
مدیرکل هوشمندسازی و فناوری نوین توانیر گفت: بر اساس 
برنامه تعریف شده در سال آینده دو میلیون مشترک به کنتور 
هوشمند مجهز خواهند شد و یکی از اهداف اجرای این طرح 

مدیریت بار مشترکین پرمصرف در صورت نیاز است.
حامد احمدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت 
پیشــرفت طرح فهام در کشــور، اظهار کرد: در حال حاضر 
نزدیک ۸۰۰ هزار کنتور هوشممند در شبکه برق نصب شده 
که با این اقدام بیش از ۴۰ درصد بار توزیع را می توانیم رویت 
پذیر داشته باشــیم. وی با تاکید بر اینکه امکان رویت پذیری 
حدود ۶۰ درصد بار در سیســتم وجود دارد که البته کل آن 
توســط بخش توزیع صورت نمی گیرد، گفت: برنامه ما این 
است که قریب به دو میلیون کنتور هوشمند را در سال آینده 

نصب کنیم. مدیرکل هوشمندسازی و فناوری نوین توانیر با 
بیان اینکه این طرح هم برای مشترکان جدید و هم مشترکان 
موجود اجرایی خواهد شــد، تاکید کرد: هدف کنترل پذیری 
قطع برق مشترکان نیست. در فرایند کنترل پذیری بار، همه 
مشترکان برق می توانند با اطالع شرایط مصرف خود، مدیریت 
مصرف برق را بطــور صحیح انجام دهند تا نســبت به صرفه 
جویی در مصرف انرژی و هزینه های برق خود اقدام نمایند. 
مدیریت مصرف شامل عدم استفاده از تجهیزات پرمصرف در 

ساعات اوج بار و استفاده از آنها در ساعات دیگر است. احمدی 
افزود: اجرای این طرح نه تنها به معنی قطع برق نیست بلکه با 
مدیریت مصرف برق توجه ویژه به تامین برق پایدار مشترک 
وجود دارد. مدیرکل هوشمندســازی و فناوری نوین توانیر 
تاکید کرد: برنامه این اســت که مانند سال گذشته مدیریت 
مصرف در بارهای عمومی، کشاورزی و صنعتی وجود داشته 
باشد، به طوری که با جابه جایی بار شرایطی را ایجاد کنیم که 
تامین برق دچار مشکل نشود. به گفته احمدی، هدف این است 

در تابستان سال آینده نیز مشترکان خانگی و تجاری همانند 
سال جاری بتوانند بدون مشــکل به فعالیت های روزانه خود 
ادامه دهند. وی اعالم کرد: الویت نصب کنتورهای هوشمند 
برای متقاضیان جدید و مشترکان پر مصرف در بخش خانگی 
و تجاری بوده و در حوزه کشاورزی، صنعتی و اداری نیز تالش 

بر این است که کلیه مشترکان بزرگ کنترل پذیر شوند.
احمدی با تاکید بــر اینکه با ورود به حوزه هوشمندســازی 
می توانیم مدیریت بار انجام دهیم، گفت: هوشمندســازی و 

نصب تجهیزات مربوط به آن از جمله کنتورهای هوشــمند 
مزایای متعددی دارند از جمله اینکه با رویت شــاخص های 
تامین برق امکان بهبود کیفیت تامین برق مشترک و شناسایی 
نقاط ضعف شبکه برای همکاران صنعت برق فراهم می شود. 
همچنین با اطالع دقیق از میزان مصرف،  سرمایه گذاری در 
صنعت برق هدفمندتر از گذشــته خواهد بود. همچنین این 
طرح امکان اطالع مشــترک از رفتار مصرف برق را نیز فراهم 
نموده و با این اطالع رسانی و تغییر رفتار مصرف قطعا به اقتصاد 

خانواده ها نیز کمک شایانی می شود.
به گفته وی، بر اساس برنامه تعریف شــده در صورت تامین 
منابع مالی در پیک سال آینده نسبت به پیک امسال مشترکان 

بیشتری مجهز به کنتور هوشمند خواهند شد.

