها 
کسر می شود، اصناف دیگری که از درآمد باالیی هم برخوردار 

هستند از این طریق از پرداخت مالیات سرباز می زنند.
بنابراین، تفکیک حساب های تجاری و شخصی، کار برخی از 
مشاغل که می خواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت 
کردن، دور بزنند، سخت می کند، زیرا با این تفکیک اگر فردی 
بخواهد از طریق کارت یا حســاب بانکی خــود از کارتخوان 

استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب ها بیشتر می شود.

در این راستا، طبق مصوبه شــورای پول و اعتبار، اگر حسابی 
بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان 

در تراکنش ها جابه جا شود، تراکنش تجاری تلقی می شود.
البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشــتن ۱۰۰ تراکنش 
واریزی در ماه فقط مالک تجاری تلقی شــدن یک حســاب 
نیســت بلکه باید به طور همزمان در یک مــاه بیش از ۱۰۰ 
تراکنــش و ۳۵ میلیون تومان جابه جا شــود که صرفا تعداد 

واریزی به حساب مالک است نه هر تراکنش.

چه تراکنش هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری 
نمی شود؟  

فارغ از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن اســت 
فردی هزار تراکنش واریز به حساب  داشته باشد، اما حساب 
وی تجاری محسوب نشــود، چراکه امکان دارد فردی روزانه 
صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ 
وجه مشمول مالیات نیست. صالح آبادی در ادامه بیان کرده 
است که فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه مشمول 
مالیات حساب تجاری نیست، چراکه فعاالن بورس نیم درصد 
مالیات را از حساب وی کسر می کند و یا مثال فردی اقدام به 
فروش خانه مسکونی می کند و پنج میلیارد تومان به حساب 

وی واریز می شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.
بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش 
عمده تفکیک حساب های تجاری و شخصی در زمان اتصال 
دستگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته است،  

از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول مالیات حساب 
تجاری می شــوند.   عالوه بر این، با توجه بــه اینکه فعالیتی 
تجاری اســت که فرد با کاسبی کسب ســود کند یا متحمل 
زیان می شود و معامله انجام می دهد؛ بنابراین، فعالیت هایی 
نظیر خیریه ها یا صندوق های خانوادگی مشمول حساب های 

تجاری نخواهد بود.  

چگونگی شناسایی حساب تجاری 
طبق این گزارش، مسئوالن بانک مرکزی می گویند که مبنای 
تفکیک حســاب های تجاری و غیر تجاری بر اساس کد ملی 
افراد اســت، به گونه ای که اگر فردی چندین حساب داشته 
باشد مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی 
حســاب های فرد خواهد بود. بررسی ها نیز نشان می دهد که 
سازمان امور مالیاتی برای شناســایی حساب های مشکوک 
به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش 
در کنار داده کاوی استفاده می کند که بر این اساس یکسری 
تراکنش ها از جمله یارانه، واریزی از یک حســاب به حساب 
دیگر متعلق به فرد، تسهیالت بانکی و حقوق جز تراکنش های 

مشکوک به تجاری محسوب نمی شود.  
بنابراین، زمانی که حسابی را ســازمان امور مالیاتی به عنوان 
حساب تجاری شناسایی می کند، دو حالت پیش می آید؛ یکی 
اینکه صاحب حســاب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این 
حالت، حساب تجاری شناسایی شــده به پرونده مالیاتی وی 

متصل می شود.  

در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده 
مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی 
اداره مالیاتی اطالع رسانی می شود و او به عنوان مودی جدید 

در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.  

نحوه اخذ مالیات از حساب های تجاری 
در نهایت، از تراکنش های حسابی که به عنوان حساب تجاری 
شناسایی شده است، مالیات گرفته می شود. در این بین، اگر 
مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش ها را 
پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه ای برای این تراکنش 
گرفته نمی شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر 
پرداخت نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت 

تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می شود.  
البته توجه به این نکته ضروری است که به گفته داوود منظور، 
رییس ســازمان امور مالیاتی، اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ 

مرتبه باشد، قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر می کند.
به گفته وی، ســازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده 
و جمع صورت حســاب الکترونیکی با جمع واریز به حساب 
تجاری را مقایسه میکنیم و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر 

باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جریمه می شود.
بنابراین به نظر میرســد این قانون میتواند با توجه به شرایط 
متغیر باشد و اگر حسابی مشکوک به تجاری بود قبل از آنکه به 
عنوان تجاری شناخته شود، با صاحب حساب جلسه ای برگزار 

شده و شرایط سنجیده می شود.

ایران با داشتن ۳۰۰ روز آفتابی و برخورداری از بادهای 
موسمی مناسب، یکی از کشــورهای مستعد برای 
بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر اســت؛ این در 
حالی است که همچنان ۹۰ درصد تامین برق کشور را 

نیروگاه های حرارتی برعهده دارند.
به گزارش ایسنا، در ســال ۲۰۲۱ حدود ۸۴ درصد 
از ظرفیت های نیروگاهی ایجاده شــده در جهان از 
انرژی های تجدیدپذیر اســت که اکثر آن ها بادی و 
خورشیدی هستند. اتحادیه و کمیسیون اروپا برای 
ســال ۲۰۳۰ برنامه ریزی کرده حداقل ۴۵ درصد از 

ظرفیت تولید انرژی خود را به انرژی های تجدیدپذیر 
اختصاص دهد. افزایش انرژی های تجدیدپذیر برای 
محدود کردن انتشــار کربن و دســتیابی به اهداف 
آب وهوایی بسیار مهم است و در سال ۲۰۲۱، جهان 
به نقطه عطف انرژی های تجدیدپذیر رسید و انرژی 
باد و خورشیدی با هم رکورد یک دهم مصرف جهانی 
برق را به خود اختصاص دادند. بر اساس گزارش جدید 
اندیشــکده Ember، باد و خورشید که سریع ترین 
منابع برق در حال رشد هستند، به رکورد ۱۰.۳ درصد 

سهم در تولید برق جهانی در سال ۲۰۲۱ رسیدند.

بحث واردات تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر یکی 
از چالش های کشورهای مختلف است البته کشورها 
سعی کردند تا حد توان تجهیزات خود را تولید کنند. 
آنطور که محمود کمانی - رئیس سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر اعالم کرده، در ایران و در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر پتانسیل احداث ۱۰۰ هزار مگاوات نیروگاه 

خورشیدی و ۴۰ هزار مگاوات نیروگاه بادی را داریم.
کمانی افــزود: در هر حال دلیل عمــده عقب ماندن 
ایران قیمت برق اســت که باید ســریعتر به سمت 

تجدیدپذیرها حرکت کنیم.

آخرین آمار تایید می کند که اقتصاد ایاالت متحده 
از نظر فنی در بهار وارد رکود شده است.

به گــزارش اکونومیــک، تولید ناخالــص داخلی 
آمریکا، ۰.۶ درصد در سه ماهه دوم، پس از افت ۱.۶ 

درصدی در سه ماهه اول کاهش یافت.
آمارهای رسمی نشان داد که اقتصاد ایاالت متحده 
از نظر فنی در بهار وارد رکود شد و در سه ماهه دوم 
ساالنه ۰.۶ درصد کاهش یافت که در پی افت ۱.۶ 

درصدی در سه ماهه اول بود.
اگر یک اقتصــاد دو فصل متوالــی کاهش تولید 
ناخالص داخلــی )GDP( را تجربه کند، یک رکود 

فنی در نظر گرفته می شود.

سومین تخمین تولید ناخالص داخلی دفتر تحلیل 
اقتصادی حاکــی از یک تجدید نظــر رو به باال در 
هزینه هــای مصرف کننده بود که بــا تجدید نظر 
نزولی در صادرات جبران شد در حالی که واردات 

کاهش یافت.
در گزارش منتشــر شــده آمده اســت: »کاهش 
تولیــد ناخالص داخلــی واقعــی منعکس کننده 
کاهــش ســرمایه گذاری موجــودی خصوصی، 
سرمایه گذاری ثابت مســکونی، هزینه های دولت 
فدرال و مخارج دولتی و محلی اســت که تا حدی 
 با افزایش صــادرات و هزینه هــای مصرف کننده 

جبران شد«.

تولید ناخالص داخلی دالر فعلی، با نرخ ساالنه ۸.۵ 
درصد یا ۵۰۸ میلیارد دالر در سه ماهه دوم افزایش 

یافت و به سطح ۲۵.۲۵ تریلیون دالر رسید.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو پیشتر گفته بود که 
پس از اینکه بانک مرکزی برای سومین بار متوالی 
نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه افزایش داد، اقتصاد آمریکا 
با مجموعــه ای از اختالالت غیرمعمــول مواجه 

خواهد بود.
در همین حال، تورم مصرف کننده در ماه آگوست 
افزایش ساالنه ۸.۳ درصدی را نشان داد که باالتر از 
برآورد بازار ۸.۱ درصد بود، در حالی که در ژوئن به 

۹.۱ درصد رسید.

بررســی آخرین آمارها حاکی از این اســت که در 
مردادماه امســال حدود ۷.۱ میلیــون فقره چک 
مبادله  شــد که ۹۰.۹ درصد ایــن چک ها وصول 

شده است.
به گزارش بانک مرکزی، در مردادماه امســال در 
ســامانه چکاوک حدود ۷.۱ میلیون فقره چک به 
ارزش بیش از ســه هزار و ۴۶۹ هزار میلیارد ریال 
مبادله شــد که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتیــب ۱۲ درصــد و ۴.۵ درصد افزایش 

نشان می دهد. از کل تعداد چک های مبادله شده 
در ســامانه چکاوک ۹۰.۹ درصــد و از تمام مبلغ 
چک های صادر شده ۸۸.۶ درصد وصول شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در ماه قبل 
به ترتیب معادل ۹۰.۷ درصــد و ۸۹.۶ درصد بوده 
است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل 
به ترتیب برابر ۸۹.۳ درصد و ۸۵.۲ درصد بوده است.

شاخص نسبت چک های برگشــتی به چک های 
مبادله ای در مردادماه ۱۴۰۱ بــه لحاظ تعدادی، 

۹.۱ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۹.۳ 
درصد را نمایش می دهد. همچنین این شاخص به 
لحاظ مبلغی ۱۱.۴ درصد بــوده و در ماه قبل عدد 

۱۰.۴ درصد را نمایش می دهد.
شاخص نسبت چک های برگشــتی به مبادله ای 
در خصوص چک های صیادی بــه لحاظ تعدادی 
۷.۹ درصد بوده اســت در حالی که این شــاخص 
در خصوص چک هــای طرح قدیــم ۱۲.۸ درصد 

بوده است.

خداحافظی با دوران کارت به کارت!

خورشیدی ها تا کجا پیش رفتند؟

رکود اقتصادی دامن گیر بزرگترین اقتصاد جهان شد وصول بیش از ۹۰ درصد چک ها در مرداد ۱۴۰۱
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سخنگوی صنعت آب اعالم کرد؛

افزایش حقوق ها  در دستور کار

جزئیاتی از 
آزادسازی پول های 

بلوکه شده ایران

دوسال گذشته 
کم آب ترین سال ها

آماده شدن الیحه 
بودجه تا ۲ ماه آینده
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سرمقاله

سوء مدیریت 
در  بازار مسکن

افزایش و کاهشــی که در 
قیمــت مســکن در برهه 
های زمانی مختلف شاهد 
هستیم، روندی طبیعی در 
حوزه اقتصاد این بازار است. اما نگرانی از این کاهش 
یک انتظار در حال رفت و برگشت بین خریداران، 
مصرف کنندگان، حتی سازندگان و انبوه سازان 
ایجاد می کند. چراکه مشــخص نیست این روند 
کاهش سرعت رشد قیمت به دلیل سیاست های 

اتخاذ شده بوده و... 

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن 

2متن کامل  د ر صفحه ۴
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ناامیدی بورس 
از احیای برجام

تداوم 
گرانی گوشت

تعداد معامالت مسکن در شهریور نسبت به سال گذشته  22.5 درصد کاهش یافت

ریزش  معامالت  مسکن
صفحه۴

صفحه2

افزایش  خریداران  در  بازار  ارز
ترمز   بازار   ارز   کشیده   می شود؟

در شــرایطی کــه برخــی از تحلیلگــران آزادی 
زندانی دوتابعیتی ایرانی-امریکایی را نشــانه ای از 
مصالحه و آغازی بــرای احیای برجام تلقی کردند، 
اما به نظر می رســد بورســی ها این ســیگنال را 
مثبت تلقی نکردند و احیای برجــام را باور ندارند. 
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز یکشــنبه 
دهم مهر ماه، شــاخص کل بورس پایتخت نسبت 
به روز کاری قبــل ۸ هزار و ۸۵۵ واحــد افت کرد 
 و به رقم یــک میلیــون و ۳۲۲ هــزار و ۲۳ واحد 
رسید.  شاخص هم وزن بورس با ریزش ۴ هزار و ۲۲ 
واحدی در سطح ۳۸۲ هزار و ۱۱۴ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۳۷ واحد 
پائین آمد و در ســطح ۱۸ هــزار و ۱۲۳ واحد قرار 

گرفت.  روز گذشته نمادهای...

به رغم تولید چهار برابری نیاز وارداتی گوشت قرمز 
توسط عشایر باز هم شاهد گرانی این کاالی اساسی 
در بازار هستیم. گوشت از سفره ها حذف شده و هر 
روز افراد بیشــتری قدرت خرید گوشت را از دست 
می دهند. رشد قیمت ها در بازار کاالهای اساسی 
در حالی اتفاق می افتد که قرار بر این شد بازگشت 
قیمت  کاالهای اساسی به شهریور سال ۱۴۰۰ تحقق 
پیدا کند.  رئیس سازمان امور عشایر ایران می گوید: 
عشایر با جمعیت ۱.۵ درصدی، ۲۵ درصد پروتئین 
کشور را تولید می کنند که این میزان چهار برابر نیاز 
وارداتی گوشت قرمز به کشور است. لذا باید به این 
قشر تولید کننده توجه ویژه ای داشته باشیم. عباس 
پاپی زاده رئیس سازمان امور عشایر ایران به همراه 

علی کریمی فیروزجایی...



اقتصاد2
ایران

معاون وزارت صمت مطرح کرد
محدودیت برای واردات و تامین 
مواد اولیه سیاست هایی برای 

حمایت از تولید
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به ارائه تســهیالت به بخش تولید 
در قالب بســته حمایتی دولت اشــاره کرد و 
گفت: مشــوق های تولید داخلی، محدودیت 
بــرای واردات و تامین مواد اولیــه از جمله 
سیاست هایی است که از سوی وزارت صمت 

دنبال خواهد شد.
محمد مهدی برادران در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه ۴۲۶ شرکت داخلی و خارجی در 
بیست و دومین نمایشگاه صنعت حضور دارند، 
اظهار کــرد: ۳۶ غرفه از ۱۲ کشــور خارجی 
از جمله چین، آلمان، ژاپن، اســپانیا، ترکیه، 
ایتالیا، مالزی، بلژیک، تایــوان، کره جنوبی، 
لهستان و مجارستان در این نمایشگاه حضور 

دارند.
همچنین به گفتــه وی از جمله ویژگی های 
نمایشگاه صنعت در سال جاری، حضور صنایع 
مختلف، اصناف بیشتر در حوزه ابزارآالت به 
عنوان یکی از بازوان صنعت و شــرکت های 

دانش بنیان است.
برادران با بیان اینکه ۶۶ شرکت دانش بنیان 
در این نمایشگاه حضور داشتند، تصریح کرد: 
برخی از محصوالت این شرکت ها برای اولین 
بار در سطح منطقه معرفی شده و برخی نمونه 
مشابه کاالهای خارجی اســت. صنعتگران 
از تحریم ها فرصت ســاختند و توانستند هم 
بازارهای داخلی را در حوزه های مختلف تامین 
و هم بازارهای صادراتی منطقه را نشانه گیری 

کنند.
این مقام مسئول همچنین گفت که تسهیالت 
به بخش تولید در قالب بسته حمایتی دولت 
ارائه می شــود و مشــوق های تولید داخلی، 
محدودیت برای واردات و تامین مواد اولیه از 

جمله دیگر سیاست های وزارت صمت است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد روند رشــد 
اقتصادی مثبت در بخــش صنعت و پیچیده 
شــدن محصوالت تولیدی و صادراتی ادامه 

پیدا کند.
گفتنی است نمایشــگاه صنعت از تاریخ ۹ تا 
۱۲ مهر ماه هر روز از ساعت ۸ تا  ۱۵ در محل 
نمایشــگاه های بین المللی تهــران پذیرای 

بازدیدکنندگان است.
همچنین این نمایشگاه بیش از ۳۱ هزار متر 
مربع فضای نمایشگاهی را شامل می شود که 
با حضور اصناف و شاخه های صنعتی متشکل 
از ماشین آالت تولید، صنایع سیمان و فوالد، 
اتوماســیون صنعتی، تجهیــزات صنعتی و 
کارگاهی، ابزار آالت، خدمات فنی مهندسی و 

کارگاهی برگزار شده است.

آماده شدن الیحه بودجه تا ۲ ماه آینده
افزایش حقوق ها در دستور کار

ســاختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه 
۱۴۰۲ و جهت گیری هــای اصلــی منابــع 
و مصارف بودجه ســال آینده در نشستی با 
حضور جمعی از معاونان و مدیران ستادی و 
استانی سازمان برنامه و بودجه کشور، تشریح 

و بررسی شد.
به گزارش ایسنا، طبق اعالم سازمان برنامه و 
بودجه کشور در این نشست ساختار و مبانی 
اقتصادی بخشنامه بودجه افزایش حقوق در 
ســال ۱۴۰۲؛ جهت گیری های اصلی منابع 
و مصارف بودجه و تبصره های الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲، از سوی معاون امور اقتصادی و 
هماهنگی برنامه و بودجه و روسای امور این 
معاونت، برای حاضران در نشست تشریح شد.
مطابــق برنامــه زمان بندی اعالم شــده در 
این نشســت، پس از تصویب خط مشی ها و 
سیاســت های بخشــنامه بودجه در شورای 
اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رئیس جمهور 
ابــالغ می شــود و در ادامه با اعــالم بودجه 
پیشــنهادی دستگاه ها به ســازمان برنامه و 
بودجه کشور تا پایان مهرماه و جمع بندی این 
پیشنهادها تا ۲۵ آبان ماه، الیحه بودجه سال 
۱۴۰۲ تا ۱۰ آذر ماه در دولت نهایی شــده و 
الیحه تا ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسالمی 

تقدیم خواهد شد.
در ادامه نشست، تعدادی از معاونان، مدیران و 
کارشناسان حاضر، به بیان دیدگاه ها و نظرات 
کارشناسی خود در خصوص جهت گیری های 
اصلــی منابــع و مصــارف بودجــه ۱۴۰۲ 

پرداختند.

خبر

دالر بــا گــذر از مقاومت 
۳۲ هــزار و ۲۰۰ تومان با 
قدرت نمایــی خریداران 
بازار مواجه شد و توانست 
حتی به سوی مرز ۳۳ هزار 
تومانی قدم بردارد. به گزارش اکوایران٬ در شرایط 
کنونی، تحلیــل گران فنی باور دارنــد، در صورت 
تثبیت دالر باالی کانال ۳۳ هــزار تومان،  احتمال 
رشد قیمت به سوی کانال ۳۴ هزار تومان نیز وجود 
خواهد داشــت. با این حال،  باید به این نکته دقت 
داشت که اسکناس آمریکایی در طول تاریخ خود 
هرگز نتوانسته است که کانال ۳۵ هزار تومانی را به 

چشم ببیند. 

نقطه اصالح در بازار دالر
با توجه به بررســی تاریخچه این رفتارهای قیمتی 
دالر می توان گفت که بازار مــی تواند حداقل در 
نزدیکی مرز ۳۴هزار تومان با احتیاط موقت معامله 
گران مواجه شود و در صورت عبور از کانال ۳۴ هزار 
تومان، در نزدیکی مرز ۳۵ هزار تومان با سودگیری 
بخشی از بازیگران ارزی مواجه شود. با این حال،  در 
صورت برگشت دالر به مسیر افزایشی،  کار بازارساز 

برای مدیریت قیمت ها دشوار خواهد بود. 