وزیــر نیــرو در گفت وگــوی برخط بــا وزیر 
انرژی ترکمنســتان با اشــاره به لزوم افزایش 
میــزان مناســبات دو کشــور، بــر توســعه 
 همکاری هــای فــی مابیــن در حــوزه انرژی 

تأکید کرد.
به گــزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از پاون، 
آقای علی اکبــر محرابیان در دیــدار برخط با 
همتای ترکمنستانی خود آقای رجب مرادوف، 
ضمن ابراز خرســندی از روابط خوب دو کشور 
در دولت سیزدهم، با اشــاره به اینکه در بحث 
ترانزیــت کاال و خدمــات روابــط خوبی میان 
دو کشــور وجود دارد و روابط سیاســی نیز رو 
به گســترش اســت، گفــت: در زمینــه آب و 
برق روابط خوبــی میان ایران و ترکمنســتان 
 برقــرار بــوده و پروژه هــای خوبــی در حال 

اجرا است.
وزیر نیرو همچنین با اشــاره به روابط تاریخی و 
فرهنگی دیرینه ای که میان دو کشور وجود دارد، 
افزود: روابط ما با ترکمنســتان خوب است و ما 

به رشــد این روابط بخصوص در زمینه آب، برق 
و گاز اهمیت می دهیــم و امیدواریم با توجه به 
ظرفیت های خوبی که در این زمینه وجود دارد، 

سطح مناسبات دو کشور در آینده افزایش یاید.
در ادامه این نشســت وزیر انرژی ترکمنستان 
نیز ضمن ابراز رضایت از ســطح مناســبات دو 
کشــور به ویژه در حوزه انرژی، موضوع سواپ 
بــرق از طریق ایران بــه کشــورهایی همانند 
ترکیه، ارمنســتان و گرجســتان را مورد اشاره 
قــرار داد و گفت: ایــران همکار اســتراتژیک 
ماســت و مــا عالقه مند هســتیم تا ســطح 
 مناسبات با جمهوری اســالمی ایران را افزایش 

دهیم.
آقــای مــرادوف همچنیــن بــا بیــان اینکه 
کشــورش بســیاری از تجهیــزات برقــی 
همانند کابــل، کنتــور بــرق و … را از ایران 
تهیــه می کنــد، بابــت کیفیــت رضایــت 
 بخش این محصــوالت از طرف ایرانی تشــکر 

کرد.

واردات نفت خام چین در ماه اکتبر سال جاری 
میالدی در بحبوحه راه اندازی طرح های پاالیشی 

تازه افزایش یافت.
به گزارش ایلنــا از خبرگزاری رویتــرز، داده ها 
در روز دوشــنبه )۱۶ آبان مــاه( نشــان داد 
واردات نفت خام چین در ماه اکتبر نخســتین 
رشد ســاالنه خود طی پنج ماه گذشته را ثبت 
کرد و به باالترین ســطح از ماه مه رسید و ۱۴ 
 درصد نســبت به پایین ترین رشــد پارســال 

افزایش یافت.
بر اســاس داده هــای اداره کل گمــرک چین، 
بزرگ ترین واردکننده نفت خــام جهان در ماه 
گذشته میالدی در مجموع ۴۳ میلیون و ۱۴۰ 
هزار تن معادل میانگین روزانه ۱۰ میلیون و ۱۶۰ 

هزار بشکه وارد کرد.
واردات نفت خام چین در ماه اکتبر نســبت به 
میانگین روزانه ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه ای 

ماه سپتامبر نیز با افزایش روبه رو بوده است.
این اتفاق در حالی رخ داده اســت که شــرکت 

پتروچاینا تولید آزمایشی را در مجتمع پاالیشی 
تازه ساخت خود با ظرفیت پاالیش روزانه ۲۰۰ 

هزار بشکه واقع در استان گوانگدونگ آغاز کرد.
پاالیشگاه های چینی همچنین از روند کاهش 
قیمت جهانی نفت برای تکمیل ذخیره سازی ها 
و حمل محموله از قــاره آمریــکا و خاورمیانه 

استفاده کردند.
واردات نفــت خام چیــن در ۱۰ ماه نخســت 
امسال در مجموع ۴۱۳ میلیون و۵۳۰ هزار تن 
)میانگین حدود ۹ میلیون و ۹۳۰ هزار بشــکه( 
بوده است که نسبت به دوره مشابه پارسال ۲.۷ 

درصد کاهش نشان می دهد.
داده ها نشــان می دهــد که با انتشــار ناگهانی 
شــمار زیادی از ســهمیه های صادراتی پکن، 
شرکت های پاالیشــی در ماه گذشته میالدی 
در مجموع ۴ میلیون و ۴۵۶ هزار تن ســوخت 
را به خارج از کشــور صادر کردنــد که این رقم 
 نسبت به دوره مشابه پارسال ۱۳ درصد افزایش

 نشان می دهد.

داده های مجمع جهانی اقتصاد نشــان داد که تورم 
سرســام آور، بحران بدهی و مشــکالت هزینه های 
زندگی، بزرگتریــن تهدیدها برای تجــارت برای 
کشورهای گروه ۲۰ در دو ســال آینده خواهد بود. 
به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بر پایه نظرسنجی 
اجرایی که توسط مرکز اقتصاد و جامعه جدید مجمع 
جهانی اقتصاد انجام شده، تورم به سطوحی رسیده که 

در چند دهه گذشته مشاهده نشده است و یک سوم 
کشورهای گروه ۲۰ را بر آن داشته تا افزایش قیمت ها 

را نگرانی اصلی خود معرفی کنند.
اگرچه بانک های مرکزی در سرتاسر جهان مسیری را 
برای تشدید سیاست های تهاجمی در پیش گرفته اند 
اما  تالش های آن ها برای مهار تــورم این خطر را به 

همراه دارد که اقتصاد جهانی را وارد رکود کند.

شــرکت نفت و پاالیش ژیجیانگ قراردادی با شــرکت 
آرامکوی ســعودی برای خرید ۱.۰۸ میلیون تن معادل 
۷.۸۸ میلیون بشــکه نفت امضا کرد. به گزارش ایسنا، 
روزنامه دولتی ژوشــان دیلی نوشت: این قرارداد که ۵.۳ 
میلیارد یوان معادل ۷۳۵ میلیــون دالر ارزش دارد، در 
پنجمین نمایشگاه بین المللی واردات چین در شانگهای 
امضا شــد. این گزارش، به مدت زمان توافق خرید اشاره 
نکرد. شــرکت نفت و پاالیش ژیجیانــگ که بزرگترین 
پاالیشگر خصوصی نفت در چین است، امضای این قرارداد 

را بدون اشــاره به جزئیات آن تائید کرد. پاالیشگاه این 
شرکت به ظرفیت ۸۰۰ هزار بشکه در روز، مجموعا ۲۶.۵۲ 
میلیون تن در سال ۲۰۲۱ پاالیش کرده است. طبق آمار 
اداره کل گمرک چین، واردات نفت به چین در اکتبر، ۱۴ 
درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت 
و باالترین میزان از ماه مه بود. چین ماه میالدی گذشته 
۴۳.۱۴ میلیون تــن نفت وارد کرد که معــادل ۱۰.۱۶ 
میلیون بشکه در روز بود. واردات اکتبر در مقایسه با ۹.۸ 

میلیون بشکه در روز واردات سپتامبر، بهبود داشت.

رئیس کمیسیون اقتصاد ســالمت اتاق بازرگانی 
تهران می گوید سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی برای جبران کمبود برخی اقالم دارویی در 

کشور یک فراخوان سراسری داده است.
محمود نجفی عرب در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: در روزها و هفته های گذشته شاهد آن بودیم 
که برخی اقالم دارویی در کشــور بــا کمبودهایی 
مواجه شده است به همین دلیل با هماهنگی وزارت 
بهداشت و فعالیت صاحبان تشکل ها و شرکت های 
داروســازی جلسات بررســی وضعیت این داروها 
آغاز شــد و در نهایت به این جمع بندی رســیدیم 
که تمام ظرفیت هــای موجود بــرای جبران این 
کمبودها به کار گرفته شــود. وی  درباره جزئیات 
کمبودهای دارویی به وجــود آمده توضیح داد: در 
هفته های گذشته با توجه به شروع آنفلوانزا در کشور 

کمبودهایی در حوزه آنتی بیوتیک های خوراکی به 
وجود آمد در کنار آن برخی اقالم دارویی در حوزه 
اعصاب و روان، دیابــت و داروهای قلب و عروق نیز 
کمبودهایی را تجربه کرد کــه در نهایت برآورد ما 
این اســت که حدود ۴۵۰ قلم دارو که تولید دارو 
دارند از نظر وضعیت موجودی در شرایط مطلوبی 
به سر نمی برند. رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت 
اتاق بازرگانی تهران با بیان این که شــرایط برخی 
تولید کنندگان دارو در کشور مناسب نیست بیان 
کرد: با وجود آنکه با موقعیتی روبه رو شده ایم که در 
آن تولید برخی اقالم دارویی در حاشــیه زیان قرار 
دارد اما در نهایت شــرکت ها متقاعد شده اند که با 
توجه به وضعیت کشور باید با تمام توان برای تامین 
نیاز دارویی وارد عمل شــوند. نجفی عرب افزود: با 
هماهنگی هایی که میان سندیکا و وزارت بهداشت و 