آیا شرایط بازار عادی است؟ 
برخی از فعاالن باور دارند،  شــرایط بــازار در روز 
ابتدایی هفته عادی نبوده است. آن ها اعتقاد دارند 
با برگشــت آرامش به بازار، بخشی از افزایش فعلی 
قیمت دالر جبران خواهد شد. با این حال، حداقل 
تا ساعت ۹ شب گذشــته در بازار پشت خطی جو 
به ســود افزایشــی های بازار بود و در بازار پشت 
خطی اســکناس آمریکایی در محدوده ۳۳ هزار و 
۱۰۰ تومان معامله شــد. بازار اگر از این محدوده 

های قیمتی اصالح نشود، رشد بیشتری برای دالر 
صورت خواهد گرفت. البته، برخی فعاالن باور دارند 
بازارساز در روز جاری تمام تالش خود برای عقب 

راندن بازیگران افزایشی را انجام خواهد داد.
 در همین زمینه مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای 
مالی در گفتگو با تجارت نیوز دالیل افزایش قیمت 
دالر در بازار را بررسی کرد و گفت: افزایش قیمت 
ارز دور از انتظار نبــود. پیش بینی ها همه حاکی از 
این بود که دولت تا مدتی می تواند فنر ارز را فشرده 
نگه دارد و نهایتا این فنر رها می شــود. حاال به نظر 
می رسد که اعترضات، قطعی اینترنت و فیلترینگ 
واتساپ و اینستاگرام توعی نااطمینانی در جامعه 

ایجاد کرده است.
به گفته این کارشناس، در چند ماه گذشته، بازارساز 
به هر شکلی که شده قیمت دالر را مهار می کرد. اما 
در روزهای گذشته مدیریت بازار ارز از دست دولت 
خارج شده و همین مســاله سبب رشد قیمت دالر 

شد. به گفته دیبا عامل دیگری که به افزایش قمیت 
دالر دامن زد، تقاضای انباشته شده در بازار است. 
انباشــت تقاضای دالر به عوامل قبلی اضافه شد و 

ریتم بازار را بهم زد.
در چند ماه گذشــته، مذاکرات برجامی، انتظارات 
تورمی در جامعه را تاحدودی کنترل کرده و مردم 
منتظر نتیجــه برجام بودند که بداننــد دالر ارزان 
می شــود یا نه. اما حاال به نظر می رسد که تکلیف 
برجام تا حدودی مشخص شده و خریداران منتظر 
وارد بازار شده اند. البته کارشناسان بازارهای مالی 
هم پیش از این گفته بودند اگر دالر وارد کانال ۳۲ 

هزار تومان شود، سیگنال خرید صادر می کند.
دیبا تاکید می کند که در شــرایط کنونی، افراد به 
دنبال ایمن تر کردن سرمایه خود هستند که معموال 
این سرمایه ها به ســمت بازار دالر روانه می شود. 
در نتیجه افزایش تقاضا، دالر بــازار آزاد با افزایش 

مواجه شد.

از نظر این کارشناس، تحریم ها ی جدید آمریکا هم 
دلیل دیگری برای افزایش قیمت دالر اســت. روز 
پنج شنبه ۱۰ شرکت نفتی و پتروشیمی به لیست 

تحریم های جدید اضافه شدند.
روز گذشته قیمت دالر حدود هزار تومان رشد کرد. 
کارشناسان و معامله گران امروز را روز مهمی برای 
بازار ارز می دانند. دیبا در این مورد می گوید: امروز 
برای بازار دالر مهم است و باید دید بازار چه روندی 
را طی می کند. این کارشناس تاکید می کند که شب 
گذشته دو خبر مثبت منتشر شد که می تواند روی 
روند بازار اثر بگذارد، یکی آزادی دو زندانی سیاسی 
و دیگری احتمال آزادسازی منابع بلوکه شده ایران 
در کره جنوبی. دیبا می گوید این دو خبر می تواند 
کمی از التهاب بازار کم کند. اگــر روند بازار امروز 
کاهشی شود، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود 

دارد جز این، دولت باید به فکر راه دیگری باشد.

ارزپاشی دالر جواب نداد؟
تا قبل از این دولت با ارزپاشی قیمت را مهار کرده 
بود. اما چرا این بار دولت نتوانست قیمت دالر را در 
محدوده دلخواه نگه دارد؟ روز پنج شنبه دولت ۱۰۰ 
میلیون دالر به بازار ارز تزریق کرد. اما نتوانســت 

تغییر چندانی در بازار ایجاد کند.
دیبا می گوید: هدف بازارساز این بود که در شرایط 
فعلی، بتواند فضا را آرام کند. اما چشم انداز تورمی 
خریداران به اندازه ای قوی بود که بازارساز به هدف 
خود نرسید. او توضیح داد: در حال حاضر خبرهای 
خوب، مثل حصول توافق در برجام می تواند بازار را 
آرام کند و نوسان قیمتی را کاهش دهد. در غیر این 
صورت بازار به روال طبیعی خــود ادامه می دهد و 
هرچقدر هم که بازارساز دالر تزریق کند، تغییری 

مشاهده نخواهد شد.
این کارشــناس بازارهای مالی بیــان کرد: حجم 
نقدینگی و چشــم انداز دولت بــرای فروش نفت، 

قیمت دالر در بلندمدت را تعیین می کند.

ترمز   بازار   ارز   کشیده   می شود؟

افزایش  خریداران  در  بازار  ارز

جزئیاتی از آزادسازی پول های 
بلوکه شده ایران

بــه زودی در راســتای مذاکــرات فشــرده 
سیاســی ایران قرار اســت ۷ میلیــارد دالر 
 دیگر از پــول های بلوکه شــده ایــران آزاد 

شود.
به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً رسانه نزدیک 
به شــورای عالی امنیــت ملــی در خبری 
اعالم کــرد اســت در حالی کــه مذاکرات 
رفع تحریم هــا به دلیل عــدم اتخاذ تصمیم 
سیاســی از ســوی ایاالت متحــده آمریکا 
 همچنان بــدون حصول نتیجــه باقی مانده 
امــا خبرهایی رســیده که طــی هفته های 
اخیر مذاکرات فشــرده ای با وساطت یکی از 
کشورهای منطقه درباره آزادسازی همزمان 
زندانیان ایــران و آمریکا انجــام و میلیاردها 
دالر از منابع ارزی مســدود شــده کشــور 
 نیز در این چارچوب در شــرف آزادســازی 

است.
در همین رابطه ســخنگوی ســازمان ملل 
نیزاعــالم کرده اســت باقــر نمــازی برای 
معالجــه از ایران خــارج شــده و همچنان 
 ســیامک نمازی نیز از بازداشــت آزاد شده 

است.
خبرگــزاری رویتــرز و فایننشــال تایمــز 
هــم بــه نقــل از منابــع آگاه اعــالم کرده 
انــد بــه زودی بخشــی از پول هــای بلوکه 
 شــده ایــران بــه خاطــر تحریم هــا آزاد 

می شود.
در همین خصــوص پیگیــری خبرنگار مهر 
حاکی است این پول ها که قرار است به زودی 
و با انجام مذاکرات فشــرده آزاد شود مبلغش 
به میزان ۷ میلیارد دالر اســت که به زودی 
 با اعالم یک حساب از ســوی ایران پرداخت 

خواهد شد.
این گزارش حاکی است اوایل سال جاری نیز 
با تبادالت صورت گرفته بین ایران و انگلیس 
مبلغ ۷ میلیارد دالر از پول های بلوکه شــده 

ایران آزاد شده بود.

با حضور معــاون امور بانکــی، بیمه و 
شرکت های دولتی وزیر اقتصاد

عســکری به عنوان سرپرست 
جدید بانک مسکن معرفی شد

مراســم معارفه علی عســکری سرپرســت 
بانک مسکن با حضور ســید عباس حسینی 
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی،اعضای هیات 
مدیره،هیات عامل و مدیران ســتادی بانک 
مسکن در ساختمان مرکزی این بانک برگزار 

شد
بــه گــزارش پایگاه خبــری بانک مســکن 
– هیبنــا، مراســم معارفه علی عســکری 
سرپرســت بانک مســکن با حضور ســید 
عباس حســینی معاون امور بانکــی، بیمه و 
شــرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی،اعضای هیــات مدیره،هیات عامل و 
مدیران ستادی بانک مســکن در ساختمان 
مرکزی این بانک برگزار شــد.در این مراسم، 
معاون امــور بانکــی، بیمه و شــرکت های 
دولتــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایی با 
تشکر از زحمات محمود شــایان مدیرعامل 
سابق بانک مســکن و اعضای هیات مدیره و 
عامل بانــک گفت: از فرصتی کــه در اختیار 
ما قرارگرفته تا مشــکالتی را از سر راه  مردم 
برداریم باید قدردان خداوند متعال باشــیم 
 و در ایــن راه تالش مضاعفی از خود نشــان 
دهیم.  کار بزرگی در شــبکه بانکی کشور در 
حال انجام است و شبکه بانکی کشور علی رغم 
مشکالت و محدودیت هایی که وجود دارد در 
حال تالش است تا وظایف خود را مسووالنه به 

بهترین نحو انجام دهد.
وی با قدردانی از زحمات مدیران و کارکنان 
بانک مســکن اظهــار داشــت: ازمجموعه 
تالش هایــی که انجــام می دهیــد قدردانی 
می کنم و درخواســت دارم کــه در دورانی 
که سرپرســت جدید برای بانک تعیین شده 
است، بانک مسکن با همان درایت و انضباط 
مالی که خاص خودش است، مسوولیت های 
خــود را به خوبی انجــام دهد و بــا همدلی 
و همراهــی کــه در تمامــی ارکان بانــک 
 مســکن وجود دارد، اهداف به خوبی محقق 

شود.
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سخنگوی صنعت آب گفت: در دو سال آبی شرایط کم آبی 
را دنبال کردیم؛ رودخانه ها کاهش قابل توجهی حجم اب 
را داشتند و کم آبترین سال های آبی را داشتیم. به گزارش 
خبرنگار مهر ســخنگوی صنعت آب در نشست خبری 
صنعت آب کشور گفت: در دو سال آبی گذشته شرایط 
کم آبی را دنبال کردیم به طــوری که رودخانه های آبی 
کاهش قابل توجهی داشتند و کم آبترین سال های آبی را 
داشتیم. وی افزود: با این حال استان هایی بودند که باالی 
۳۰ درصد کاهش بارندگی داشتند که شامل استان های 
ایالم، کرمانشاه، ســمنان، همدان، زنجان و خوزستان 
بودند. این مقام مسئول با اشــاره به میزان بارندگی در 
تهران گفت: پایتخت نیز کاهــش ۲۶ درصدی بارندگی 
را داشت و تنها سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان 

و هرمزگان بارندگی مثبت داشتند. وی افزود: سال آبی 
۱۳۹۹-۱۴۰۰ کم آب ترین سال نیم قرن اخیر بود و سال 
آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در بین ۵۳ ســال اخیر، رتبه ۴۴ را از 
نظر میزان بارش ها داشت و جزو ۲۰ درصد سالهای کم آب 
نیم قرن اخیر کشور بود. قاسم زاده ادامه داد: در فصولی که 
کشاورزی فعال است، امید داریم که بارندگی ها بخشی از 
نیاز آبی را تأمین کند، اما در بهار امسال ۵۰ درصد بارش ها 
نسبت به سال های نرمال کمتر بود و این کاهش بارش ها، 
ذخایر سدها را نیز تحت تأثیر قرار داد. فیروز قاسم زاده، 

سخنگوی صنعت آب گفت: در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 
میزان آب ورودی به مخازن سدها ۳۰.۷ میلیارد مترمکعب 
بود که این مقدار، نسبت به میزان ورودی آب به سدها در 
ســال های نرمال، بیش از ۳۰ درصد کاهش داشت. وی 
افزود: در پایان شهریورماه و شروع سال آبی جدید، میزان 
پرشدگی مخازن سدها ۳۹ درصد بوده و هم اکنون حدود 
۱۹ میلیارد مترمکعب آب در مخازن سدها ذخیره شده 
است. قاسم زاده با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی 
در خصوص پاییز کم بارش و خشک، گفت: متأسفانه پاییز 

مناسبی را از نظر بارش ها در پیش نداریم و باید برای تمامی 
مصارف آب، برنامه ریزی داشته باشیم؛ همینطور از مردم 
می خواهیم که نســبت به اصول مدیریت مصرف بهینه 
آب، توجه الزم را داشته باشند. وی ادامه داد: بارش های 
سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ کاهشی ۱۸ درصدی نسبت به 
سال های نرمال داشته، با این وجود، با حداقل تنش، سال 
آبی را پشت سر گذاشتیم. سخنگوی صنعت آب با بیان 
اینکه "وضعیت آب شــرب همدان پایدار شده"، گفت: 
مردم شریف همدان، ۴۰ روز گذشته با سختی در تأمین 
آب مواجه بودند اما با صبوری این مردم، وزارت نیرو فرصت 
پیدا کرد تا طرح های جایگزین و طرح های تعطیل مانده 
آبرسانی به این شهر را تکمیل و اجرایی کرده و اکنون شاهد 

پایداری آب در این شهر برای بلندمدت هستیم.

سخنگوی صنعت آب اعالم کرد؛

دوسال گذشته کم آب ترین سال ها
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در شرایطی که برخی از تحلیلگران آزادی زندانی 
دوتابعیتی ایرانی-امریکایی را نشانه ای از مصالحه 
و آغازی برای احیای برجام تلقی کردند، اما به نظر 
می رســد بورسی ها این ســیگنال را مثبت تلقی 

نکردند و احیای برجام را باور ندارند.
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز یکشنبه 
دهم مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت 
به روز کاری قبل ۸ هــزار و ۸۵۵ واحد افت کرد 
 و به رقم یک میلیــون و ۳۲۲ هــزار و ۲۳ واحد 

رسید. 
شــاخص هم وزن بورس با ریزش ۴ هــزار و ۲۲ 
واحدی در سطح ۳۸۲ هزار و ۱۱۴ واحدی ایستاد. 
همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( ۳۷ 
واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۱۲۳ واحد 

قرار گرفت.  

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها
روز گذشــته نمادهای »وپاســار«، »میدکو« و 
»فــارس« بیشــترین تأثیر را در افت شــاخص 
کل بورس داشــتند. در مقابل نمادهای »کاال«، 
»بورس« و »دانا« بیشــترین تأثیــر مثبت را بر 

شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »آریــا«، »زاگرس« و 
»وهور« بیشــترین تأثیر کاهشــی را بر شاخص 
کل فرابورس داشــتند و »مارون«، »فرابورس« و 
»دماوند« بیشــترین تأثیر افزایشی را بر شاخص 

داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خگستر 
صدرنشین است و خساپا و شســتا در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیــز نمادهای دی، 
فرابورس و کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

ارزش معامالت بازار 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
۸ هزار و ۲۹۷  میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۴ هزار و ۷۷۹ 
میلیارد تومان بــود که ۵۸ درصــد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 
۱۰ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار 

و ۲۹۰ میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت یکشنبه ۲۶ نماد صف خرید داشتند 
و ۱۰۸ نماد با صف فــروش مواجه بودند. مجموع 
ارزش صف های خرید با رشد ۲۹ درصدی به ۸۵ 
میلیارد تومان رســید و مجموع ارزش صف های 

فروش ۶ درصــد افزایش یافــت و ۳۰۳ میلیارد 
تومان بود. در پایان معامالت روز گذشــته ارزش 
صف های فروش پایانی بازار ۱۱۱ میلیارد تومان 
بود و ارزش صف های خرید نیز در رقم ۴۱ میلیارد 

تومان ایستاد. 
در پایان معامــالت نماد غنوش )شــرکت نوش 
مازندران( با صف  خرید ۱۶ میلیــارد تومانی در 
صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس 
از غنوش، نمادهای وتعاون )شرکت بیمه تعاون( و 
گدنا )شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک( 

بیشترین صف خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به 
نماد بفجر تعلق داشــت که ارزش آن ۶۳ میلیارد 
تومان بود. پس از بفجر، نمادهای فمراد، خپویش، 

حپترو و فاذر بیشترین صف فروش داشتند.

  مریم بابایی
وزارت خزانــه داری امریکا روز پنج شــنبه هفته 
گذشته در بیانیه ای ۱۰ شرکت و یک کشتی ایرانی 
را تحریم کرد.  نگاهی به اسامی شرکت های تحریم 
شده نشــان می دهد اغلب این شرکت ها در حوزه 
پتروشیمی و انرژی فعال هستند و بر نهاد هایی که 

تجارت نفت را تسهیل می کنند تمرکز دارد.
تحریم های جدید همچنین شــرکت های دالل و 
صوری ایران در امارات، هنگ کنگ و هند را هدف 

قرار داده است.
حال ســوال این اســت که تحریم های جدید چه 
تفاوتی با تحریم های قبلی دارد و چه تاثیری در روند 
صادرات ایران خواهد گذاشت. آیا این تحریم ها آن 
طور که مسئوالن تاکید دارند، همچنان نمادین و 
نمایشی محسوب می شود یا منجر به افت صادرات 

پتروشیمی ایران خواهد شد؟
فرشید شکرخدایی، عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به 
این سوال که تحریم های جدید چه تاثیری بر بازار 
صادراتی ایران و صادرات پتروشیمی دارد، با بیان 

اینکه هرگونه تحریــم منجر به افزایش هزینه های 
مبادالت تجاری و فشار به مردم و بخش خصوصی 
می شــود،  می گوید: شــرکت های پتروشــیمی 
و نفتی ایران پیــش از این نیز تحریــم بوده اند اما 
طی سال های اخیر شــرکت های ایرانی در حوزه 
ارتباطات بین  المللــی راهکارهایی را دنبال کردند 
که از تیغ تحریم هــای خزانــه داری امریکا عبور 
کنند، در حال حاضر نیز با افزایش هزینه ۱۵-۲۰ 
درصدی مسیرهای انتقال وجه و کانال های جدید 
ارتباطی ایجاد می شود.  شکرخدایی با بیان اینکه 
هرگونه تحریم ایران برای ابرقدرت های اقتصادی، 
کشورهای همسایه و واسطه های داخلی و خارجی 
سود به همراه دارد، ادامه می دهد:  کشورهایی که با 
ایران مراودات تجاری دارند به دلیل همین مشکالت 
تحریم با قیمت پایین تری از ایران خرید می کنند، 
بنابراین نفع آنها هم تامین می شــود و تنها بخش 
خصوصی و مردم ایران هستند که ضرر می کنند و 

متحمل هزینه بیشتر می شوند.
براساس آخرین آمارهای رســمی ، سهم صادرات 

صنعت پتروشــیمی از مرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت 
۱۴۰۱، در حــدود ۲۲ میلیون تن بــه ارزش ۱۴ 

میلیارد دالر بوده است.
کارنامه تجارت خارجی ایران در آخرین ماه تابستان 
نشان از تراز منفی یک میلیارد و ۳۹ میلیون دالری 
این تجــارت دارد. همچنین جزئیــات تجارت در 
شهریور ماه نشان می دهد، صادرات غیرنفتی ایران 
به کشــورهای هدف افتی حدود ۲۵ درصد داشته 
است. در این مقطع ایران ۳ میلیارد و ۳۲۷ میلیون 
دالر کاال صادرکرده است؛ این درحالی است که در 
مدت مشابه سال گذشته ۴ میلیارد و ۴۳۴ میلیون 
دالر کاال صادرشده بود. در این مقطع واردات کاال و 
خدمات نیز از کشورهای طرف معامله افتی بیش از 

۱۷ درصدی داشته است. 
این در حالی است که بخش اعظم صادرات غیرنفتی 
، در واقع محصوالت نفتی و پتروشــیمی است و به 
غیر از آهن و فوالد، همه ۱۰ کاالی عمده صادراتی 

جزو محصوالت نفتی محسوب می شوند.
شکرخدایی در مورد سرنوشت برجام گفت: فضای 

کنگره آمریکا فضای رفع تحریم های ایران نیست 
و اگر توافقی حاصل شــود عمر آن حدود دو سال 
خواهد بود. همچنین با توجه به شرایط سنی بایدن 
و اینکه به نظر می رسد دوره ایشان محدود به یک 

دوره باشد احتمال توافق بلند مدت بعید است.
وی با بیان اینکه باید شرکت های آمریکایی را درگیر 
و منافع اقتصادی مشترک ایجاد می کردیم، گفت: 
منافع مشترک اقتصادی است که ادامه فعالیت را 
تضمین می کند. در شرایطی که از اقتصاد و تجارت 
بین الملل دور افتاده ایم، تحریم ایران به نفع رقبا و 

سایر کشورها و ابرقدرت هاست.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه کاسبان تحریم 
در کشور واقعی هســتند و از ادامه تحریم ها سود 
می برند، ادامه داد: عــده ای از وضعیت مبادله پول 
و دور زدن تحریم ها ســود می برند، مردم و فعاالن 
اقتصادی و بخش خصوصی است که ضرر می کند، 
حقوق دولتی ها و کارمندان دولــت و نمایندگان 
مجلس و ... طی سال های سخت تحریم برقرار بوده 

است.  این بازی باید به نفع مردم ایران تغییر کند.

ناامیدی بورس از احیای برجام

فرشید شکرخدایی  مطرح کرد

تحریم ایران به نفع همسایگان، ابرقدرت ها و رقباست

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه امامی در کانال ۱۵ میلیون تومان
بازار طال، سکه و ارز با نوسانات زیادی روبرو است به طوری که قیمت سکه امامی تا این لحظه به مبلغ ۱۵ میلیون و ۳۴۴ هزار تومان معامله می شود. همچنین قیمت دالر توافقی در بازار آزاد 

به ۳۱۴,۷۸۰ ریال رسیده و قیمت انس طال نیز در بازار جهانی ۱۶۶۰ دالر بوده و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱۳,۷۷۵,۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است.

بانک ها



3 بازار

یک کارشناس بازار مسکن گفت: آینده بازار مسکن به میزان 
درآمدهای ارزی و نوع این درآمدها بستگی دارد که سه حالت 
ممکن می تواند در نرخ دالر و قیمت مســکن اثرگذار باشد. 
فرهاد بیضایی اظهار کرد: وضعیت بازار مسکن در شش ماهه 
دوم ســال ۱۴۰۱ به متغیرهایی بســتگی دارد. باید ببینیم 
درآمدهای ارزی افزایش پیدا می کند یا نه. در صورت افزایش 
از ناحیه نفت خواهد بود یا دیگر بخش ها. درســت است که 
عنوان می شود بخش مسکن ارتباط مستقیم با تحریم ها ندارد 

اما غیرمستقیم تاثیر می گیرد.
وی افزود: اگر درآمدهای ارزی منجر به ثبات قیمت ارز شود 
بازار مسکن می تواند رونق غیرتورمی را داشته باشد و زیر نرخ 
تورم افزایش قیمت پیدا کند. اگر بدون درآمدهای ارزی، ثبات 
نرخ ارز را داشته باشیم رکود مســکن همراه با ثبات قیمتی 

را خواهیم داشت. احتمال ســوم یعنی افزایش قیمت ارز با 
احتمال رشد قیمت مســکن همراه می شود. بیضایی تصریح 
کرد: بازار مسکن در رکود به ســر می برد و در صورت ادامه ی 
وضعیت فعلی رکود مسکن تداوم خواهد داشت. ممکن است 
در مقاطعی رکود تورمی باشــد. بعضی وقت ها هم با توجه به 
آرامشی که در بازار وجود دارد رکود همراه با ثبات قیمتی رخ 

می دهد.
این کارشــناس بازار مسکن با اشــاره به تحوالت فصلی این 
بازار گفت: در فصل تابســتان به دلیــل افزایش جابه جایی، 
تقاضای مصرفی فعال تر و بازار اجــاره و خرید و فروش خانه 
رونق دارد. در نیمه دوم ســال جابه جایــی فروکش می کند 
و حجم معامــات کاهش می یابد. امــا در بحث قیمت ها در 
حال حاضر بــازار منتظر نتایــج اثرات غیراقتصادی اســت 

 و مبتنی بــر آن ســرمایه گذاری یــا عدم ســرمایه گذاری 
شکل می گیرد.

وی یادآور شد: رشــد ارزش دالری مسکن با رکود این بخش 
ارتباط  دارد. اواخر دهه ۸۰ شمســی قیمت هــر متر مربع 
مســکن در تهران بــه ۲۰۰۰ دالر در هر متر مربع رســیده 
بود. بعد از آن شــاهد افت شــدید بازار بودیــم و این عدد تا 
۷۰۰ دالر کاهش یافت. در دهــه ۹۰ تقریبا بین بازه ۷۰۰ تا 
۱۱۰۰ دالر در نوســان بود. در ســال های اخیر مجددا روند 
 صعودی به خود گرفــت و هم اکنون به حــدود ۱۴۰۰ دالر 

رسیده است.
بیضایی تاکید کرد: با توجه به شــرایط فعلی توان اقتصادی 
بــرای پوشــش قیمت هــای باالتر مســکن وجــود ندارد 
و امکان این که بتوان انتظار داشــت قیمت خانه بیشــتر از 

این افزایــش پیدا کند بعید اســت. در دهــه ۸۰ که قیمت 
دالری مسکن رشد چشــمگیری پیدا کرد دراوج درآمدهای 
ارزی بودیم که اثــرات بیماری هلندی در بازار مســکن هم 
دیده شــد. از ســوی دیگر بازار مســکن دوبی در رکود قرار 
 داشت و باعث بازگشت ســرمایه به کشور شد. اما االن چنین 

شرایطی وجود ندارد.
وی ساخت خانه برای برخی  گروه های حمایتی در قالب نهضت 
ملی مسکن را تایید کرد و در عین حال گفت: این قبیل طرح ها 
ارتباط چندانی با تحوالت بازار مســکن ندارد. اگر دولت در 
حوزه اماک برای مسکن برخی دهک های پایین برنامه ریزی 
کند خوب است اما ســطح مداخله دولت نباید از ۲۰۰ هزار 

واحد فراتر برود.
بیضایی با بیان این که در مسکن مهر هم سالیانه حدود ۱۷۰ 

هزار واحد احداث شد خاطرنشــان کرد: حدفاصل سال های 
۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ که دولت درآمدهای خوبی داشت و تحریم 
نبود ۸۶۰ هزار واحد مســکن مهر تحویل داده شد. یعنی به 
طور متوسط سالیانه حدود ۱۷۰ هزار واحد به سرانجام رسید.

بنابراین گزارش، متوســط قیمت هر متر خانه در مردادماه 
۱۴۰۱ در شــهر تهران ۴۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع 
بود که در مقایســه با ماه گذشــته ۲.۵ درصد و نســبت به 
ماه مشــابه ســال قبل ۳۸ درصد افزایش نشــان می دهد. 
طبق اعام بانک مرکــزی مرداد امســال همچنین ۷۸۲۵ 
فقره خرید و فروش مســکن در تهران انجام شــد که نسبت 
به تیرماه امســال ۲۴ درصد کاهش و در مقایســه با مرداد 
 پارســال ۴۲ درصــد افزایــش دارد. گزارش شــهریورماه 

هنوز ارایه نشده است.

با شرایط فعلی رکود تداوم می یابد 

پیش بینی بازار مسکن در سه سناریو
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مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک کشور با 
اشــاره به اینکه ۴ میلیون راس دام سبک مازاد 
در کشــور داریم، گفت: هنوز هیچ دام زنده ای 
صادر نشده اســت. افشین صدر دادرس آخرین 
وضعیت صادرات دام زنده را تشریح کرد و گفت: 
هنوز هیچ دامی از مرزها خارج نشده و حتی به 

قرنطینه هم نرفته است.
وی علت کندی رونــد صــادرات دام را وجود 
ابهاماتی در شــیوه نامه صادرات دام دانست و 
افزود : مصوبه امســال شــورای قیمت گذاری  
در خصوص صــادرات دام مصوبه خوبی بود، اما 
شیوه نامه آن بســیار پیچیده و دارای ابهامات 
بسیاری اســت. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام 
سبک کشور اضافه کرد: مراجع مختلف تصمیم 
گیری در این شــیوه نامه باعث می شود رفت و 
برگشت ایجاد شــود و فرآیند طوالنی شود. وی 
تصریح کرد: برای هر استانی ســهمیه ای قرار 
دادند و به هر اســتانی عددی بــرای صادرات 
رسیده است و این باعث شده در خوزستان که 

تراکم و تقاضای خروج دام از اســتان باال است 
با تقسیم ســقف آن به تعداد متقاضیان، میزان 
 ســهمیه ای که به هر متقاضی می رسد بسیار 

کم باشد.
این فعال صنعت دامپروری عنوان کرد: ظرفیتی 
که یک لندینگ کرافت برای خروج دام از کشور 
و رساندن آن به مقصد دارد حدود ۲۵۰۰ راس 
است اما ســهمیه هر متقاضی مثا حدود ۷۰۰ 
راس است و همین باعت شــده که برای صادر 
کننــده کار توجیه اقتصادی نداشــته باشــد، 
زیرا  باید کرایــه ۲۵۰۰ راس را  بپــردازد. وی 
افزود:مسائل و مشکات موجود را با وزیر جهاد 
کشــاورزی مطرح کردیــم و امیدواریم ترتیب 
اثر داده شــود. دادرس در پاســخ به این سوال 
که چه تعداد دام ســبک مازاد در کشور وجود 
دارد؟ گفت: بر اســاس نامه هایی که خردادماه 
از اســتان های مختلف جمع آوری شد در حال 
حاضر حدود ۴ میلیون راس دام سبک مازاد در 

کشور وجود دارد.

مشــاور اتحادیه مرغــداران گوشــتی گفت: با 
توجه به کاهش سرانه مصرف مرغ طی ماه های 
اخیر، توزیــع کاالبرگ محصــوالت پروتئینی 
به منظــور پایــداری تولید و حفظ ســامت 
جامعه امری ضروری اســت. محمدعلی کمالی 
گفت: با اصاح نظــام یارانــه و افزایش قیمت 
محصــوالت پروتئینی، دولت هر چه ســریع تر 
سیاســت کاالبرگ را باید اتخاذ کنــد چرا که 
 احتمال آنکــه یارانــه نقدی به هدف نرســد، 

باالست.
به گفتــه او، با توجه به کاهــش مصرف مرغ در 
پی اصاح نظــام یارانه، پرداخــت یارانه نقدی 
به ســامت جامعــه لطمه می زنــد، همچنین 
صنعــت مرغــداری بــر مبنــای ســرانه ۳۲ 
کیلوگرمی توسعه پیدا کرده اســت که این امر 
منجر به کوچک سازی صنعت می شود. کمالی 

می گوید: توزیــع کاالبرگ راهی بــرای جبران 
کاهش سرانه مصرف اســت به طوریکه صنعت 
 همانند قبل نظام یارانــه می تواند به تولید ادامه 
دهد. مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با 
توجه به زیان چشمگیر صنعت مرغداری بعد از 
اصاح نظام یارانه، به عنوان صنف تولیدکننده 
بر توزیع کاالبــرگ تاکید داریــم، در خصوص 
 تصمیمات چگونگــی عرضه دولتمــردان باید 

تصمیم بگیرند.
براســاس آمــار اعامــی مرکــز پژوهش های 
مجلس ســرانه مصرف مرغ بعد از اصاح نظام 
یارانه ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته اســت، هر 
چند معاونــت امور دام اعام کــرده که کاهش 
۵۰ درصــدی را قبول نــدارد. اما افــت ۲۰ تا 
 ۳۰ درصدی مصرف و به همین نســبت تولید 

را تاکید کرده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم فلزي خانگي 
)آشپزخانه( تهران گفت: به دلیل قرارگیري ماه 
هاي محرم و صفر در فصل تابســتان به عنوان 
فصلي با بیشــترین تعداد برگزاري مراسم هاي 
جشن و عروســي باید اذعان کرد که بازار نسبتاً 
راکدي را داشــتیم به طوري که نســبت عرضه 
بیش از تقاضا بــود و کاالهاي تولیدي در انبارها 

دپو شدند .
حسن حسني، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
فلزي خانگي )آشــپزخانه( تهران بیان داشت: 
بیشترین مراســم جشــن و ازدواج ها به دلیل 
تعطیلي مدارس و امکان رفــت و آمدهاي بین 
شهري در فصل تابستان انجام مي شود و مردم 
آمادگي بیشتري براي برگزاري این مراسم ها در 
این فصل دارند؛ امــا قرارگیري ماه هاي محرم و 
صفر و عزاداري مانع از برگزاري مراسم ها شده 
و همین امر بر بازار صنف تاثیر گذاشت. فراهاني 
در ادامه تاکید کرد: هر چند که قیمت ها در چند 
ماه اخیر به نسبت از ثبات بیشتري برخوردار بود؛ 
اما گراني و بهاي باالي کاالها مانع از تمایل افراد 
براي خرید اجناس نو شده بطوریکه با لوازمي که 
در خانه دارند نیاز خود را تامین و از خرید کاالي 

نو تا جایي که بتوانند خودداري مي کنند.
وي با بیان اینکــه براي رونق بــازار قطعا روش 
صادرات بهترین گزینه اســت اظهار داشت: در 
ســال هاي اخیر به دلیل غیبت ایــران در بازار 
منطقه، کشور ترکیه تمامي مشتریان ایراني را 
نصیب خود کرد. امکانات خوبي که دولت ترکیه 
در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار 
مي دهد، قیمت تمام شــده را براي تولیدکننده 

و صادرکننده مناســب کرده تا بتوانند در بازار 
کشورهاي خارجي کاالهاي خود را عرضه کنند؛ 
اما سر راه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایراني 

موانع بسیاري وجود دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم فلزي خانگي 
)آشــپزخانه( تهران ادامه داد: هزینه هاي تمام 
شده براي تولید داخلي کاالها بقدري زیاد است 
که حتي در صــورت ایجاد بازارهــاي خوب در 
خارج، اجناس از قیمت هــاي موجود و در توان 
خارجي ها بیشتر خواهد شــد و تجارت در این 
شرایط سخت مي شود. براي تقویت تولید کشور 
و رونق اقتصادي راهي جز ایجاد فضاي مناسب 
براي صادرات و امکانات در این بستر وجود ندارد .

حسني اضافه کرد: مي توانیم با قوانین حمایتي 
کاالها را به کشورهاي عراق، افغانستان، سوریه 
و ... را صــادر کنیم ؛ هر چند قوایــن تحریم در 
شرایط فعلي، برگشت پول در خصوص صادرات 
را سخت کرده است؛ اما حتي با این شرایط هم 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مشکات را به 

جان خریده و به تاش خود ادامه مي دهند.
وي در دیگر مشــکات صنف و اتحادیه متبوع 
بیان داشت: ماده ۱۸۶ قانون مالیات هاي مستقیم 
که سازمان امور مالیاتي در ترتیب صدور و تمدید 
پروانه کسب براي اتحادیه ها صنفي گنجانده راه 
را براي این مسیر بســیار سخت و دشوار نموده؛ 
بطوریکه اتحادیه هاي صنفي با انبوهي از پرونده 
هاي در حال تکمیل روبه رو هســتند که ماده 
۱۸۶ این امــکان را نمي دهــد. الزم و ضروري 
است تا سازمان امور مالیاتي در این حوزه تجدید 

نظر کند.

مقرر شده در راســتای مهاجرت معکوس، الحاق 
اراضی به بافــت روســتاها و واگــذاری آنها به 
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اجرایی شود. 
طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از مهم ترین 
برنامه های مسکنی در کشور به شمار می رود که 
دولت در این طرح با واگذاری اراضی و یا ساخت 
واحدهای مسکونی در شهرهای مختلف اقدام به 
ســاخت پروژه هایی در قالب طرح جهش  تولید 
مسکن می کند. در راســتای مهاجرت معکوس 
روستاییان  و ساخت واحد های نهضت ملی مسکن 
در  روستا ها، طرح الحاق زمین به بافت روستایی  و 
واگذاری اراضی در قالب طرح اجاره ۹۹ ساله چند 

هفته ای است که مطرح شده است.

اجرای ایــن طرح نقش موثری در کاهش فشــار 
جمعیتی به کان شهر ها دارد و با توجه به افزایش 
درخواست متقاضیان برای مهاجرت به روستا ها 
پیشنهاد شده است که اراضی به روستا ها الحاق 
شده و یا اراضی بایری که دیگر قابلیت کشاورزی 
ندارد از روســتاییان خریداری و با تغییر کاربری 
آن ها به مســکونی اقدام به واگذاری  شود. البته  
متقاضیان باید شــروط ۴ گانه برای نهضت ملی 

مسکن را  در  این طرح داشته باشند.
در همین رابطه  فرشید ایاتی کارشناس مسکن 
به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: حوزه کشاورزی 
امروزه نســبت به گذشــته رونق پیــدا کرده و 
محصوالت کشاورزی در این بخش با قیمت های 

بسیار خوبی عرضه می شود بنابراین اگر دولت در 
قالب طرح مســکن و الحاق اراضی برای موضوع   
اشتغال  اقدامات الزم را  در نظر یگیرد، با یک تیر 

دو نشان را زده است.
به گفته کارشــناس مســکن در الحاق اراضی به 
روستاها باید  زمین های هزار متری در نظر گرفته 
شــود  به طوری که دویســت متر آن به صورت 
مسکونی اســتفاده شــود و مابقی  آن به صورت 
زمین کشاورزی ، باغ یا محصوالت گلخانه ای که 
بشود چندین بار در سال از آن استفاده کرد. چنین 
اقداماتی می تواند مشوق خوبی  در این حوزه باشد.

او می گوید: ایــن طرح را باید  بنیاد مســکن در 
دســتور کار خود قرار دهد تا از این طریق شاهد 

مهاجرت معکوس  و کمک به اقتصاد روســتاها 
باشــیم. در کنار این موضوع باید مشــاوره های 
کشاورزی هم اضافه شود  تا از این طریق بتوانیم 
در زمینه بهره وری بیشتر با استفاده کمتر از آب 
شــاهد بهبود و تقویت حوزه کشاورزی در کشور 
باشیم بنابراین طرح الحاق اراضی در روستاها را  
می توان به عنوان یــک طرح مکمل در کنار طرح 
نهضت ملی مسکن دانست.  براساس این گزارش 
در این طرح جدید  متقاضیانی که فرم ج آن ها سبز 
باشد و تاکنون اقدام به دریافت تسهیات ملکی  
نکرده باشد می توانند با دریافت اراضی در روستا ها 
و در قالب طرح نهضت ملی مسکن در این پروژه ها 

شرکت کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی 
مجلس گفــت: جوانان و مردم در طــول انقاب صف 
خودشان را همیشه از دشمنان جدا کرده اند و همراه 
خانواده شهدا و مردم هســتند و امروز هم پای انقاب 
خواهند ایستاد. سیدکاظم دلخوش در نطق میان دستور 
خود در جلسه علنی روز یکشــنبه مجلس بیان کرد: 
شرایط فعلی مملکت، شرایط بسیار حساسی است که 
همه ما مردم ایران که در طول انقاب بیش از ۳۵۰ هزار 
شهید تقدیم این نظام و انقاب کردیم باید حساسیت 

این زمان را حفاظت و حراست کنیم.
وی در توصیه ای به کســانی که این روزها وارد صحنه 
ها می شوند، گفت: ما صفمان را از صف دشمنان نظام 
و خون شهدا باید جدا کنیم، چرا که دنیای استعمار و 
استکبار و آنهایی که بی محابا مردم خودشان را به کشتن 
می دهند امروز داعیه دار حفاظت از نظام و انقاب شده 

اند. همچنین در شرایط فعلی باید دستگاه های مختلف 
و آنهایی که در نظام جمهوری اسامی کار می کنند، 
توجه داشته باشند که بی توجهی به حقوق ملت آنهایی 
که مشکل اقتصادی دارند در شرایط فعلی خیانت به 
مملکت است. نماینده مردم صومعه در مجلس ادامه 
داد: مردم ما از نظر اقتصادی دچار مشکل هستند و باید 
امروز توجه ویژه به مشکات آحاد مردم داشته باشیم. در 
چنین شرایطی متاسفانه بعضی از دستگاه ها با افزایش 
قیمت ها و فشــار اقتصادی به مردم مشکات کشور و 
جامعه را اضافه می کنند. اگر کسی در چنین شرایط 
و مشکات اقتصادی فشــار بر مردم را افزایش دهد، او 
هم در صف خیانتکاران نظام است. دلخوش یادآور شد: 
مثا آقای وزیر مخابرات چرا در چنین شرایطی آبونمان 
مخابرات را از ۱۳۰۰ تومان ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان کرده 
اید؟ آقای وزیر جهاد کشاورزی دقت کن برای چه نمی 

توانی قیمت کاالهای ضروری مردم را کنترل کنید؟ آیا 
این خدمت به مردم است؟ ارزاق عمومی مردم روز به 
روز گران تر می شود و مردم در فشار اقتصادی هستند. 
آقای وزیر نیرو، آبی که کشاورز برای هر هکتار استفاده 
می کرد  یک میلیون تومان دریافت می کردید امسال 
 چرا بابت هر هکتار آب کشــاورزی سه میلیون تومان 
از کشاورز گرفته اید؟ وی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: اگر می خواهید ارزاق عمومی ارزان به دست مردم 
برسد حق ندارید هزینه کشاورز را باال ببرید. خواهش 
می کنم وزارتخانه های مختلف دقت کنند. عضو هیات 
رئیسه کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس 
یادآور شد: بحث رتبه بندی، اخراج پرستاران، حقوق 
بازنشستگان، کارکنان فصل یک راهداری که لیست آن 
را داده ام امضا کنید، چند ماه هست که حقوق دریافت 
نکرده اند. چرا وزارت نیرو ۴ ماه است در شرایط سخت 

فعلی به کارکنان خود حقوق نداده اســت؟ آقای وزیر 
مگر در این شرایط خودتان می توانید با نگرفتن حقوق 
زندگی تان را بچرخانید؟ آیا اینها آب به آسیاب دشمن 
ریختن نیست؟ دلخوش اظهار کرد: تقاضا دارم بحث 
طرح مهرآفرین که یک بار مطرح شد، بار دوم موضوع 
آزمون مطرح شد یعنی چه؟ یعنی دستگاه های اجرایی 
یا خودشان را جای مردم نمی دانند یا شرایط را درک 
نمی کنند. وی با اشاره به آیه ای از قرآن بیان کرد: کسانی 
که جامعه را با اعمال و افعــال خود تحریک می کنند 
بدانند که »مردم را به غیر از زبان های خودتان بخوانید.« 
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان 
گفت: اعتقاد دارم که جوانــان و مردم ما قطعا در طول 
انقاب صف خودشان را همیشه از دشمنان جدا کرده 
اند و همراه خانواده شهدا و مردم هستند و امروز هم پای 

انقاب خواهند ایستاد.