سازمان غذا و دارو انجام شده تصمیمات فوری برای 
تامین کسری مواد اولیه شرکت های دارویی نهایی 
شده و جلسات هماهنگی برای تداوم این موضوع 
تا زمانی کــه کمبود دارو به شــکل کامل برطرف 
شود ادامه خواهد یافت. وی با اشاره به یک تصمیم 
کارگشای دیگر که در روزهای گذشته نهایی شده 
اظهار کرد: دراردیبهشت امسال با مصوبه سران قوا 
بنا شد مالیات ارزش افزوده کاالهای ضروری از ۹ 
درصد به یک درصد کاهش پیدا کند، اما متاسفانه 
تجهیزات پزشــکی از این قاعده جاماندند. با این 
وجود در روزهای گذشته پس از مذاکرات با مقامات 
مسئول بنا شد دارو به این فهرست اضافه شود که 
می تواند بخشی از مشکالت را برطرف کند زیرا اگر 
از ابتدای امسال این موضوع اجرایی می شد شاهد 

کمبودهای فعلی نبودیم.

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه 
توافق با اوراسیا به شــرط برنامه ریزی درست منجر به 
افزایش صادرات می شــود، گفت که برای جلوگیری از 
ورود لوازم خانگی از سایر کشورها با این توافق، باید بر 

اصالت کاال هوشمندانه نظارت کرد.
به گزارش ایسنا، اخیرا رئیس سازمان توسعه تجارت گفته 
بود که با دریافت مصوبه سران قوا، ممنوعیت های واردات 

ایران در رابطه با کشورهای اوراسیا، لغو خواهد شد.
در رابطه با تاثیر این موضوع بر واردات و صادرات لوازم 
خانگی، عباس هاشمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
این موضوع در حوزه لوازم خانگی هم مطرح شده، اما قرار 
است به شکل تهاتر و تعرفه های ترجیحی بین کشورها 
انجام شود. برای تجارت با اوراسیا قرار است تعرفه ها در 

برخی موارد صفر شود.
وی افزود: با توجه به اینکه کشورهای اوراسیا در حوزه 

لوازم خانگی و به خصوص اجزا و قطعات خیلی صاحب نام 
نیستند، این توافق نامه به نفع کشورخواهد بود. به عبارت 
دقیق تر صفر شــدن تعرفه های ترجیحی با کشورهای 
اوراسیا در قطعات لوازم خانگی می تواند منجر به افزایش 

صادرات شود.
همچنین به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
به دلیل تحریم های غرب، خیلی از برندهای معتبر لوازم 
خانگی از این کشــورها خارج شــدند و با توجه به این 
جای خالی، می توان در کشــورهای اوراسیا نفوذ و طی 
دو تا سه ســال برنامه ریزی جا خوش کرد. بنابراین در 
 حوزه لوازم خانگی امکان کاهش یا صفر شدن تعرفه ها 

وجود دارد.

باید بر اصالت کاال نظارت شود
هاشمی در پاسخ به اینکه آیا با این توافق احتمال واردات 

لوازم خانگی برندهای معروف از کشــورهای اوراسیا به 
ایران وجود دارد؟ تصریح کرد: یکی از اصول مورد توافق 
در حوزه تعرفه ترجیحی این است که اصالت کاال باید 
برای کشور طرف قرارداد باشد. باید هوشمندانه بر این 
موضوع نظارت کرد و اجازه نداد حتی که کاالیی اصالت 
آن در کشور طرف قرارداد هست، از کشور دیگری وارد 

شده باشد.
وی همچنین در پاســخ به اینکه این توافقنامه چقدر 
ظرفیت افزایش صادرات برای کشور ایجاد خواهد کرد؟ 
گفت: بازار اوراسیا بازار بزرگی است. با توجه به جمعیت، 
بازار منطقه میلیاردها دالر امکان صادرات دارد. حاکمیت 
و سازمان توسعه تجارت باید برنامه ریزی درستی داشته 
باشد و کمک کنند تا هوشمندانه بهره برداری کنیم. در 
این شرایط ایران می تواند حضور موثری در حوزه لوازم 

خانگی داشته باشد.