به رغم تولید چهار برابری 
نیاز وارداتی گوشت قرمز 
توسط عشایر باز هم شاهد 
گرانی این کاالی اساسی 
در بازار هستیم. گوشت از 
سفره ها حذف شده و هر روز افراد بیشتری قدرت 
خرید گوشت را از دست می دهند. رشد قیمت ها 
در بازار کاالهای اساسی در حالی اتفاق می افتد که 
قرار بر این شد بازگشت قیمت  کاالهای اساسی به 

شهریور سال ۱۴۰۰ تحقق پیدا کند. 
رئیس سازمان امور عشایر ایران می گوید: عشایر 
با جمعیت ۱.۵ درصدی، ۲۵ درصد پروتئین کشور 
را تولید می کننــد که این میزان چهــار برابر نیاز 
وارداتی گوشــت قرمز به کشور اســت. لذا باید به 
این قشر تولید کننده توجه ویژه ای داشته باشیم. 
عباس پاپی زاده رئیس سازمان امور عشایر ایران به 
همراه علی کریمی فیروزجایی رئیس فراکسیون 

عشایری مجلس در سفر به مازندران و در دیدار با 
استاندار این استان، اظهار داشت: در سفر استانی 
رئیس جمهور به اســتان مازنــدران ۳۵ میلیارد 
تومان به حوزه عشــایر این استان اختصاص یافته 
که تخصیص کامل این اعتبارات می تواند در رفع 
مشکات عشایر استان نقش قابل توجهی ایفا کند.

وی با اشاره به پتانسیل های اســتان مازندران در 
حوزه هــای مختلف، گردشــگری را از مؤلفه های 
مهم برای توانمندسازی عشــایر استان برشمرد 
و بر حمایت و همســویی دســتگاه های اجرایی 
اســتان در این حوزه تاکید کرد. پاپی زاده گفت: 
با همراهی مجلس شــورای اسامی و به خصوص 
رئیس و اعضای فراکســیون عشــایری، امســال 
اعتبــارات خوبی به حوزه عشــایر اختصاص داده 
شــده که امیدواریم بــا تخصیص ایــن اعتبارات 
 بســیاری از مشــکات در مناطــق عشــایری 

برطرف شود.
رئیس ســازمان امور عشــایر ایران اظهار داشت: 
عشایر اســتان مازندران در گذشته متولی خاصی 

نداشتند و امور عشــایر مازندران جدیدالتأسیس 
اســت. لذا حمایت دســتگاه های اجرایی استان 
می تواند در افزایش برخــورداری این جامعه مولد 

مؤثر باشد.
عضو هیأت رئیســه مجلس و رئیس فراکســیون 
عشایری نیز در این نشســت اظهار داشت: تاش 
مجلس در این اســت که مشکات عشــایر را به 
صورت ویژه بررسی کند از این رو به همراه رئیس 
ســازمان امور عشــایر ســفرهای متعددی برای 
بررسی مسائل و مشــکات عشایر داشته ایم. علی 
کریمی فیروزجایی با تاکید بر لــزوم بازنگری در 
آمار سرشماری عشــایر کوچنده استان، تشکیل 
کارگروه ویژه در اســتانداری برای بررسی مسائل 
و مشکات و حمایت از عشایر استان را ضروری و 

حائز اهمیت دانست.
در ادامه این نشست، استاندار مازندران نیز از عشایر 
به عنوان حافظان منابع طبیعی نام برد و بیان کرد: 
استانداری و دستگاه های اجرایی مازندران آمادگی 
کامل برای حمایت از این قشر زحمت کش را دارند. 

ســیدمحمود حســینی پور برای تخصیص اعتبار 
بند ب تبصره ۱۶ به عشــایر مازندران قول مساعد 
داد و افــزود: در اولین فرصــت کارگروهی برای 
بررسی مشکات عشایر در اســتانداری مازندران 
تشکیل خواهد شد و پس از جمع بندی مشکات و 
مطالبات عشایر، تا یک ماه آینده شورای عشایری 
استان را برگزار خواهیم کرد. گفتنی است؛ رئیس 
ســازمان امور عشــایر ایران و رئیس فراکسیون 
عشایری مجلس در این سفر به همراه رئیس جهاد 
کشاورزی و رئیس امور عشایر مازنداران با عشایر 
استان دیدار و مشکات و مطالبات آنان را از نزدیک 

مورد بررسی قرار دادند.
در ایــن رابطــه همچنیــن عضو هیات رئیســه 
کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص اختاف 
قیمت غیرمنطقی بین دام زنده و گوشــت عرضه 
شده در قصابی ها می گوید: نصف قیمت پرداختی 
مصرف کننــدگان گوشــت به دســت دامداران 
می رسد و در مسیر عرضه، دالالن سردخانه داران و 

قصابی ها سود بیشتری را دریافت می کنند.
جال محمودزاده گفت: اختاف قیمت غیرمنطقی 
مطرح شده حاصل عملکرد واسطه ها در بازار است 
و دامداران از این مبالغ بهره مند نمی شوند. نماینده 
مهاباد در مجلس با اشاره به اینکه علیرغم باال بودن 
قیمت تمام شده تولید گوشت قرمز برای دامداران 
به واسطه حذف ارز دولتی واردات نهاده های دامی، 
نصف ســود واســطه ها نیز به دامداران نمی رسد، 
ادامه داد: دولت و شــرکت پشتیبانی امور دام باید 
دام را از دامداران با احتســاب قیمت تمام شده و 
سود متعارف از دامداران خریداری کند و به دست 

مصرف کنندگان برساند.
نماینده مجلس اظهار کرد: متاســفانه شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام در زمینه خریــد دام مازاد 
دامداران به خوبی عمل نکرده و واسطه ها و دالالن 
دام را در شــرایطی که دامداران در زمینه تامین 
نقدینگی و نهاده ها دچار مشکل شده اند با قیمت 

پایین خریداری می کنند و به بازار عرضه می کند.
محمودزاده با بیان اینکه دامداران طی یک الی دو 
ســال دام را پرورش می دهند اما سود واسطه ها با 
صرف زمان یک ماه بیش از دامداران است، تصریح 
کرد: نصف قیمــت پرداختی مصــرف کنندگان 
گوشت به دســت دامداران می رســد و در مسیر 
عرضه، دالالن ســردخانه داران و قصابی ها سود 

بیشتری را دریافت می کنند.

News kasbokar@gmail.com

عشایر چهار برابر نیاز وارداتی گوشت قرمز تولید می کنند

تداوم گرانی گوشت
هنوز هیچ دامی از کشور خارج نشده است

۴ میلیون راس دام سبک مازاد داریم

تابستان بازار راکدي داشتیم

صادرات بهترين گزينه براي رونق بازار لوازم فلزي خانگي
نهضت مسکن با الحاق اراضی به بافت روستايی سرعت می گیرد

چرا برخی دستگاه ها قیمت ها را افزايش می دهند؟

توزيع کاالبرگ راهی برای پايداری تولید



I N FO@biznews. ir

4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2594| دوشنبه 11 مهرماه1401
WWW.KASBOKARNEWS.IR

بازاریابی

تبليغات 
خالق

روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
شــما خواننده محترم مي توانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.com صداي خود را به گوش مســئوالن 

برسانيد. 

نامه به سردبير

چرا برندهای ایرانی در جهان مشهور نيستند؟
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانی تهران می گويد سياست تمركز بر توليد همه كاالها 
با هر كيفيتی و تالش جهت صادرات آنها و جلوگيری از واردات اقالم مورد نياز كشور، در 
كنار شرايط تحريمی و مســائل بين المللی، به دليل كيفيت پايين برخی از محصوالت 
توليد داخلی همراه با بسته بندی بی كيفيت و سياست های نادرست بازگشت ارز حاصل 
از صادرات، مانع از صادرات پايدار و ارزش آفرين شده است. با اين سياست ها حتی قادر 

نبوده ايم يک برند جهانی شناخته شده به منطقه معرفی كنيم.
به گزارش ايسنا، مهرداد عباد تاكيد كرد: تلقی مثبت از تراز تجاری مثبت، گاه ناشی از 
كج فهمی از مفهوم تراز تجاری اســت؛ نوعی تلقی و رويكرد كه متعادل شدن واردات و 
صادرات را به عنوان هدف دنبال می كند. از سال ۲۰۱۶ تنها حدود ۶۰ كشور از ۲۰۰ كشور، 
مازاد تجاری يا تراز تجاری مثبت داشته اند. اين تصور كه تراز تجاری منفی به خودی خود 
مذموم است، توسط اقتصاددانان با قاطعيت رد شده؛ به ترتيبی كه كشورهايی كه بيشترين 

تراز تجاری منفی را دارند، اكنون جزو پيشروهای اقتصاد دنيا هستند.
وی درباره چرايی پا نگرفتن برندهای بزرگ اقتصادی در ايران، توضيح داد: سياست تمركز 
بر توليد همه كاالها با هر كيفيتی و تالش جهت صادرات آنها و جلوگيری از واردات اقالم 
مورد نياز كشور، در كنار شرايط تحريمی و مسائل بين المللی، به دليل كيفيت پايين برخی 
از محصوالت توليد داخلی همراه با بسته بندی بی كيفيت و سياست های نادرست بازگشت 
ارز حاصل از صادرات، مانع از صادرات پايدار و ارزش آفرين شده است. با اين سياست ها 
حتی قادر نبوده ايم يک برند جهانی شناخته شده به منطقه معرفی كنيم. در عين حال اين 
سياست ها موجب شدند كه اقالم دارای مزيت صادراتی ايران مثل پسته، فرش، زعفران 
و ... سهم خود از بازارهای جهانی را به رقيب واگذار كنند. به تعبير ديگر، ريل گذاری های 
صادراتی چند دهه اخير به گونه ای بوده كه صادركنندگان خوش نام و توانمند كشور دست 

از صادرات شسته و متعاقب آن اين ميدان از صادركنندگان كهنه كار خالی شده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برخی مشكالتی كه در حوزه محدوديت های وارداتی 
وجود دارد، گفت: از ســوی ديگر، سياســت های وارداتی كه مبتنی بر كاهش واردات، 
جلوگيری از واردات كاالهای مشابه توليد داخل، طوالنی كردن پروسه ثبت سفارش، بوده 
كه كشور را به واردكننده كاالهای بی كيفيت تبديل كرده و از طرفی با دخالت در اين بازار، 
عرضه نيز كاهش يافته است. حال آنكه، در مقابل كاهش عرضه، تقاضا افزايش پيدا كرده 
و به دليل عدم تعادل عرضه و تقاضا، قيمت كاالهای وارداتی رو به افزايش گذاشته است. 
يكی از اين سياست های مخل واردات، تهيه فهرست كاالهای توليد داخل و ممنوع كردن 
واردات آن كاالهاست. فهرستی كه با نگاه مختصری می توان از رانتی بودن آن آگاه شد؛ 
زيرا بسياری از كاالهای ايرانی كه در داخل توليد می شوند در اين فهرست قرار نگرفته و 
در عوض اقالم بسياری در اين فهرست ممنوعه گنجانده شده كه واردات آن برای سالمت 

جامعه ضروری است.

4 عادت روانشناختي خطرناك
چــه عــادت روانشــناختي ای توانايي 
فكري تان را محدود كرده و عملكرد ذهني 
شــما را مختل مي كند؟ مغزمــان مانند 
پردازنده رايانه اســت و قدرت پردازش يا 
منابع هوشي محدود دارد كه در محدوده 

زماني معين مي توان از آن استفاده كرد. 
4 عادت روان شــناختي رايج كه عملكرد 

هوشي را مختل مي كند، در ادامه بيان می شود، با ما همراه باشيد.

۱. غرق شدن در انديشه هاي ناخوشايند
بازســازي و بازنمايش مكــرر رويدادهاي ناراحت كننــده، نااميدكننده، 
 يا نگران كننده در ذهــن – به ويژه هنگامي كه ايــن كار به صورت عادت 
در بيايد – باعث مي شــود در ذهن مان توفاني از افكار مختلف به پا شود 
يا از لحاظ هيجاني دچار تشويش شــويم و بدين ترتيب منابع هوشي مان 
به شدت به كار گرفته شوند. غرق شدن در انديشه هاي ناخوشايند )كه به آن 
نشخوار ذهني نيز مي گويند( عالوه بر اينكه بر عملكرد شناختي مان تاثير 
 مي گذارد، مي تواند سالمت هيجاني و حتي جسماني مان را حقيقتا با خطر 

تهديد كند. 

۲. احساس گناه و عذاب وجدان
همه مــا گاهی احســاس گنــاه مي كنيــم. در ايــن شــرايط، معموال 
عذرخواهي مي كنيم يا دســت به كاري مي زنيم كه احســاس گناه مان 
را برطــرف كنيم. بــا وجود ايــن، وقتــي نتوانيــم اين احســاس را از 
بين ببريــم و آن را مدام در ذهن مــان نگه داريم، قدرت شــناختي مان 
به شــدت منحرف و عملكردش به شــكل جدي مختل مي شود. بهترين 
 راه حل اين اســت كــه اينگونه احســاس ها را فراموش كنيم يــا ناديده

 بگيريم.
 

۳. بيهوده شاكي و معترض بودن
بيشــتر آدم ها معموال به جاي آنكه شكســت ها و نااميدي هــاي خود را 
با كســاني در ميــان بگذارند كه بتواننــد آنها را در حل مشكالت شــان 
كمک كنند، تمايل دارند اين مســائل را به دوستان شان بگويند. مشكل 
اينجاست كه هرگاه داســتان شكســت هاي مان را برای ديگران تعريف 
مي كنيم، آزرده خاطر و نااميدتر مي  شــويم. خشــم و نااميــدي به اندازه 
قابل توجهــی از قدرت پــردازش مغزمان را اشــغال مي كننــد و باعث 
 مي شــوند اين شــكايت ها و اعتراضات بيهوده دائما قــدرت مغزمان را 

تحليل ببرند. 

۴. تجزيه  و تحليل بيش از اندازه يك پاسخ منفي
دريافت پاسخ منفي در مقابل هرگونه  خواســته اي مي تواند باعث ايجاد 
درد هيجاني شود كه به شكل چشــمگير و جدي بر خلق وخو و عملكرد 
شناختي مان تاثير مي گذارد. همچنين باعث مي شــود دائما خودمان را 
سرزنش كنيم و اين عادت منجر به از دست دادن عزت نفس مان مي شود 
و همينطور طول مدت ناراحتي هيجاني  ناشي از پاسخ منفي را نيز بيشتر 
مي كند و همزمان توانايي هاي شناختي مان را نيز به شدت تحت تاثير قرار 

مي دهد. 
منبع: سايكولوژي تودي

خبر

سالمت

در دنياي كســب وكار اين باور وجود دارد كه تبليغات نه تنها هزينه 
نيســت، بلكه نوعي ســرمايه گذاري براي جذب بيشــتر مشتري 
محســوب مي شــود. با اين حال پيام هــاي تبليغاتي نامناســب 
 و بي مفهوم عــالوه بــر اينكه باعــث خدشــه دار كــردن اعتبار

 يک شركت و كســب وكار شــما مي شــود، حتي تاثير معكوسي 
روي جذب مشتري هم خواهد داشــت. تا به حال به متن پيام هاي 
 تبليغاتي كــه در خبرنامه هاي هفتگي يا وب ســايت ها وجود دارد،

 دقــت كرده ايد؟مطمئنــا وقتي پيامي را بارها شــنيده باشــيد، 
تكراري شــده و ديگــر نمي توانــد توجه شــما را به خــود جلب 
كند. در ادامــه به بيان ۸ عبــارت تبليغاتي خواهيــم پرداخت كه 
 بعضــي از شــركت ها در برنامه بازاريابي خــود، به اشــتباه از آنها

 استفاده مي كنند: 

۱. ما باالترين كيفيت را ارائه مي دهيم
همه كســب و كار ها ادعا دارند كه باالترين كيفيت را ارائه مي دهند 
 و مشــتريان هم مي دانند كه در ۹۹ درصد موارد، اين عبارت صرفا 
يک ادعاي محض اســت. ضمن اينكه منظور از »باالترين كيفيت« 
مفهوم مشخصي نيست و معلوم نيست اين كيفيت برتر در مقايسه با 

چه محصولي و براساس چه استانداردي تعيين شده است.
 

۲. بهترين خدمات را از ما بخواهيد
تقريبا مي توان گفت كه تمام شــركت ها ادعاي ارائه بهترين 
خدمات را دارند و تمام مشــتريان هم مي دانند كه اين ادعا در 

مورد تمام آنها صدق نمي كند. ضمن اينكه تجربه ثابت كرده 
است شركت هايي كه روي اين قضيه ادعاي بيشتري 

دارند، خدمات قابل قبولي هــم ارائه نمي دهند. به 

خاطر داشته باشيد اين قاعده معكوس همواره برقرار است: »هميشه 
روي موردي تاكيد بيشــتري داريد كه كمتر به فكر انجام دادن آن 

هستيد.«

۳. ما پيشرو در اين عرصه هستيم
واژه هاي اين عبــارت قبل از اينكه به گوش برســد، اثــر خود را از 
دست داده اند. چرا كه بيشــتر ما از شنيدن اين پيام خسته شده ايم. 
عالوه بر اين، اين سوال هميشــه پيش مي آيد كه »صنعت پيشرو« 
چه معنايي دارد؟ يعني شما بهتر از هر شــركت ديگري اين كار را 
انجام مي دهيد؟ آيا رقبا از وجود پديده اي چون شــما شــگفت زده 
 شــده اند؟ بديهي اســت كه اين عبارت هم جز ادعاي پوچ، مفهوم 

ديگري ندارد. 

۴. هدف اصلي ما مشتر ي مداري است
اگر هدف اصلي شما مشتري مداري است، پس تمركز چنداني روي كيفيت محصول، 
 ســرمايه گذاري يا كاركنان خود نداريد. چرا يک مشتري بايد به چنين شركتي

 اعتماد كند؟

۵. مجهز به آخرين فناوري هستيم
در واقع معناي ضمني كه از اين پيام مي توان برداشت كرد، اين است كه »ما 
معمولي هستيم.« چرا كه اگر پيشرفت فناوري به سطح معيني محدود 

باشد، همه به آن دسترسي دارند.
 آخرين باري كه شــركتي توانســت محصولــي فراتــر از فناوري 

موجود در بــازار ارائه كند را بــه خاطر داريــد؟ بله. محصول 
 آيفــون اپــل بــود كــه آن هــم مربــوط به ۱۰ ســال

 پيش می شود. 

۶. محصول ما نسل جديدي از… است
همان اعتراض مورد قبــل در اينجا هم وارد اســت. طبيعتا وقتي 
فناوري حركتي رو به جلو دارد، شركت هاي ديگر هم در يک نقطه 
ثابت نمي مانند. اصطالح »نسل« به يک جريان اشاره دارد؛ از اينرو 
 روي كار آمدن »نســل جديد« را مي توان به ديگر شــركت ها نيز 

تعميم داد. 

۷. در اين زمينه به عنوان يك رهبر فكري شناخته شده 
هستيم

اين شعار در ذهن خواننده اين مفهوم را تداعي مي كند كه ايده هاي 
ديگر افراد متعلق به اين شركت اســت. حتي در مثبت ترين حالت، 
اينطور برداشــت مي شــود كه ايده هاي خوب نخســت متعلق به 
اين شــركت اســت و بقيه در حال استفاده از آن هســتند. در كل 
 »رهبر فكري« معناي معقولي ندارد و مفهوم قابل قبولي را منتقل

 نمي كند. 

۸. اعضاي تيم كاري ما گروهي مجرب هستند
يكي از راه هاي تشخيص پوچ بودن يک پيام تبليغاتي آن است كه از 
عبارت متضاد آن استفاده كنيم. براي مثال در مورد اين پيام مي توان 
گفت: »اعضاي تيم ما گروهي بي تجربه هستند.« اين نوع پيام ها در 
حالتي كاربرد دارند كه پاسخي متقابل 
به پيام تبليغاتي گروه رقيب باشند، در 
 غير اينصورت ادعايي خسته كننده و 

بي معنا هستند. 
منبع: زوميت
ترجمه: بازده

۸ عبارت تبليغاتي كه كسب وكار تان  را نابود مي كند

تحسين كنيد
هيچ كس را در اين دنيا نمي شناسم كه از تحسين 
بدش بيايد و هيچ كس را هــم نمي توان يافت كه 
به اندازه كافي تحســين شده باشــد. من، شما و 
كارمندان تان هم از اين موضوع مستثنا نيستيم. 
بنابراين همه به تحســين واكنش مثبت نشــان 
مي دهند و اين وظيفه شماســت كــه به عنوان 
مدير به كارمندان تان بگوييــد چه كارهايي را به 
نحو احســن انجام مي دهند، چــه خصوصيات 
بارزي دارند و اينكه چرا براي شما و سازمان مهم 
هستند و بايد اين وظيفه را به صورت يک عادت 
مهم در خود نهادينه كنيد تا به صورت ناخودآگاه 
هميشــه نقاط مثبت ديگران را به خوبي ببينيد. 
كاركنان بيشتر اوقات خودشان هم نمي دانند چه 
خصوصيات بارزي دارند و هنگامي كه شما آنها را 
تحسين مي كنيد، كاري مي كنيد كه آنها احساس 
مهم بودن كنند و تالش مي كنند كه دستاورد هاي 
بيشتري داشته باشند و از كار كردن با شما لذت 

برده و هرگز شما را از ياد نخواهند برد. 

از جعبه بيرون بياييد
اگرشما درون يک جعبه نشســته باشيد، هرگز 

نمي توانيد برچسب روي آن را بخوانيد. 
يكي از ايرادهاي اساسي و مهم بسياري از مديران 
اين است كه به دليل غرق شــدن در كارشان و 
احساس غرور، از ديدن موقعيت هاي اطراف خود 
محروم هستند. آنها چون مي دانند چه چيزي به 
كار مي آيد و چه چيزي به كارشــان نمي آيد و از 
عهده چه كاري بر مي آيند از موقعيت هاي اطراف 
خود غافل مي شــوند. موقعيت هاي بسياري در 
اطراف تان هست كه نياز است گاهي كمي از دورتر 
به خودتان، كارتان و سازمان تان نگاهي بيندازيد 
تا بتوانيد آنها را كشف كنيد. پس به جاي تكيه بر 
معلومات و دانش تان، بهتر است ياد بگيريد چگونه 
مديران و كارشناسان ديگري را پيدا كنيد كه اين 
ماموريت مهم را براي تان انجام دهند و شما را به 
چالش بكشانند. آنها مي توانند با ايده هاي متفاوت 
كمک هاي بسياري به شما بكنند. از آنها بپرسيد 
كه چــه نكته هايي را مي بينند كــه از قلم افتاده 
است. بپرســيد چه چيزهاي  متفاوتي در شما و 

كارتان مي بينند.

استراتژی های مديريتی آموزش

نيازهاي كاركنان با يكديگر متفاوت است ، برخي با دريافت پول بيشتر، 
برخي با پذيرفته شدن، برخي با تشــويق هاي كالمي و... احساس 

رضايت مي كنند.
 در بيشــتر ســازمان هاي ايرانــي كــه مديريــت در آنها به 
صورت ســنتي اســت، مديران فقط به دنبال تامين نيازهاي 

فيزيولوژيكــي و ايمنــي كاركنــان هســتند كه 
نخســتين نيــاز در سلســله مراتــب نيازهاي 
مزلواســت و معموال به نيازهاي اساسي و رواني 
 آنها )مانند شكوفايي( توجهي نمي شود و برآورده

 نمي شوند.
 درصورت عــدم تامين نيازهــاي روانــي كاركنان، 

آنها احســاس رضايــت واقعــي را تجربــه نمي كنند 
و بــه صــورت ناخــودآگاه و مكــرر تــالش مي كننــد 

 كه توجه مدير خــود را به اين موضوع جلــب كنند و مديــران هم به دليل
 نــا آگاهي و نشــناختن ايــن نيازها، يا بــه اين تالش 
ها توجهي نمي كنند يــا اينكه اين نيــاز را به صورتي 
ديگر درك مي كننــد و آن را با نيازهاي ديگر اشــتباه 
مي گيرند. اينجاســت كه نياز روانــي كاركنان تامين 
نشــده و منجر به از بين رفتن انگيزه در آنها مي شود و 
در نهايت به بي تفاوتي خواهد رســيد. از آنجايي كه اين 
 مساله به مرور به وجود مي آيد در كاركنان قديمي بيشتر

 ديده مي شود. 
بنابراين شما به عنوان مدير بايد بتوانيد نيازهاي گوناگون 
كاركنان را شناسايي كرده و پاســخ دقيقي به آنها بدهيد 
 تا بتوانيد هميشــه كاركناني با انگيــزه ، قدرتمند و خالق 

داشته باشيد. 

نيازهاي كاركنان را بشناسيد

هر كسي به جاي خود
 روزي ناخــداي كشــتي و ســرمهندس آن بــا هــم صحبــت مي كردنــد. صحبت شــان بــه اينجــا كشــيده شــد كــه مهــارت و تخصــص كدام يــک در امــر هدايــت كشــتي مهم تــر اســت.
  رفته رفته بحث خيلي داغ شــد و به جايي رســيد كه ناخدا و ســرمهندس تصميم گرفتند به مدت ۲4ســاعت جاي شــان را با همديگر عوض كنند. قرار شد سرمهندس، سكان كشــتي را به دســت بگيرد و ناخدا به موتورخانه
  كشتي برود. هنوز چند ساعتي نگذشته بود كه ناخدا عرق ريزان از عرشه زيرين باال آمد. صورت و لباسش روغني شده بود. داد زد: »مهندس بيا برو موتورخونه. موتور كار نمي كنه.« مهندس هم فرياد زد: »معلومه كه كار نمي كنه، آخه كشتي

 به گل نشسته.«
 نتيجه: اگــر چه اين درســت اســت كه »هــر كســي را بهــر كاري ســاخته اند« اما از آن درســت تر اين اســت كــه هر كســي بايد در يــک بنــگاه اقتصادي ســر جاي خــودش قــرار بگيرد تا كارها به شــكل مناســب

 پيش بروند. 

حكايت هاي مديريتي
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کار و
کارآفرینی 

مديرعامل سازمان بهشت زهرا)س( مطرح کرد
 بيشترين علت فوت تهراني ها 

در بهار
مديرعامل ســازمان بهشــت زهرا )س( با 
اشــاره به آمار متوفيان شــهر تهران در ۳ 
ماهه اول سال گفت: ايست قلبي همچنان 
 نخســتين دليل فــوت پايتخت نشــينان

 است. 
به گزارش مهر، اكبر توكلي با اشاره به آمار 
فوت شــدگان شــهر تهران در ۳ ماهه اول 
ســال جاري گفت: در اين مــدت ۱۳ هزار 
و ۴۰۹ نفر در شــهر تهران فــوت كرده اند 
كه از اين تعداد 7 هــزار و ۶۹۹ نفر مذكر، 
 5 هزار و ۴۹۹ نفر مونــث و ۲۱۱ نوزاد بوده

 است. 
مديرعامل ســازمان بهشــت زهــرا )س( 
كمترين فوت شــدگان را مربــوط به گروه 
سني 5 تا ۹ سال دانســت و افزود: ۴۰پسر، 
۲۸ دختر و ۶ نوزاد يعنــي در كل 7۴ فوت 
شده را در اين گروه ســني داشته ايم. اين 
در حاليست كه بيشترين آمار فوت شدگان 
هم مربوط به گروه ســني ۶5 سال به باال 
مي شــود كه 7 هــزار و ۶۳۲ نفر شــامل 
 ۳ هــزار و ۹5۸ مذكــر و ۳ هــزار و ۶7۴ 

مونث است. 
وي با بيــان اينكه در خارج از ســازمان در 
۳ ماهه اول ســال ۴ هزار و ۱7 فوت شــده 
داشته ايم، خاطرنشان كرد: اين آمار مربوط 
به ۲ هزار و ۴5۶ مــرد، يک هزار و 5۳۴ زن 
و ۲7 نوزاد اســت و آمار دفن در ســازمان 
۹ هــزار و ۳۹۲ نفر، 5 هــزار و ۲۴۳ مذكر، 
 ۳ هــزار و ۹۶5 مونث و ۱۸۳ نــوزاد بوده

 اســت. توكلي اظهار كرد: بيشترين علت 
فوت ايســت قلبي اســت كه يــک هزار 
و ۲5۲ نفر بــه ايــن دليل جان خــود را 
 از دســت داده اند كه ۶۴۸ نفــر مرد، 5۹۸ 

زن و ۶ نوزاد است. 

بدهــي ۷۰۰ ميلياردي ســه 
سازمان به بيمه سالمت

معاون ســازمان بيمه ســامت با اشاره به 
اينكه درحال حاضر بهزيستي، بنياد شهيد و 
صندوق كاركنان دولت 7۰۰ ميليارد تومان 
به بيمه سامت بدهكار هستند، گفت: دولت 
همانند سال هاي قبل براي پرداخت بدهي 

اقدام كند.
به گزارش مهــر، احمد برزگر با اشــاره به 
اينكه ميــزان بدهي ها تا پايان ســال ۹۴ 
به 7۰۰ ميليــارد تومان مي رســد، گفت: 
ايــن بدهــي در گذشــته ۸۰۰ ميليــارد 
 تومان بوده كه ۱۰۰ ميليــارد آن پرداخت 

شده است. 
معــاون ســازمان بيمــه ســامت تاكيد 
كرد: ۳۰۰ ميليــارد تومان از بهزيســتي، 
۲۰۰ ميليــارد تومــان از بنياد شــهيد و 
۲۰۰ ميليــارد تومــان نيــز از صنــدوق 
كاركنان دولت طلبكار هســتيم كه البته 
ايــن بدهي هــا مجموع بدهي هــاي چند 
 ســال قبل اســت كه تاكنون تسويه نشده

 است. 

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مطرح کردخبر

ضرر اقتصادي 700 هزار فارغ التحصيل بيكار
معاون امور تعاون وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، اســراف 
بزرگ كشور را وجود 7۰۰ هزار 
فارغ التحصيل بيكار خواند و 
گفت: ايــن فارغ التحصيان 
مي توانند در سال، ۱۲ هزار ميليارد تومان بازدهي داشته 
باشند. به گزارش ايسنا، سيدحميد كانتري ديروز در 
مراســم انعقاد تفاهمنامه همكاري بين معاونت تعاون 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تجاري سازي 
فناوري و اشــتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهي 
كه در پژوهشگاه رويان برگزار شد، با بيان اينكه ارتباط 
بخش تعاون و جهاد دانشگاهي بايد افزايش يابد، اظهار 
كرد: واحد آموزشــي جهاد دانشگاهي بايد تعاوني هاي 
دانشجويي را شكل دهد تا از اين طريق فارغ التحصيان 
بيكار نمانند و الزم است در ضمن تحصيل واحدهايي را 
تحت عنوان كارآفريني، مديريت، مديريت پروژه و تعاون 

به دانشجويان ارائه دهد. 
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه 
فارغ التحصيان ما با فرهنگ كار در جامعه آشنا نيستند، 
افزود: جهاد دانشگاهي بايد نهضت كارآفريني و اشتغال 
را به صورت كيفي شكل دهد و در اين راستا بعضي مراكز 

خود را به تعاوني دانشجويان واگذار كند. 
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه اصل ۴۴ قانون اساسي به 
توسعه بخش تعاون پرداخته است، گفت: بخش تعاون 
توســعه دهنده واحدهاي كوچک خصوصي و صنايع 
كوچک و متوسط اســت كه مي تواند با گردآوري اين 
واحدها در قالب يک تعاوني بــزرگ، هم فضاي رقابتي 
را گســترش دهد و هم به توانمندســازي اين واحدها 

كمک كند. كانتــري به وجود بيــش از ۱۱۰ گرايش 
شغلي تعاوني اشاره كرد و افزود: ۱5۰۰ تا ۱۶۰۰ تعاوني 
آموزشــي و 5۰۰ تعاوني دانش بنيان داريم كه از جهاد 
دانشگاهي انتظار مي رود به توانمندسازي اين تعاوني ها 

كمک كند. 

عدم توســعه نظام آموزش مالي بر اساس 
نيازهاي مالي جامعه

به گزارش ايســنا، در ادامه پور عابدي، رئيس سازمان 
تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان جهاد 
دانشگاهي با بيان اينكه هم اكنون ۴۰5 ميليون دانشجو 
در كشــور داريم، گفت: پس از ۱۰ ســال كار كردن در 

زمينه اشتغال دانش آموختگان، به توسعه كمي علمي 
دست يافته ايم، ولي متاســفانه نتوانسته ايم به سمت 
تجاري سازي حركت كنيم. وي افزود: طي ۲ سال اخير 
تغيير ماموريت سازمان اشــتغالزايي دانش آموختگان 
را در دســتور كار قرار داديم كه در اين راســتا معاونت 
تجاري سازي و امور پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد 

را در جهاد دانشگاهي تاسيس كرديم. 
پورعابــدي با تاكيــد مجدد بــر اينكه اشــتغال 
دانش آموختگان محور اصلي فعاليت هاي ماســت، 
گفت: عدم توسعه نظام آموزش مالي بر اساس نياز هاي 
مالي جامعه، افزايش بي رويه ظرفيت دانشــگاه ها و 
توسعه ناموزون آموزشــي و همچنين نابساماني و 

كمبود اساسي در شاخص هاي مهم و اصلي آموزش 
عالي از جمله عواملي هســتند كه منجر به عدم به 
كارگيري دانش آموختگان در فضاهاي كسب و كار 

شده اند. 

ماموريت هاي جهاد دانشگاهي در نقشه 
جامع علمي کشور

وي با اشاره به ماموريت هاي جهاد دانشگاهي در نقشه 
جامع علمي كشور گفت: ساماندهي هدايت شغلي و 
توانمندسازي دانش آموختگان در حوزه هاي مختلف 
و ارتقاي فرهنگ كارآفريني، تقويت روحيه خودباوري 
و ترويج الگوهاي موفق علم و فناوري با تاكيد برجامعه 
دانشگاهي كشور، ماموريت هايي هستند كه جهاد 

دانشگاهي در پي انجام آنهاست. 
رئيس ســازمان تجاري ســازي فناوري و اشتغال 
دانش آموختگان در ادامه به مساله عدم توازن آموزش 
عالي اشــاره كرد و گفت: به عنوان نمونه ۸5 درصد 
ظرفيت دانشجويي كشور در ۱5 رشته خاصه شده 
و از سوي ديگر ۱5 درصد بعدي شامل ۴۰۰۰ هزار 
رشته مي شــود كه اين موضوع عدم توازن در نظام 

آموزشي كشور را نشان مي دهد. 

فعاليت تنها 6 مرکز رشد در حوزه علوم 
انساني

وي افزود: همچنين ۱5۰ مركز رشــد در كشــور 
داريم كه تنها ۶ مركز در حوزه علوم انساني فعاليت 
مي كنند، اين در حاليست كه ۴5 درصد دانشجويان 

در رشته هاي علوم انساني در حال تحصيل هستند. 

 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه طبيعي است 
كه هدايت تحصيلي، در برخي مناطق و استان ها منجر به اعتراضاتي شده 
باشد، گفت: اگر دانش آموزاني نسبت به نتيجه هدايت تحصيلي معترض 
هستند، مي توانند به اداره مشاوره منطقه خود مراجعه كرده و موارد را اطاع 

دهند تا بررسي هاي الزم انجام شود. 

به گزارش ايسنا، علي زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و 
پرورش در گفتگوي ويژه خبري دو شب گذشته با موضوع هدايت تحصيلي، 
با بيان اينكه در سال تحصيلي جاري، هدايت تحصيلي به دوره اول متوسطه 
منتقل شــده اســت، گفت: دانش آموزان پس از پايان پايه سوم دوره اول 

متوسطه در رشته هاي تحصيلي تقسيم مي شوند. 

وي افزود: در راهكار ۳-۲۱ سند تحول بنيادين كاركرد هدايت تحصيلي 
معين و در آن تاكيد شده است كه بايد يک نظام جامع هدايت تحصيلي 
ايجاد شود و دانش آموزان متناسب با نياز كشور و توانمندي و عايق خود در 
رشته هاي مختلف توزيع شوند. بنابراين هدايت تحصيلي فعلي بر اساس سند 

تحول و برنامه درس ملي برنامه ريزي و انجام مي شود. 

دانش آموزان معترض به هدايت تحصيلي به ادارات مشاوره مناطق مراجعه كنند

NGO جمعيت زنان تعاونگر تشكيل مي شود

ایجاد ۱۲0 هزار شغل جدید در تعاوني هاي زنان
مديــركل ترويــج،  آمــوزش و 
تحقيقــات وزارت كار از ايجــاد 
۱۲۰ هزار شــغل در تعاوني هاي 
زنان خبــر داد و گفــت: 5۸ هزار 
زن در هيات مديره هــا اشــتغال 
دارند. به گزارش مهر، حمدا... رســتمي بــا اعام اينكه 
تعاوني هــاي زنان بــراي ۱۲۰ هزار نفر اشــتغال ايجاد 
كرده اند از تشكيل NGO جمعيت زنان تعاونگر خبر داد 
 و گفت: درمجموع ۱۰ هزار تعاوني زنان در كشــور فعال

 اســت.  تعاوني هــاي زنــان، تعاوني هايــي هســتند 
كه بيــش از 7۰ درصــد اعضاي شــان زن باشــند. در 
حــال حاضــر تعاوني هــاي زنــان حــدود ۱۳۱ هزار 
 نفر عضو دارند كــه بــراي ۱۲۰ هزار نفر شــغل ايجاد

 كرده اند.  وي ادامه داد: ۸5 درصد اعضاي اين تعاوني ها 
زنان هستند و از مجموع ۱۱۳ هزار مديرعامل تعاوني، ۸ 
درصد زن و از مجموع 5۰۰ هــزار عضو هيات مديره ۱۱ 
درصد )5۸ هزار نفر( زن هســتند. به طور كلي در بخش 
تعاون از مجموع حدود ۲۰ هزار بازرس، ۱۱ درصد زنان 

مشغول به فعاليت هستند. 
 NGO اين مقــام مســئول در وزارت كار از تشــكيل
 NGO جمعيــت زنان تعاونگــر خبر داد و گفــت: اين

مجوز خود را از وزارت كشور دريافت كرده و مراحل ثبت 
را طي مي كنــد. اين NGO محلي بــراي ايجاد ارتباط 
بين زنان و ايجاد صــداي واحد براي بيان مشــكات و 
مطالبــات زنان تعاونگــر، ارتباطات و انتقــال اطاعات 
تجاري بيــن خود و آشــنايي از ظرفيت هــاي يكديگر 
بــا هــدف بهره منــدي از ظرفيت هــا و توانمندي هاي 
 تعاوني ها در فعاليت هاي تجاري و كســب وكار در ساير 
نقاط اســت.  هر زني كه عضو يک تعاوني باشد، مي تواند 
در اين ســمن نيز عضو شــود. مديركل دفتر تحقيقات، 
ترويج و آمــوزش وزارت كار درباره مباحث آموزشــي 
 بــراي تعاوني هــا اظهــار داشــت: آموزش هــا متنوع

 هســتند. برخي آموزش ها براي مديران ارائه مي شــود. 
همچنين آموزش هاي حقوقي براي تاســيس تعاوني ها 
ارائه مي شود تا زنان با ســاختار حقوقي تعاوني ها و نحوه 
تاسيس آنها آشنا شوند. در مجموع آموزش هاي حقوقي، 
آموزش مســائل مالي، مديريت مالي و كســب وكار و ... 

مطرح مي شود. 
رســتمي ادامه داد: گذراندن برخي دوره هاي آموزشي 
براي تاســيس تعاوني اجباري اســت زيرا مديران بايد 
با نحوه تشــكيل و تاســيس، وظايف مديــران، وظايف 
بازرســان و آموزش هاي حقوقي آشــنا شــوند. عاوه 

بــر آن، زمــان برگــزاري آموزش هــاي تخصصــي به 
 تعاوني ها اعام مي شــود و درصورت تمايل، اعضا دوره

 را مي گذرانند.  رســتمي تعاوني را يكــي از موثرترين 
راه هاي ايجاد اشتغال دانســت و افزود: يكي از موثرترين 
راه ها براي اشتغال زنان در جامعه تعاوني است زيرا تعاوني 

جايي است كه مي تواند براي منابع ُخرد كه به  تنهايي قابل 
استفاده و تبديل به كسب وكار نيستند، ايجاد هم افزايي 
كند. زماني كــه منابع ُخرد و تخصص هــاي پراكنده در 
 جايي جمع شــوند، تجميع اينها مي تواند منجر به ايجاد

 اشتغال شود. 