واردات نفت خام چین به باالترین سطح از ماه مه رسیدتوسعه همکاری های ایران و ترکمنستان در حوزه انرژی مهمترین تهدید اقتصاد جهانی کدام است؟

قرارداد آرامکو برای فروش نفت به بزرگترین پاالیشگر چینی

توافق با اوراسیا درهای واردات لوازم خانگی را باز می کند؟فراخوان سراسری بخش خصوصی برای جبران کمبود دارو
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مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی کرد

عرضه اولیه اوراق سکه

قیمت تولید برق 
بیشتر شد

خصوصی سازی در تله 
درآمدزایی برای دولت
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سرمقاله

بی رغبتی انبوه سازان 
به ساخت و ساز

طرح نهضت ملی مســکن 
از همان ابتــدای اعالم آن 
طرحی شکســت خورده 
بود. هیچ سالی و در بهترین 
حالت اقتصاد کشور، دولتی نتوانست طرح های 
ساخت مسکن را به سرانجام برساند. در این شرایط 
اقتصادی که شاهد افت ســاخت و ساز هستیم 
بخش خصوصی هم وارد بازی بدون نتیجه دولت 
برای ساخت مسکن نمی شــود. این مشارکت نه 
تنها برای انبوه ساز و ســازندگان بزرگ صرفه ای 
ندارد بلکه باید از جیب خود برای ساخت مسکنی 

که دولت باید خرج...

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس 
مسکن 
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هجوم خریداران 
به بازار دالر

جهش بورس
بر دوش بزرگان

بخش خدمات تورم 49.7 درصدی را ثبت کرد

روند  صعودی  تورم  خدمات
صفحه2

صفحه4

تشدید  بحران  کمبود  مسکن 
دولت   از  ساخت 4 میلیون    مسکن   عقب نشینی   کرد؟

قیمت دالر ، سکه و طال در بازار روز گذشته دوشنبه 
۱۶ آبان ماه به پرواز درآمد. قیمت دالر در سومین 
روز هفته جاری به پرواز درآمد. نرخ دالر در شــروع 
معامالت نقدی روز گذشــته  وارد کانــال ۳۶ هزار 
تومان شد و تا مرز ۳۶ هزار و ۲۰۰ تومان پیشروی 
کرد. با عبور نرخ دالر  از مرز مذکور حجم خرید ها 
بیشتر شد و اسکناس آمریکایی به سمت نیمه کانال 
یاد شده حرکت کرد.قیمت دالر  ظهر روز گذشته در 
محدوده ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش رسید. این 
قیمت در مقایسه با روز قبل ۷۰۰ تومان باالتر بود. 
عده ای  از معامله گران مدعی بودند در صورتی  که 
نرخ دالر به باالی مرز فوق برسد این احتمال وجود 
دارد که در مرحله بعدی به ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان هم 

برسد و کانال ۳۷ هزار تومان...

روز گذشته شــاخص کل بورس تهران بیشترین 
صعود در سال جاری را ثبت کرد و نمادهای »فملی«، 
»فوالد« و »فارس« بیشترین تأثیر را در رشد شاخص 
داشــتند. به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز 
دوشنبه شــانزدهم آبان ماه، شــاخص کل بورس 
پایتخت نســبت به روز کاری قبــل ۴۵ هزار و ۷۳ 
واحد رشــد کرد و به رقم یک میلیون و ۳۸۹ هزار و 
۷۴۹ واحد رسید.  شاخص هم وزن بورس نیز با رشد 
۱۳ هزار و ۲۴۷ واحدی در سطح ۳۹۳ هزار و ۱۰۹ 
واحدی ایستاد. همچنین شــاخص کل فرابورس 
)آیفکس( ۳۹۵ واحد باال آمد و در ســطح ۱۸ هزار 
و ۲۳۱ واحد قــرار گرفت. روز گذشــته نمادهای 

»فملی«، »فوالد« و...