مديركل امور تربيتي و مشاوره وزارت آموزش وپرورش ضمن 
اعام اينكه دانش آموزان پايه »نهمي« تــا ۱۰ مرداد براي 
اعتراض به نتايج هدايت تحصيلي مهلت دارند، گفت: نتايج 
رسيدگي به اعتراضات حداكثر تا ۲۰ مردادماه اعام مي شود. 
به گزارش ايســنا،  مسعود شكوهي  در پاســخ به پرسشي 
پيرامون تصميــم نهايــي آموزش وپرورش دربــاره نحوه 
رسيدگي به اعتراضات دانش آموزان با توجه به جلسه برگزار 

شده در اين خصوص در دو روز گذشته اظهار كرد: قرار بر اين 
شده تا دانش آموزاني كه به نتايج هدايت تحصيلي معترض 
هستند، براي بررســي و حل مشــكل خود به كميته هاي 
هدايت تحصيلي مستقر در مناطق آموزش وپرورش مراجعه 
كنند.  وي در پاسخ به اين سوال كه ممكن است كدام گروه از 
دانش آموزان موفق به تغيير رشته انتخابي خود شوند، گفت: 
البته همه دانش آموزان حق اعتراض دارند اما لزوما به همه 

آنها پاسخ مثبت داده نمي شود. بررسي ها انجام مي شود اما 
به اعتراض آن گروه از دانش آموزان كه معدل باال دارند و حد 
نصاب منطقه اي را كســب كرده اند اما در رشته غيردلخواه 

پذيرفته شده اند، جدي تر رسيدگي مي شود. 
مديركل امور تربيتي و مشاوره وزارت آموزش وپرورش افزود: 
دانش آموزان ما تا ۱۰ مردادماه مهلت اعتراض دارند، نتيجه 
نيز حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز به آنها اعام مي شود. شكوهي 

با بيان اينكه برخاف آنچه منتشــر شد، اجباري در انتخاب 
رشته نداشته ايم كه بخواهيم اكنون آن را حذف كنيم، گفت: 
بيشترين اعتراضات مربوط به كســاني بوده است كه قصد 
داشتند به رشــته تجربي بروند اما رشته ديگري در هدايت 
تحصيلي براي آنها درنظر گرفته شده بود. ميزان اعتراضات 
در استان هاي مختلف متفاوت بوده است و نمي توان گفت در 

كدام مناطق اعتراضات بيشتري مطرح شده است. 

مديرکل امور تربيتي و مشاوره آموزش وپرورش خبر داد

مهلت اعتراض دانش آموزان به نتايج هدايت تحصيلي تا 10 مرداد
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فناوری
اطالعات

بخش خصوصی طی دو نامه بــه وزارت صمت، بانک 
مرکزی، مرکز ملی فضای مجــازی و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، خواستار رفع انحصار و رانت 

در شبکه پرداخت شد.
به گزارش  مهر، اخیــراً دو نامه به وزارت صمت، بانک 
مرکزی، مرکز ملی فضای مجــازی، معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و دیگر مراجع کشور از سوی 
بخش خصوصی ارسال شده اســت که ضمن تشریح 
سابقه شکل گیری شبکه پرداخت و شرکت های PSP و 
پرداخت یار طی دو دهه گذشته، به بیان مشکالت وضع 
موجود شبکه پرداخت کشور از جمله انحصار ۱۲ شرکت 
PSP، تفاوت مدل پرداخت کارمزد شرکت های PSP و 
پرداختیار و تبعیض موجود در آن، مشکالت شرکت های 
پرداختیار برای رقابت منصفانه با توجه به عدم پاالیش 
درگاه های پرداخت قبل از الزام اینماد )آذرماه ۱۴۰۰( 
توسط شاپرک و … پرداختند و خواستار اقدام فوری 

دولت در زمینه رفع این مشکالت شدند.
در یکی از نامه ها به ضرورت و ســابقه شــکل گیری 
پرداخت الکترونیکی از ورود دستگاه های خودپرداز، 
کارتخوان و سپس درگاه های پرداخت اینترنتی اشاره 
شده که در ســال های بعد با مکانیزم های نظارتی و 
هدایتی از جمله شرکت شــاپرک به عنوان تنظیم گر 
شــبکه پرداخت و اینماد به عنوان تنظیم گر تجارت 
الکترونیکــی برای حفظ حقــوق مصرف کنندگان و 
جلوگیری از تخلفات کسب وکارها همراه شد. این مسیر 
نهایتاً به شرکت های فین تک از جمله پرداختیار منتهی 
شد تا با در کنار مأموریت شرکت های PSP دوازده گانه 
و با شکســتن انحصار آن ها، نوآوری در ارائه خدمات 
پرداخت در فضای اینترنت به آن ها ســپرده شده و 
توسعه و تسهیل گری در ارائه خدمات نوین پرداخت 

شدت گیرد.
در ادامه این نامه به مشکالت شرکت های پرداختیار 
اشاره شــده که علی رغم دریافت مجوزهای قانونی 
و ســرمایه گذاری و جذب نیروهای نخبه، همچنان 
سهمشــان در پرداخت الکترونیکی کمتر از ۸ درصد 

بوده و بیش از ۹۲ بــازار همچنان به صورت انحصاری 
در اختیار شرکت های PSP اســت و علت این است 
که زیرســاخت تراکنش های پرداخت صرفًا از طریق 
شــرکت های PSP برای پرداختیارها تأمین می شود 
و عماًل درآمــد تراکنش مذکور نیز بــه آن ها تعلیق 
می گیرد. نکته قابل توجه اینکه اگرچه مقرر بود ارائه 
درگاه پرداخت بدون ارائــه کارت )CNP( به ویژه در 
کسب وکارهای کوچک به پرداختیارها واگذار شود، 
ولی همجنان شرکت های PSP در رقابتی غیرمنصفانه 
به ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به شرکت های کوچک 

ادامه می دهند.
با یکسان ســازی مقررات تخصیص درگاه پرداخت 
اینترنتی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، بدون آن که در نظام 
کارمزد درگاه های پرداخت اینترنتی که از ســال ها 
پیش قرار بود ســاماندهی شــود و همچنان معطل 

مانده، تغییری انجام شود، مزیت رقابتی شرکت های 
پرداختیار با توجه به اینکــه تراکنش درگاه پرداخت 
ارائه شده توسط شرکت های PSP برخالف پرداختیار 
مشــمول هیچ کارمزدی برای پذیرنده نیست، عماًل 
شرکت های فعال در حوزه پرداختیاری از صحنه رقابت 

بیرون رانده شده و کلید انهدام آن ها زده شد.
عالوه بر این در نامه دوم به اجــرای الزام اینماد برای 
شــرکت های پرداختیار طبق آئین نامه اجرایی ماده 
۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و همچنین قانون 
پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان با تأخیر دوساله از 
آذرماه سال گذشــته برای درگاه های پرداخت جدید 
پرداختیارها و تثبیت قانونی آن پیرو اجرای رأی دیوان 
عدالت اداری اشاره شده است. در این نامه بیان شده 
با توجه به گذشت یک سال از اجرای مقررات مذکور، 
انتظار می رود که با پاالیش اینماد درگاه های سایت هایی 

که قبل از آذرماه سال گذشــته درگاه پرداخت اخذ 
کرده اند، شــرایط یکســان به منظور امکان رقابت 
منصفانه برای همه شرکت های پرداختیار فراهم شده و 
انحصار بازار در میزان تراکنش و گردش مالی شکسته 
شود و گردش های مالی کالن که هم اکنون محدود به 
چند شرکت معدود است، بین همه اعضای انجمن توزیع 
گردد. در پایان با اشاره به صبر و سکوت صنف در مقابل 
انحصار و رانت موجود، ابراز امیدواری شده با توجه به 
درخواست های مطروحه، امکان اجرای قوانین مربوط 
به بهبود محیط کسب وکار، رفع انحصار، تقویت بخش 
خصوصی و کسب کارهای کوچک، اشتغال دانش بنیان 
و شفاف سازی عملکرد شرکت های پرداخت به عنوان 
فلسفه وجودی شاپرک به همراه تقسیم منصفانه بازار 
و درآمد، افزایش نظارت پذیری و ایجاد زمینه فکری و 

اشتغال نیروهای جوان فراهم شود.

بخش خصوصی از دولت درخواست کرد 

رفعانحصارورانتدرشبکهپرداخت

برخالف شایعات، کسبه پاساژ عالء الدین 
طبق روال معمول به کار خود ادامه مي دهند
يك کاميون گوشي قاچاق در 

پاساژ عالء الدين کشف شد
اخبار متعددي از جمع آوري گوشي هاي موبايل 
قاچــاق از پاســاژ عالء الدين و ممانعت كســبه 
از بازگشايي مغازه ها منتشر شــده كه شواهد از 
غير موثق بودن اين اخبار حكايت دارد و مغازه هاي 

پاساژ نيز باز است. 
به گزارش فارس، روز گذشته )سه شنبه( اخباري از 
ورود ماموران پليس تهران بزرگ در مجتمع تجاري 
عالءالدين براي جمع آوري تلفن هاي همراه قاچاق 

منتشر شده است. 
در اين اخبار اعالم شــده كه تاكنون كســبه از 

بازكردن مغازه هاي خود خودداري كرده اند. 
اما اطالعات از وضعيت عادي در اين پاساژ حكايت 
دارد. مطابق معمول واحدهاي تجاري اين پاساژ 
حدود ساعت ۱۰ و نيم آغاز به كار كرده اند و تمامي 
طبقات به جز طبقه هفتم )كه قبال تخريب شده( 
فعال اســت. اطالعات به دســت آمده همچنين 
از ضبط يك خاور حاوي گوشــي قاچاق توسط 
ضابطان قضايي بــه ارزش تقريبي ۲ تا ۳ ميليارد 
تومان خبر مي دهد. ضابطان قضايي شب گذشته 
يك محموله قاچــاق كه براي تخليه در پاســاژ 

عالءالدين آماده بوده را ضبط كرده اند. 
احتمال دارد اين اخبار ناشي از ضبط محموله قاچاق 
باشد. بر اساس گزارش ها، متاسفانه توليد داخلي در 
اين زمينه بسيار ناچيز و در حد صفر است. جالب 
است كه در آن مقطع زماني كه شاهد افزايش تعرفه 
واردات به بهانه حمايــت از توليد تلفن همراه در 
داخل بوديم، اصال توليد نداشتيم و تنها چند شركت 

مدعي توليد تلفن همراه در داخل بودند. 

رشد 40 درصدي درآمد هواوی 

شــركت Huawei Technologies كه 
يكی از بزرگ تريــن ســازندگان تجهيزات 
مخابراتی جهان به شمار می رود، روز دوشنبه 
در گزارش خود اعالم كرد درآمد آنها در نيمه 
اول ســال جاری ميالدی به اندازه 4۰ درصد 
رشد داشته و »اين روند در سال جاری ادامه 

خواهد يافت.«
 در بيانيه شركت هواوی درآمد حاصل از فروش 
6 ماهــه اول ســال ۲۰۱6 برابر بــا ۲45.5 
ميليارد يــوآن )۳6.8 ميليــارد دالر( اعالم 
شده است. همچنين حاشــيه سود عملياتی 
از ۱8 درصــد در نيمه اول ســال قبل به ۱۲ 
درصد در زمان مشــابه ســال جاری تقليل 
يافته است.اين شــركت خصوصی مستقر در 
شهر شــنژن كه رقابت تنگاتنگی با همتای 
سوئدی اش يعنی »اريكسون« بر سر مقام اول 
فروش تجهيزات مخابراتی در ســطح جهان 
دارد، توضيحات بيشــتری دربــاره جزئيات 
اين ارقام ارائه نكرد.در همين راستا »سابرينا 
منگ«، مدير ارشــد مالی شركت مورد بحث 
می گويد: ما مطمئن هســتيم هــواوی روند 
رو به رشــد خود را حفظ می كنــد و با توجه 
به عملكرد عالی كنونی، ســال جــاری را با 
 تراز مالی بســيار خوبــی به پايــان خواهد 

رساند.
او در اشــاره بــه بخش هــای مخابراتــی، 
كســب وكار  و  خانگــی  تجهيــزات 
هــر  در  داشــت:  عنــوان   ســازمانی 
۳ گروه كسب وكار اشاره شده، به رشد پايداری 
دســت يافته ايم و اين پيشــرفت را مديون 
حضور متوازن در ســطح جهان در ۳ بخش 

فوق هستيم.
الزم به ذكر است كه شــركت هواوی درآمد 
ســال جاری خود را 75 ميليــارد دالر هدف 
گذاری كرده اســت. همچنين گزارش مالی 
6 ماهه اول ســال ۲۰۱5 اين شــركت، رشد 
۳۰ درصدی عوايد حاصل از فروش را نشــان 

می داد.

اخبار

بازي ويدئويي فرد را خالق مي کند
  مهرداد ایمان، تولیدکننده بازي هاي رایانه اي

بازي ویدئویي فرد را خالق مي کند چون بازي را هر کسي نمي تواند 
طراحي کند، قطعا افراد باهوش و خالق بازي ها را طراحي مي کنند؛ 
از اینرو بازیکن ها با جنبه هاي مختلف خالقیت، طراحي، گرافیک و 

تکنولوژي آشنا مي شوند. بازي هاي آموزشي زیادی ساخته شده اند 
که صرفا براي یادگیري زبان هاي مختلف و ریاضي هستند. به دلیل 
اینکه در هر مرحله بازي سخت تر و ســریع تر پیش مي رود، به فرد 
 کمک مي کند ذهن خود را براي یادگیري و پاســخ دهي سریع تر

 آماده کند. 
بازي کامپیوتري و ویدئویي فرد را ترغیب مي کند تا سخت بکوشد 

چون در غیر اینصــورت به مراحل باالتر نمــي رود. در واقع ضرب 
 المثل »نابرده رنج گنج میســر نمي شــود« را بــه خوبي در ذهن

 فرو مي کند. 
بازي ها در دســته بندي هاي مختلفي طراحي مي شــوند؛ فکري، 
استراتژي، ورزشي، اکشن، مدیریتي، مرحله اي، تاریخي و… هر کدام 
از این بازي ها به طرز قابل توجهي در تفکرات کودک تاثیر مي گذارد 

و اطالعات خوبي را به فرد منتقل خواهد کرد که در زندگي روزمره 
و واقعي خود استفاده مي کند. تمام بازیکنان فوتبال براي باال بردن 
هوش فوتبالي خود، بازي ویدئویي فوتبال را انجام مي دهند. طبق 
تحقیقاتي که انجام شــده، افرادي که بازي درایور پلي استیشن را 
 در کودکي بازي کرده اند، رانندگي بهتر و هوشمندانه تري نسبت به 

دیگران دارند. 

بيش از 25 ميليون ايراني سرگرم بازي هاي ويدئويي 
  ایلیا رادمنش، تولید کننده و کارشناس بازي هاي کامپیوتري

طبق آمار رسمي ارائه شده توسط شورایعالي فضاي مجازي، امروزه بیش 
از ۲5 میلیون ایراني به انجام بازي هاي ویدئویي مي پردازند. این رقم، 
یعني تقریبا 3۰ درصد ایراني ها با بازي هاي ویدئویي حداقل تماس ممکن 

را داشته و از طریق محتواي تولید شده این صنعت سرگرم مي شوند. این 
تعداد به طور متوسط روزانه یک ساعت و نیم به بازي کردن با دستگاه هاي 
الکترونیکي مي پردازند. با توجه به اینکه ایراني ها روزانه 3۰ تا ۴۰ میلیون 
 ســاعت به انجام بازي هاي ویدئویي مي پردازند، باید در نظر داشت که
 عالوه بر سرگرمي، جنبه آموزشي و فرهنگي نیز براي این مدیوم در نظر 
گرفته شود. البته بازي هاي ویدئویي تا جایي پیش مي روند که فعالیت هایي 

را خارج از اوقات فراغت برای ما به وجود مي آورند. آنها دیگر متعلق به یک 
فضاي محصور نیستند؛ فضایي که به بازي هاي ویدئویي بي توجهي کرده 
و آنها را فقط یک تفریح ساده به حساب آوریم. واقعا جاي امیدواري است 
که در عصري زندگي مي کنیم که در آن ۴۰ سال از شروع صنعت بازي هاي 
ویدئویي مي گذرد. عصري که در آن به ماهیت بازي هاي ویدئویي فکر 
مي کنیم، به اینکه بازي ها چه مي توانند باشند و در واقع صالحیت چه 

جایگاهي را دارند. البته در جهان امروز، بازي سازان بزرگ جهان در تالش 
هستند تا با سرمایه گذاري در بازي هاي آنالین سود بیشتري به دست 
آورند و پیش بیني مي شود تا چند سال آینده شاهد رشد بیش از پیش 
آنالین ها باشیم. بیشتر کارشناسان و تولیدکنندگان بازي هاي ویدئویي 
معتقدند آینده بسیار روشني پیش روي صنعت بازي هاي آنالین وجود 

دارد و سرمایه گذاري در این بخش را هوشمندانه  مي دانند. 

يادداشت2

يادداشت1

    گروه فناوری اطالعات

بازي هاي ویدئویي مثل ســینما و 
تلویزیون یک رسانه فرهنگي به 
شمار مي آیند. این بازي ها همیشه 
حرف هاي تازه اي براي گفتن دارند. 
ما از طریق ایــن بازي ها با دنیاي 
اطراف و تمام جهان ارتباط برقرار مي کنیم و در حالي که 
در منزل خود به طور مثال در ایران نشسته ایم با این ابزار 
محبوب به آفریقاي جنوبي سفر مي کنیم. وجود همین 

راه است که باعث کشف چیزهاي جدید مي شود. 
تاثیر گذاري باالي اینگونه بازي روي مخاطب، این بازي ها 
را به یک ابزار با استعداد بسیار باال براي آموزش، آگاهي 

و... تبدیل کرده است. 
از سوي دیگر، امروزه صنعت بازي هاي ویدئویي به یک 
عرصه سودآور تبدیل شــده است و شرکت هاي بزرگ 
تولید کننده اینگونه بازي ها هر ســال سود هنگفتي به 
دست مي آورند، به گونه اي که ســود خالص ساالنه به 
دست آمده از صنعت بازي هاي ویدئویي از مرز میلیاردها 
دالر عبور کرده و سود ســاالنه حاصل از هالیوود را نیز 
پشت سر گذاشته اســت. بازي هاي ویدئویي بر خالف 
بیشــتر ســرگرمي هاي دیگر، تعاملي بوده و از اینرو 

جذاب تر هستند. 
عده اي از محققان، بازي هــاي ویدئویي را اعتیادآور و 
خطرناک قلمداد مي کنند. هر چند این مســاله ثابت 
نشده است اما شواهد موجود نشان مي دهد تعدادي از 
عالقه مندان به بازي هاي ویدئویي به صورت غیرطبیعي 

به این سرگرمي وابسته شده و از زندگي عادي خود باز 
مي مانند. به عبارت دیگــر، صنعت بازي هاي ویدئویي 
به یکي از پردرآمدترین صنایع جهان تبدیل شــده  و 
کشورها توانسته اند با ســرمایه گذاري مناسب در این 

زمینه درآمد چندین میلیاردي عاید خود کنند. 
براســاس آمارهاي ارائه شده از موسســه تحلیلي 

newzoo درآمد این صنعت تا پایان سال ۲۰۱5 حدود 
۹۱ میلیارد دالر شده و چین با درآمد ۲۲ میلیارد 

دالري، در صدر فهرست کشورهاي تولید کننده 
بازي هاي رایانه اي ایستاده است. 

طي 5 سال گذشته بازي هاي تلفن همراه 
رشد خوبي داشــته اند و در حال حاضر 
بازي هاي گوشي هاي هوشمند ساالنه 

حدود ۸.3۴ میلیــارد دالر درآمد 
عاید سازندگان خود مي کنند. 

بازي هــاي آنالین نیز در چند 
سال گذشته مخاطبان زیادي 

را جذب خــود کرده اند و 
انتظار مي رود این بخش 
به زودي افسار صنعت 
گیم دنیا را در دســت 

بگیرد و فعالیت شــرکت 
سوپرسل و محصوالت موفق 

این شرکت گویاي چشم اندازي 
روشن در بخش محصوالت آنالین است. 

 »کسب وکار« گزارش مي دهد

درآمدميليارديتوليدکنندگان
بازيهايرايانهاي
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به همت تالشــگران ذوب آهن اصفهان در مدیریت 
های مهندسی نت مکانیک و کوره بلند،پس از ۱۳ سال 
و در پنج شیفت،پنج تعمیرات همزمان شامل : تعویض 
لنت نوار نقاله CC۳ ، تعویض لنتA۲-KD۳ ،تعویض 
لنت C۱، بازسازی بدنه بونکر و صفحات محافظ کوره 
بلند سه،به همراه تعویض شاسی،موتور گرZیبکس و 
محرک نوار نقاله K۲ باتری سه ، سی ام شهریورماه با 

موفقیت انجام گرفت.
به گزارش دنیــای معدن، همایــون صمیمی مدیر 
بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان در این خصوص 
به خبرنگار ما گفت: انتقال مواد آهن دار و کک در کوره 
بلند شماره ۳ توسط لنت CC۳ انجام می گیرد و در 
صورت توقف این لنت،کوره بلند شماره ۳ که بیش از 
۴۰ درصد چدن کارخانه را تولید می کند متوقف می 
شود بنابراین تعمیر و نگهداری لنت CC۳ برای کارخانه 

اهمیت ویژه ای دارد.
وی با اشاره به اینکه کوره بلند شماره ۳ در سال ۱۳۸۸ 

راه اندازی شد و در ۱۳ سال گذشته حدود ۱۶ میلیون 
تن تولید چدن داشته است،افزود : حدود ۳۷ میلیون 
تن مواد آهن دار و کک با لنت CC۳ به دهانه این کوره 
ارسال شده و با توجه به نیاز به بازسازی آن و بررسی 
کارشناسان کارخانه و برگزاری جلسات متعدد،تعویض 

لنت CC۳ در دستور کار قرار گرفت.  
مدیر بخش کوره بلند ذوب آهــن اصفهان ادامه داد : 
بدین منظور کوره بلند با شارژ ویژه در تاریخ ۲۹ شهریور 
متوقف گردید و پس از تعویض لنت و انجام سایر امور 
تعمیراتی،بعد از ۴۴ ساعت بدون اختالل راه اندازی 
شد و به ظرفیت اسمی رسید. این مقام مسئول اضافه 
کرد : این تعمیرات با توجه به حساسیت و ابعاد لنت 
CC۳ تعمیرات سنگین و پیچیده ای بود که با همت 
و تالش شبانه روزی پرسنل مهندسی نت مکانیک و 
دیگر همکاران به خوبی و در اسرع وقت انجام گرفت.  

محمدرضا یزدان پناه مدیر مهندســی نت مکانیک 
نیز در ادامه گفت : نوار نقاله CC۳ پس از ۱۳ ســال 

کار متوالی و تعمیر و نگهداری مناسب و منظم،برای 
اولین بار بیست و نهم شهریورماه وارد فرایند تعویض 
به شیوه آپارات گرم شد و زودتر از گراف تعیین شده 
شش شیفته،در پنج شیفت متوالی و در آغازین دقایق 
روز سی ام شهریورماه با موفقیت تعویض گردید و کوره 

بلند شماره سه به ذوب دهی رسید.
مدیر مهندسی نت مکانیک تصریح کرد : این لنت از 
تعداد زیادی رشته های فلزی تشکیل شده که پس از 
ایجاد پیوستگی بین آنها و همچنین استفاده از چسب 
مخصوص تعویض آن به شیوه آپارات گرم انجام گرفت.  
این مقام مســئول ادامه داد : تعویض شاسی،موتور 
گریبکس و محرک نوار نقاله K۲ باتری سه نیز از جمله 
سایر تعمیرات بود که به منظور افزایش ضخامت این 
نوار و طول عمر آن همزمان با توقف کوره بلند شماره 

سه انجام گرفت.
در ادامه محسن عسکری معاون تجهیزات مکانیک 
و مسئول تعمیرات کوره بلند ذوب آهن اصفهان نیز 

اظهار داشت: حدود ۳۷ میلیون تن مواد اولیه توسط 
لنت CC۳ به کوره بلند شــماره سه طی این سالیان 
منتقل  شده است و این نکته،تنها بخشی از اهمیت 

لنت مذکور را  نشان می دهد.
وی بیان کرد : طول این لنت ۷۶۰ متر،عرض آن ۱۴۰۰ 
میلی متر بــا وزن ۴۶ تن و ضخامــت کلی ۲۱ میلی 
متر است و مسیر حدود ۹۰ متری را به صورت افقی 
و مابقی را با زاویه ۱۲ درجه برای انتقال مواد به کوره 

طی می کند .
معاون تجهیزات مکانیک کوره بلند خاطر نشان کرد 
: در کنار تعویض لنت حســاس CC۳ ، همزمان لنت  
A۲-KD۳ که وظیفه انتقال مواد آهندار و لنت C۱ نیز 
که به منظور انتقال کک مورد استفاده قرار می گیرند، 

نیز تعویض شدند.

با انجام پنج تعمیرات همزمان

کوره بلند شماره سه ذوب آهن اصفهان در مسیر افزایش تولید
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صنعت و 
معدن

در جهت اســتفاده حداکثری از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان اتفاق افتاد؛

نشســت مشــترک نمایندگان 
شرکت فوالد مبارکه و پارک علم 

و فناوری خراسان رضوی
در نشست مشــترک نمایندگان شرکت فوالد 
مبارکه و پارک علم و فناوری خراســان رضوی 
اســتفاده حداکثــری از ظرفیت شــرکت های 
دانش بنیان مستقر در خراسان رضوی و همکاری 

موثر با فوالد مبارکه در دستور کار قرار گرفت.
به گــزارش دنیای معــدن، علیار عراقــی، مدیر 
برنامه ریزی خرید فوالد مبارکه که به همراه جمعی 
از کارشناسان حوزه معاونت خرید فوالد مبارکه در 
این جلسه حاضر شده بود، در گفت وگو با خبرنگار 
ایراسین اظهار کرد: در راستای اجرای دستور مقام 
معظم رهبری و استفاده از ظرفیت های شرکت های 
دانش بنیــان و حمایت از ســاخت داخل، پس از 
ارزیابی بیش از ۹۰ درصد شرکت های دانش بنیان 
اســتان اصفهان و با برگزاری جلســات متعدد و 
ارزیابی تخصصی توسط کارشناسان بومی سازی، 
برنامه ریزی خرید و دفاتر فنی، این جلسه به منظور 
شناسایی، ارزیابی و اســتفاده حداکثری از توان 
شرکت های دانش بنیان مستقر در خراسان رضوی 
جلســه ای با پارک علم و فناوری استان خراسان 
رضوی برگزار شــد. وی ادامه داد: در این نشست، 
ضمن تشــریح رونــد فعالیت معاونــت خرید و 
تسهیالت شــرکت فوالد مبارکه جهت عضویت 
شرکت های دانش بنیان در فهرست تأمین کنندگان 
شرکت فوالد مبارکه، اعالم شــد که حذف زمان 
انتظار شرکت های تازه  تأســیس و نیز اعزام تیم 
ارزیابی در اسرع وقت ازجمله تسهیالتی است که 

برای این شرکت ها در نظر گرفته  شده است.
عراقی خاطرنشــان کرد: در ادامه جلســه فرایند 
بومی سازی، سابقه این فرایند در شرکت فوالد مبارکه 
تشریح گردید و اعالم شد که ابالغ مجدد سفارش های 
بومی سازی شــده موفق به شــرکت هایی که برای 
اولین بار توانسته اند نیازهای شرکت فوالد مبارکه 
در حوزه بومی ســازی را پاسخ دهند، از مشوق های 
در نظر گرفته شده برای شرکت های فعال در جهت 
رفع نیازهای بومی سازی اســت. مدیر برنامه ریزی 
خرید فوالد مبارکه افزود: رونــد عضویت در فوالد 
مبارکه از دیگر موضوعاتی بود که به طور کامل برای 
شرکت های دانش بنیان حاضر در جلسه تشریح شد 
و در ادامه شرکت های حاضر در جلسه که تعداد آن ها 
به بیش از ۳۰ شرکت می رسید، به معرفی محصوالت 

و توانمندی های خود پرداختند.

خبر

معاون صنایع حمل و نقل 
وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت از تعــادل عرضه و 
تقاضا در اغلب خودروهای 
تولیــدی در کشــور برای 
عرضه خودرو به مصرف کننــدگان واقعی در نیمه 

دوم امسال خبر داد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »منوچهر 
منطقی« با بیان این مطلب اظهار داشــت: باتوجه 
به این که در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار 
خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ 
کشور به بازار عرضه شــده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته )۱۰۵ هزار دستگاه(، رشد بیش 
از ۲۸۳ درصدی را نشــان می دهد، در عمل غیر از 
محصوالت یک خودروساز در کشور، همه خودروها 
از فرآیند قرعه کشی در ســامانه یکپارچه فروش 

خودرو خارج شده اند.
وی با اشــاره به تجارب به دســت آمده از سه دوره 
عرضه خودرو در ســامانه یکپارچه فروش خودرو 
بر مبنای قرعه کشی، افزایش و ثبات تولید و تجربه 
عرضه خودرو در بورس کاال با توجه به تأکید مراجع 
اقتصادی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، افزود: 
عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی کشور 
برای عرضه خودرو به مصــرف کنندگان واقعی در 

نیمه دوم سال جاری از تعادل برخوردار است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اضافه کرد: با توجه به آن که برنامه افزایش 

تولید در ۶ ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان 
قــرار دارد، در عمل به طور منظم فــروش ماهیانه 
یکصد هزار دســتگاه خودرو در معــرض فروش 

گذاشته می شود.
منطقی ادامه داد: در نیمه دوم امسال، عرضه همه 
خودروهای شــرکت ســایپا و دیگر شرکت های 
خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، 
توسط خود شرکت ها یا از طریق بورس کاال انجام 
می شود. وی بیان داشت: شرکت ایران خودرو نیز در 
نیمه دوم امسال، فروش خودروهای تولیدی را در 

سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد. 
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنین 

بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شــورای 
اســالمی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید 
به طرح حمایــت از خانواده و جوانــی جمعیت و 
تخصیــص ۱۰ درصد ظرفیــت تولید بــه طرح 
جایگزینــی خودروهــای فرســوده توســط این 

شرکت های خودروساز تأکید کرد.
وی در ادامه با اعالم این که در نیمه دوم امسال قرعه 
کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش 
خودرو نخواهد بود، گفت: از این پس، این سامانه به 
منظور نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل 
به موقع خودرو توسط خودروســازان و همچنین 

اجرای مصوبات مجلس شورای اسالمی بهره برداری 
خواهد شد.

وی، اصالح و شفاف ســازی فرآینــد قبلی عرضه 
خودرو و افزایش تولیــد و عرضه خودرو را از جمله 
دستاوردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به منظور ایجاد شــفافیت و افزایش رضایتمندی 
مردم در راســتای ابالغیه رئیــس جمهور عنوان 
و ابــراز امیــدواری کرد: بــا تداوم رونــد تکمیل 
خودروهای ناقص، کسب آمادگی الزم در زنجیره 
تأمین برای افزایش تولید و بهره گیری از سازوکار 
واردات بــرای تنظیم بــازار و انتقال فنــاوری به 
کشــور، صنعت خودرو با هم افزایی و یکپارچگی 
 بیشتر، مســیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین 

را طی کند.
شایان ذکر اســت پیرو ابالغیه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ 
رئیس جمهــور دربــاره بهبود وضعیــت صنعت 
خودروسازی کشور، ســامانه یکپارچه تخصیص 
خــودرو تحت نظــارت ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان به منظور شفاف سازی 
فرآیند عرضه و تخصیص خودرو به مردم آغاز به کار 
کرد و تا شهریور سال جاری نسبت به برگزاری سه 

دوره عرضه خودرو در این سامانه اقدام شد.
تخصیص عادالنه خودرو، افزایش امکان دسترسی 
مصرف کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه 
واحد در عرضه برای همه خودروسازان، همچنین 
افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان 
در هر دوره عرضه، از جمله مزایای سامانه یکپارچه 
تخصیص خودرو در راستای تنظیم بازار و ارتقای 

رضایت مصرف کنندگان بوده است. 

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت خبر داد

عرضه خودرو توسط خودروسازان یا بورس کاال

پیشــرفت ۲۷ درصدی پروژه 
پوشــش کروم ســه ظرفیتی 

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان
 پروژه طراحی، ســاخت و نصب و راه اندازی 
تجهیزات پوشش کروم سه ظرفیتی در شرکت 
فوالد امیرکبیر کاشان با ۲۷درصد پیشرفت 

فیزیکی در حال اجراست.
به گزارش دنیای معــدن، عملیات مربوط به 
فاز مطالعاتی پروژه مذکور از سال ۹۹ شروع 
گردید و طراحی توســط پیمانــکار مربوطه 
صــورت گرفتــه و تجهیزات پــروژه مذکور 
خریداری شده اســت. در اهمیت این پروژه 
باید گفت استفاده از پوشش کروم سه ظرفیتی 
ضمن رعایت استانداردهای ملی و جلوگیری 
از آلودگــی ســطح ورق، یکــی از الزامــات 
استانداردهای بین المللی برای اخذ مجوز ورق 
جهت صادرات به کشورهای اروپایی است که 
با راه اندازی این سیستم، زمینه رعایت این الزام 

فراهم می گردد.
برای افزایش استحکام پوشش روی ایجادشده 
در ســطح ورق در مقابل رطوبت و خوردگی 
در صنایــع گالوانیــزه، از اســید کرومیک 
به عنــوان محافظ اســتفاده می گــردد. در 
شــرکت فوالد امیرکبیر هم به این منظور از 
کروم شــش ظرفیتی جهت افزایش کیفیت 
و دوام پوشش روی اســتفاده می شود، ولی 
ازآنجاکه کروم شــش ظرفیتی ماده ای سمی 
است، ورق گالوانیزه تولیدشــده با این کروم 
ممکن است باعث مسمومیت و ایجاد عوارضی 
برای مصرف کنندگان گردد؛ به همین دلیل، 
اســتاندارد ملی کشــور لزوم جایگزینی این 
پوشش با کروم سه ظرفیتی را که ماده ای بدون 
خطر است مطرح کرده و بر این اساس پروژه 
پوشش کروم ســه ظرفیتی در شرکت فوالد 

امیرکبیر کاشان تعریف شده است.
ازآنجاکه اســتفاده از کروم ســه ظرفیتی به 
تجهیزات خاصی نیاز دارد و نحوه پوشش دهی 
و خشــک  کردن ورق با کروم شش ظرفیتی 
متفاوت است، پروژه طراحی، ساخت و نصب و 
راه اندازی تجهیزات پوشش کروم سه ظرفیتی 
در شــرکت فوالد امیرکبیر کاشــان در حال 

اجراست.

لغو ممنوعیت واردات ماشین   آالت 
معدنی از افغانستان

طبق اظهارات رئیس اتاق بیرجند، ممنوعیت 
واردات ماشــین   آالت معدنی از افغانستان لغو 
شده و با صدور مجوز گمرک مرزی ماهیرود، این 
گذرگاه نیز برای ترخیص ماشین   آالت راه سازی 
و معدنی مجاز شده است. محسن احتشام با اشاره 
به دغدغه   های فعاالن حوزه معدن در خصوص 
عدم تناسب دستورالعمل واردات ماشین   آالت 
معدنی بــا نیازهای این حوزه بیــان کرد: پیرو 
مکاتبات سازمان های صمت استان   های مختلف، 
از جمله خراسان جنوبی با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، بخشــنامه مربوط به دستورالعمل 
واردات ماشین   آالت معدنی اصالح و بسیاری از 
دغدغه   های فعاالن اقتصادی این حوزه برطرف 

شده است.
به گزارش دنیای معدن، در حاشــیه ســی و 
هفتمین جلســه شــورای گفت   وگوی استان 
خراســان جنوبی، رئیس اتــاق بیرجند اظهار 
کرد: با تغییرات انجام شــده در دستورالعمل 
واردات ماشین   آالت معدنی، شمول تمام مواد 
معدنی و دوره تجهیز معدن، لحاظ کردن میزان 
باطله برداری در مجموع استخراج واقعی معدن، 
اصالح میزان حداقل تناژ مشمول صدور مجوز 
واردات ماشین   آالت معدنی و تفویض بررسی 
مربوط به امور معادن و صنایع معدنی در سامانه 
جامع تجارت به معاونت معدنی استان   ها اصالح 
شده است. دبیر شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی خراسان جنوبی، ضمن تقدیر 
از پیگیری   هــای مقام عالی اســتان و مدیران 
دستگاه   های اجرایی در خصوص اخذ مجوز ایجاد 
گمرک تخصصی واردات ماشین   آالت معدنی 
و راه ســازی در گمرک مرزی ماهیرود، گفت: 
پیرو مکاتبه استاندار خطاب به وزیر اقتصاد و با 
پیگیری   های استاندار، معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری، مدیران کل اقتصاد و دارایی 
و گمرکات استان و نهایتا موافقت وزیر اقتصاد این 

مهم محقق شده است.
احتشــام در ادامه به لغو ممنوعیــت واردات 
ماشین   آالت معدنی از افغانستان و اخذ مجوز 
گمرک مرزی ماهیرود به   عنوان گمرک مجاز به 
ترخیص ماشین   آالت راه سازی و معدنی تاکید 
و اخذ این مجوز را یکی از جذابیت   های مرزی 

استان عنوان کرد.

اخبار

گروه صنعت و معدن
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)نوبت دوم(
شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظردارد انجام عملیات اجرایی نصب ۱۰۰۰۰ رشته انشعاب فاضالب در اقطار ۱۱۰ ، ۱۲۵ و ۱۶۰ میلیمتر به همراه تامین 

وتوزیع لوازم انشعاب فاضالب درمحدوده تحت پوشش آب وفاضالب استان البرز را ازطریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۰۵۱۸۶۰۰۰۱۳۱ انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت 

قبلي، مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
مدت اجراي پروژه ومبلغ تضمین شرکت درمناقصه: مدت اجراي کار ۱۲ )دوازده( ماه شمسي ومبلغ تضمین شرکت درمناقصه ۵/۴۶۰/۶۳۶/۴۷۹ ریال به صورت 
واریز نقدي به حساب شرکت، ضمانتنامه بانکي، چک بانکي تضمین شده و یا مطالبات قطعي تایید وبلوکه شده نزد شرکت آب وفاضالب استان البرز مي باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه: مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایلهای PDFتا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷، موظف به ارائه تضمین شرکت درمناقصه 
و اسناد ارزیابی کیفی درپاکت الک ومهر شده تا ساعت ۱۶ همان روز به دبیرخانه شرکت آب وفاضالب استان البرز مي باشند.

تاریخ بازگشایي پاکات: ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ خواهد بود.
نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ تا ساعت ۱۹ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ازطریق 

سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نمایند. تلفن تماس: ۳۲۱۱۷۱۵۰- ۰۲۶
 ســایر اطالعــات وجزئیــات در اســناد مناقصــه مندرج اســت. جهت کســب اطالعــات بیشــتر به ســایت پایــگاه ملي اطــالع رســاني مناقصات 

به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمایید.

شرکت آب وفاضالب استان البرز
»سهامي خاص«

مفقودی ) نوبت سوم(
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا کلب خانی فرزند علی ب شــماره ملی 
۲۸۰۳۵۷۹۵۹۶ به شماره موقت ۴۶۷۶/۵۶/۵۱ در رشته مامایی -کارشناسی 
گیوسته از واحد دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است 
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به نشانی دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه 

ارسال فرمائید.۱۰۴۰۱
تاریخ چاپ نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
تاریخ چاپ نوبت دوم :۱۴۰۱/۶/۲۸

تاریخ چاپ نوبت سوم : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
--

مفقودی 
برگ سبز )شناســنامه مالکیت( تراکتور کشاورزی آی تی ام مدل ۱۳۹۱ به 
 LFW81029A شماره انتظامی ۷۸۲ ک ۱۲ ایران ۱۳۹۱ به شماره موتور

و شماره شاسی N3HKA1CE3TAM20932 بنام گلعذار پیری مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۶۶۲

--
مفقودی 

ســند کمپانی ســواری پژو مدل ۱۳۹۸ به شــماره انتظامــی ۱۸۴ ق ۶۹ 
ایــران ۳۷ و شــماره موتــور 164B0236599 و شــماره شاســی 
NAAN11FE2KH536537 بنــام زین العابدیــن نعمتی تمر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.۱۰۶۶۳
--

مفقودی 
سند کمپانی سواری پژو پارس مدل ۱۳۹۳ به شماره انتظامی ۴۶۹ س ۹۶ 
ایران ۲۷ به شــماره موتور ۱۲۴۸۳۰۴۵۴۰۲ و شماره شاسی ۸۳۸۱۱۹۷۳ 

بنام افشین رضائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۶۶۴

مفقودی
برگ سبز کامیون کشنده-کامیون سیستم ولوو تیپ اف اچ ۱۲)۴*۶( مدل ۱۳۸۲ رنگ سفید-روغنی 
شماره موتور۳۳۳۵۳۳شماره شاســی YV2A4CFD23T836034 پالک۲۴-۳۸۶ع۳۹مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد

آلومینیــوم پــس از افزایــش بی ســابقه روز 
پنجشــنبه )۲۹ ســپتامبر( که با طرح بورس 
فلزات لندن بــرای بحث در مــورد ممنوعیت 
احتمالی فلز روسیه نگرانی های عرضه را تشدید 
کــرد، از افزایش بیشــتر بازمانــد. درحالی که 
 اقدامات محــرک در چین چشــم انداز تقاضا 

را تقویت کرد.
بیشــتر فلزات در روز جمعه )۳۰ ســپتامبر( با 
افزایش قیمت روی، همــراه با افزایش اقدامات 
 چین بــرای حمایت از بخش امــالک، افزایش 

یافتند.
 افراد مطلع اظهار کردند که بانک خلق چین و 
کمیســیون تنظیم مقررات بانکی و بیمه چین 
اخیراً به شش بانک بزرگ این کشور گفته اند که 
هر کدام حداقل ۱۰۰ میلیارد یوان )۱۴ میلیارد 
دالر( حمایت مالی به هر شــکلی از جمله وام 
 مسکن، وام به ســازندگان و خرید اوراق قرضه 

خود ارائه دهند.
هرگونــه اقــدام بورس فلــزات لنــدن، برای 
جلوگیــری از عرضه روســیه می تواند عواقب 
قابل توجهــی بــرای بازارهای جهانــی فلزات 
داشــته باشــد زیرا این کشــور همچنین یک 
 تولیدکننده عمده مواد حیاتی از جمله نیکل و 

مس است.
بیشــترین تأثیر روی آلومینیــوم خواهد بود 
زیرا حدود نیمــی از ظرفیت ذوب اروپا به دلیل 
هزینه های بی سابقه برق در پی تهاجم روسیه 
به اوکراین کاهش یافته اســت.  این ممنوعیت 
احتماالً منجر به افزایش نوســانات معامالتی 
خواهد شــد زیرا این فلز در هفته های اخیر در 
معرض فروش سنگینی قرار گرفت زیرا نگرانی ها 

از رکود جهانی افزایش یافــت. وانگ ژیان وی، 
تحلیلگر شــرکت چینی فیوچرز، در یادداشتی 
نوشت که این ممنوعیت احتمالی نگرانی ها را 
در مورد فشار کوتاه احتمالی آلومینیوم افزایش 

داده است.
او افزود، بــا این حــال، بورس فلــزات لندن 
قصــد دارد از تکــرار فشــار مشــابهی که در 
 ماه مــارس بــرای نیــکل رخ داد، جلوگیری

 کند.
در همین حــال، با توجه به چشــم انداز تقاضا 
برای فلزات صنعتــی از جمله مــس، فعالیت 
کارخانه هــای چیــن در مــاه ســپتامبر بــه 
مشــکل ادامه داد زیــرا بهبود اقتصــادی این 
کشــور به دلیل قرنطینه در شــهرهای بزرگ 
 و رکــود بــازار امــالک بــه چالش کشــیده

 شد.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، آلومینیوم 
بــا ۱.۶ درصــد کاهــش بــه ۲۱۶۲ دالر در 
هر تن در بــورس فلــزات لندن رســید. این 
فلــز پنجمین ضــرر هفتگــی را ثبــت کرد. 
 روی ۱.۳ درصــد و مس ۰.۲ درصــد افزایش 

یافت.

قیمت آلومینیوم ریزشی شد
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برگزاری مراسم روز آتش نشان در شهر انديشه با 
حضور خانواده شهيد آتش نشان محسن لك

به گــزارش واحد خبــر اداره روابط عمومی و 
امور بین الملل شورای اســامی و شهرداری 
اندیشه، طی مراسمی با حضور خانواده شهید 
آتش نشان محســن لک ، آتش نشانان شهر 
اندیشه،بهروز کاویانی شهردار ، رئیس واعضای 
شورای اسامی شهر اندیشه ، فرمانده سپاه امام 
هادی )ع( ،  رئیس کانتری 16 و مدیران شهری مجموعه شهرداری آئین تجلیل از آتش 
نشانان وگرامیداشت روز آتش نشان در شهر اندیشه برگزار گردید. در ابتدای این مراسم 
سعدالدین سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اندیشه با اشاره به 
عملکرد این سازمان در سال جاری و ارتقا آموزشهای تخصصی برای پرسنل خواستار 
حمایت های بیشتر شورای اسامی و شهرداری در افزایش تجهیزات به سازمان آتش 
نشانی شهرداری اندیشه شد. در این مراسم الهام افراشته رئیس شورای اسامی شهر 
اندیشه ضمن تبریک روز آتش نشان یاد وخاطره شهید محسن لک و مرحوم آتش نشان 
مهرداد رضوی گفت :  شجاعت ، ایثار، درایت ، شهامت آتش نشانان برای انجام وظایف و 
حفظ جان مردم ستودنی است واین انسان ها با انتخاب این وظیفه نزد پروردگار اجری 
بزرگ و جاودانه دارند. الهام افراشته در ادامه افزود : آتش نشانان ، قهرمانان واقعی جامعه 
ما هستند که با عشق وازخود گذشتگی امنیت ، ایمنی وآرامش رابرای شهروندان به 
ارمغان می آورند لذا همواره برای این عزیزان آرزوی توفیق وسامتی روز افزون دارم. 
در ادامه این مراسم بهروز کاویانی شهردار اندیشه نیز ضمن قدردانی از زحمات آتش 
نشانان و گرامیداشت این روز بر همه آتش نشانان فداکار ، ایثار وازخود گذشتگی پرسنل 
زحمت کش سازمان آتش نشانی شهر اندیشه ، ازخود گذشتگی و ایثار و شهامت را جز 
خصوصیات بارز آتش نشانان دانست افزود : ایمان ، توکل ، ایثار وفداکاری تنها بخش 
کوچکی از صفات بارز آتش نشانان است که همه ی این صفات عالی شکل دهنده ایثاری 
همچون از خود گذشتگی برای آسایش دیگران را شکل می دهد کما این که شهید لک 

نیز با ایثار وفداکاری جان خود را برای وجود انسانی دیگر فدا کرد

ديدار مدير عامل و جمعی از مسئولين برق باختر از 
خانواده معزز شهدا

سیدمحسن موسوی: همزمان با آغاز هفته 
دفاع مقدس مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای باختر به همراه جمعی از مسئولین شرکت 
از خانواده شــهید همکار  ابرهیم قنبری از 
شهدای برق باختر دیدار کردند. به گزارش 
روابــط عمومی شــرکت بــرق منطقه ای 
باختر”مجتبی داودآبادی”مدیرعامل برق باختر و چند تن از مدیران این شرکت، 
به مناسبت هفته دفاع مقدس از خانواده معزز شهید ابراهیم قنبری دیدار کردند. 
در این دیدار مدیرعامل برق باختر، خانواده های معظم شهدا را الگوی واقعی صبر و 
استقامت در جامعه عنوان کرد و افزود: ما باید درس ایثار، فداکاری، خدمت به مردم 
و شجاعت در زندگی را از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران که با صبر و تحمل 
خود، حماسه بزرگی را خلق کردند، بیاموزیم. در این دیدار مدیر عامل برق باختر با 
دادن  لوحی از خانواده گرانقدر شهید واالمقام قنبری تجلیل به عمل آوردند . یادآور 
می شود، شهید ابراهیم قنبری از کارکنان برق باختر در شهرستان ازنا در استان 
لرستان  بودند که در سال 1۳6۵ در منطقه عملیاتی حاج عمران در دفاع از میهن 
اسامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد، و پیکر مطهر این شهید واالمقام پس از ۹ 

سال انتظار به آغوش خانواده و میهن اسامی بازگشت.

حمايت از كشت گياهان دارويی در راستای افزايش 
بهره  وری آب كشــاورزی در استان از برنامه های 

اولويت دار وزارت جهاد كشاورزی
سید محســن موســوی: به گزارش روابط 
عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
مرکــزی، مدیــر باغبانی ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان مرکزی در این خصوص 
گفت: حمایت از کشــت گیاهان دارویی در 
راســتای کاهش و افزایش بهــره وری آب 
کشاورزی در کشــور از جمله برنامه های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی بوده 
و بر این اساس ساالنه تسهیات ارزان قیمت و یارانه ای در اختیار متقاضیان قرار 
می دهد. »علی اصغر زارعی« افزود: تسهیات ارزان قیمت ساالنه با معرفی سازمان 
جهاد کشاورزی استان مرکزی توسط صندوق کار آفرینی امید برای حمایت و 
توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی در اختیار بهره برداران قرار می گیرد. وی با 
یادآوری هدفگذاری افزایش 6۲۰ هکتاری گیاهان دارویی امسال در استان مرکزی 
خاطرنشان کرد: کشت گل محمدی از فروردین ماه امسال در این استان آغاز و ۵۰ 
هکتار به سطح زیر کشت این محصول در استان افزوده شده  است. مدیر باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: برنامه کشت گیاهان دارویی برای 
سازمان جهاد کشاورزی استان در سال جاری 1۰۰ هکتار است که پیش بینی می 
شود ۵۰۰ هکتار به سطح زیر کشت این محصوالت در سال جاری افزوده شود. 
زارعی برنامه سازمان جهاد کشاورزی این استان در سال جاری برای توسعه سطح 
زیر کشت زعفران را ۴۰ هکتار عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود امسال ۷۰ 
تا ۸۰ هکتار به سطح زیر کشت این محصوالت افزوده شود. وی یادآور شد: گیاهان 
دارویی به سه دسته )نعنا فلفلی، اسطوخودوس و رزماری( گل محمدی و زعفران 
دسته بندی می شود که اکنون یک هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان 
مرکزی زیر کشت گیاهان دارویی قرار دارد و ساالنه ۲ هزار تن محصول از این اراضی 
برداشت می شود. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ادامه داد: 
۴۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی نیز زیر کشت محصول زعفران قرار 

دارد و ساالنه یک هزار و ۷۰۰ کیلوگرم محصول از این اراضی برداشت می شود. 

معاون خدمات شهری شهرداری اراک:
وسايل بازی و ورزشی 30 پارک در  اراک، بازسازی 

و نوسازی می شود
سید محسن موسوی: معاون خدمات شهری 
شهرداری اراک با بیان اینکه شهرداری امسال 
اقدام به ســاخت زمین چمــن مصنوعی در 
شهرک هجرت نموده، گفت: ساخت دو زمین 
چمن در مناطق کوی سجادیه و کوی شهرک 
ابوالفضل نیز در دستور کار قرار گرفته است. به 
گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، علیرضا بیاتیان در خصوص 
اقدامات عمرانی حوزه ورزش و رفع کمبودهای اراک در این زمینه، اظهار کرد: عملیات 
عمرانی ساخت دو زمین چمن در مناطق کوی سجادیه و کوی شهرک ابوالفضل در 
مرحله تسطیح زمین و بتن ریزی است و پس از آن فنس کشی و نصب چمن مصنوعی 
انجام خواهد شــد. وی با بیان اینکه از نظر حجم عملیاتی حدود ۵۰ درصد از این 
پروژه ها انجام شده است، اما از نظر ارزش ریالی پروژه، بیشتر هزینه ها صرف خرید 
چمن مصنوعی می شود، افزود: در این راستا تاکنون ۲۰ درصد اعتبار هزینه شده است 

و ۸۰ درصد باقی مانده برای خرید چمن های مصنوعی هزینه می شود.

استان ها

پلتفرم های داخلی تقویت شوند
سخنگوی کمیسیون قضاییو حقوقی مجلس تاکید کرد: انقالب ما که بیش از ۴۴ سال از عمر آن می گذرد، با این جریانات فرو نمی ریزد بلکه برگ های پوسیده از میان برگ های سبز آن فرو 

خواهند ریخت. حسن نوروزی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: با توجه به کنار رفتن پلتفرم های خارجی باید در مسیر تقویت پلتفرم های داخلی گام برداشت. 
باید یک یا دو برنامه به عنوان مثال سروش و ایتا در صدا و سیما تبلیغ شود تا  صاحبان کسب و کارها به این سمت سرازیر شوند. وی در ادامه اظهار کرد: انقالب ما که بیش از ۴۴ سال از عمر 

آن می گذرد، با این جریانات فرو نمی ریزد بلکه برگ های پوسیده از میان برگ های سبز فرو خواهند ریخت. 

بررسی تحوالت بازار مسکن 
نشان می دهد در ماهه های 
اخیر معامــات در این بازار 
افت داشته است. رکود حاکم 
بر این بازار بسیاری از معادالت 
و پیش بینی ها را بر هم زده و سرمایه گذاری در این بازار 
را به حاشیه رانده است. هرچند گزارش های منتشر شده 
نشان می دهد بیشترین بازدهی مربوط به بازار مسکن 
بوده اما خریداران اماک و خانه این مدعا را تایید نمی 

کنند. 
سیگنال جدیدی که به بازارها داده شده خبر آزادسازی 
منابع ارزی ۷ میلیاد دالری ایران در کره جنوبی است. به 
عقیده فعاالن بازار مسکن با آزادسازی این منابع با توجه 
به موازی بودن بازار مسکن با نرخ ارز، می توان رونق را 
در بازار مسکن شاهد بود. با افزایش عرضه ارز به جهت 
ورود منابع بلوکه شده، قیمت ارز به احتمال بسیار زیاد 
کاهشی خواهد شد و تاثیرپذیری بازار مسکن از نرخ ارز 

غیرقابل انکار است. 
در این رابطه یک کارشــناس بازار مسکن گفت: آینده 
بازار مسکن به میزان درآمدهای ارزی و نوع این درآمدها 
بستگی دارد که سه حالت ممکن می تواند در نرخ دالر و 
قیمت مسکن اثرگذار باشد. فرهاد بیضایی در گفت وگو 

با ایسنا اظهار کرد: وضعیت بازار مسکن در شش ماهه 
دوم سال 1۴۰1 به متغیرهایی بستگی دارد. باید ببینیم 
درآمدهای ارزی افزایش پیــدا می کند یا نه. در صورت 
افزایش از ناحیه نفت خواهد بود یا دیگر بخش ها. درست 
است که عنوان می شود بخش مسکن ارتباط مستقیم با 
تحریم ها ندارد اما غیرمستقیم تاثیر می گیرد. وی افزود: 
اگر درآمدهای ارزی منجر به ثبات قیمت ارز شود بازار 
مسکن می تواند رونق غیرتورمی را داشته باشد و زیر نرخ 
تورم افزایش قیمت پیدا کند. اگر بدون درآمدهای ارزی، 
ثبات نرخ ارز را داشته باشیم رکود مسکن همراه با ثبات 
قیمتی را خواهیم داشــت. احتمال سوم یعنی افزایش 

قیمت ارز با احتمال رشد قیمت مسکن همراه می شود.
بررسی رشــد نقطه ای معامات نشــان می دهد این 
نخستین بار در 11 ماه گذشــته بوده که رشد نقطه ای 
معامات منفی شده است. بنابراین افت همه جانبه تعداد 
معامات در پایان تابستان و کاهش تورم مسکن می تواند 
توضیح دهنده افت فروش معامله گران در بازار مسکن 

تهران بوده باشد.
اما در آخرین ماه تابستانی کشور ارزش هر متر مربع زیر 
بنای مسکونی در تهران رشدی 1.1 درصدی داشته که 
در ۵ ماه اخیر کمترین تورم مسکن در تهران قلمداد می 
شود. به گزارش اکو ایران، برخی از کارشناسان معتقدند 
یکی از مهم ترین عوامل در راستای دلیل کاهش سرعت 
رشد قیمت ها افت فروش مسکن و به عبارت اقتصادی تر 

آن عرضه کم در بازار بوده است.

شاهد این ادعا برای این دسته از تحلیلگران سقوط تعداد 
معامات در شهریور ماه بوده اســت. این رقم در پایین 
ترین سطح ۵ ماهه قرار داشــته و در مقایسه با ماه قبل 
۲۲.۹ درصد کمتر شده است. تعداد معامات به نسبت 
موقعیت مشابه خود در ســال گذشته نیز ۲۲.۵ درصد 
ریزش را تجربه کرده است. بررسی رشد نقطه ای معامات 
نشان می دهد این نخستین بار در 11 ماه گذشته بوده 
که رشد نقطه ای معامات منفی شده است. بنابراین افت 
همه جانبه تعداد معامات در پایان تابســتان و کاهش 
تورم مسکن می تواند توضیح دهنده افت فروش معامله 

گران در بازار مسکن تهران بوده باشد.
براساس گزارش »تحوالت بازار معامات مسکن شهر 

تهران در شهریورماه سال 1۴۰1« که برگرفته از آمارهای 
خام ســامانه ثبت معامات اماک و مستغات کشور 
است، توسط اداره بررســی ها و سیاست های اقتصادی 
بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است:در شهریور سال 
1۴۰1، تعداد آپارتمان های مســکونی معامله شده در 
شهر تهران به حدود 6.۰ هزار واحد مسکونی رسیده که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۲.۹ و 
۲۲.۵ درصد کاهش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، 
متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامات ملکی 
شهر تهران ۴۳۲.۲ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش 

1.1 درصدی نسبت به ماه قبل می باشد.

تعداد معامالت مسكن در شهريور نسبت به سال گذشته  22.5 درصد كاهش يافت

ریزش  معامالت  مسکن

سوء مدیریت در  بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن 

افزایش و کاهشی که در قیمت مسکن در برهه های زمانی مختلف شاهد هستیم، روندی طبیعی در حوزه اقتصاد این بازار است. اما نگرانی از این کاهش یک انتظار در حال رفت و برگشت بین خریداران، مصرف کنندگان، حتی 
سازندگان و انبوه سازان ایجاد می کند. چراکه مشخص نیست این روند کاهش سرعت رشد قیمت به دلیل سیاست های اتخاذ شده بوده و یا به دالیل طبیعی و روتین بازار اتفاق افتاده است. این همان نگرانی است که به آن اشاره 
شد. به همین دلیل است که این روند کاهش قیمت راه حلی برای بازار مسکن فراهم نمی کند تا از رکود خارج شود.  به نظر می رسد این کاهش رشد بیش از آنکه تابع سیاست منسجم باشد اتفاقا ناشی از نوعی نابسامانی و سوء 
مدیریت در اقتصاد مسکن است. وقتی بازار در باتکلیفی رها می شود، رشد کاذب اتفاق می افتد. همچنین زمانی که بازار بدون توجه و برنامه رها شود موجب می شود اقتصاد مسکن که بخش مهمی از اقتصاد و به عنوان اقتصاد 
پیشرو نام گرفته با فروکش و سکته مواجه شود. در این شرایط تمام عوامل اجرایی، فنی و مهندسی، تمام تولیدات بخش ساختمان و مصالح ساختمانی هم راکد خواهد ماند. همین رکود در بخش های مرتبط با بخش اقتصاد 
مسکن، به کمبود عرضه و در نتیجه کاهش سرعت رشد قیمت ها در بازار مسکن می انجامد. یعنی آنچه سرمایه گذار برای آن سرمایه گذاری کرده به برداشت مطلوب و مناسب منجر نمی شود. در نتیجه سرمایه گذار به دنبال حوزه 
ای خواهد رفت که تضمین کننده بازگشت سود باشد.  تولید مسکن از آن دسته بخش هایی است که موجب غنا و رونق می شود. البته به شرطی که تضمین برگشت سرمایه و رونق ممتد و پر تکرار را حداقل متناسب با نرخ تورم 
سالیانه داشته باشد. نادرستی چرخش اقتصادی موجب شده در برهه ای با کاهش سرعت رشد قیمتها مواجه شویم اما دالیل آن مبهم بماند. به همین دلیل گیجی در حوزه اقتصاد مسکن ادامه دارد و تبعات و مشکات معناداری 
را ایجاد خواهد کرد.  رابطه و تاثیرپذیری نوسان قیمت در بازار مسکن با بازار ارز وجود دارد. اما اینکه آزادسازی ۷ میلیارد دالر منابع بلوکه شده بتواند رونق را به بازار مسکن بازگرداند جای تردید دارد. در رابطه با آزادسازی منابع 
بلوکه شده و تاثیر آن بر رونق بازار مسکن نگاه این است که درست است این مبلغ برای کشور عدد مهمی است اما برای تحرک بخشی به اقتصاد ملی عدد موثری نیست. اینکه سهم آن در اقتصاد مسکن چقدر است مبهم است و 
بعید است نقش آفرینی زیادی برای تعدیل بخش مسکن داشته باشد.   ممکن است از نظر بعد روانی تاثیراتی داشته باشد. چون با ورود این سرمایه و هیجان ورود دالر، مدیریت روانی ایجاد می شود و ممکن است قیمتها در مسیر 
کاهش تغییر جهت دهند. اما به هیچ عنوان بر روی این تغییرات نمی توان حساب طوالنی مدت باز کرد. این مبالغ تا به کشور برسد و تاثیر خود را بگذارد خیلی زمان بر خواهد بود. در کوتاه مدت اصا نباید انتظار تغییر فاز را داشت. 

نباید آرزوی های اقتصادی را به مردم وعده داد. به هر ترتیب آزادسازی منابع در کره جنوبی به صورت اسمی و رسمی تاثیری بر قیمتها ندارد اما اثرات روانی آن می تواند در کوتاه مدت دیده شود. 
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