مدیریت بار مشترکان پرمصرف

قطع برق در برنامه نیست



اقتصاد2
ایران

جهش بورس بر دوش بزرگان
فرابورس کانال عوض کرد

روز گذشته شاخص کل بورس تهران بیشترین 
صعود در ســال جاری را ثبت کــرد و نمادهای 
»فملی«، »فوالد« و »فارس« بیشترین تأثیر را در 
رشد شاخص داشتند. به گزارش اقتصادنیوز ، در 
معامالت روز دوشنبه شانزدهم آبان ماه، شاخص 
کل بورس پایتخت نســبت به روز کاری قبل 45 
هزار و 73 واحد رشــد کرد و به رقم یک میلیون 
و 389 هزار و 749 واحد رســید.  شــاخص هم 
وزن بورس نیز با رشد 13 هزار و 247 واحدی در 
سطح 393 هزار و 109 واحدی ایستاد. همچنین 
شــاخص کل فرابورس )آیفکس( 395 واحد باال 

آمد و در سطح 18 هزار و 231 واحد قرار گرفت.

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها 
روز گذشته نمادهای »فملی«، »فوالد« و »فارس« 
بیشــترین تأثیر را در رشد شــاخص کل بورس 
داشتند و در مقابل نمادهای »زپارس«، »تنوین« 
و »بالبر« معدود قرمزهای بازار بودند که بیشترین 

تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.  
در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »بپاس« و »صبا« 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس 
داشــتند و »مارون«، »حآفریــن« و »حخزر« 

بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شپنا 
صدرنشین است و شــبندر و شستا در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، ثرود 

و فزر پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
143 هزار و 912 میلیارد تومــان افزایش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهــی در بازار ثانویه 135 
هزار و 408 میلیارد تومان بــود که 94 درصد از 
ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.  
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 
49 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 5 هزار 
و 769 میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در 5 

ماه اخیر از 4 خرداد ماه به این سو است. 

صف های بازار سهام
در معامالت دوشنبه 330 نماد صف خرید داشتند 
و 19 نماد با صف فروش مواجــه بودند. مجموع 
ارزش صف های خرید با رشد 190 درصدی به 803 
میلیارد تومان رســید و مجموع ارزش صف های 
فروش 45 درصد کاهش یافت و 42 میلیارد تومان 
بود. در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های 

خرید در رقم 661 میلیارد تومان ایستاد. 
در پایان معامالت نماد خگستر )شرکت گسترش 
ســرمایه گذاری ایران خودرو( با صف  خرید 50 
میلیارد تومانی در صدر جــدول تقاضای پایانی 
بازار قرار گرفت. پس از خگستر، نمادهای شتران 
)شــرکت پاالیش نفت تهران( و خودرو )شرکت 

ایران خودرو( بیشترین صف خرید را داشتند.

دکتر عسکری با اشاره به عملکرد بانک مسکن 
تا پایان مهرماه سال جاری تصریح کرد:

حرکت رو به رشد اعطای تسهیالت 
بانک مسکن در سال ۱۴۰۱

سرپرست بانک مسکن از رشــد 450 درصدی 
پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی در این بانک 
خبر داد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – 
هیبنا ، دکتر علی عسکری سرپرست بانک مسکن 
از اعطای بیش از 74 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
در این بانــک طی هفت ماهه ســال جاری خبر 
داد.وی با بیان اینکه تا پایان مهرماه ســال جاری 
مبلغ کل تســهیالت اعطایی بانک مسکن از 74 
هزار میلیارد تومان عبور کرده است، بیان داشت: 
تسهیالت اعطایی در مقایسه با مبالغ اعطایی طی 
دوره مشابه سال گذشــته معادل6/199 درصد 
افزایش داشته است.سرپرست بانک مسکن افزود: 
تسهیالت اعطایی مشارکت مدنی بانک مسکن 
طی هفت ماهه سال جاری بیش از 45 هزار میلیارد 
تومان است که در مقایسه با نوع تسهیالت اعطایی 
در دوره مشابه سال گذشته معادل 5/452 درصد 
افزایش داشته است.دکتر عسکری میزان تسهیالت 
اعطایی در بخش های مختلف بانک مسکن را رو 
به رشد خواند و گفت: در بخش جعاله طی هفت 
ماهه سال جاری مبلغ 3 هزار و 300 میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه 
ســال قبل معادل 60/6 درصد افزایش را نشان 
می دهد.وی تسهیالت پرداختی بانک مسکن در 
بخش خرید سال 1401 تا پایان مهرماه را بیش 
از 8 هزار و 600 میلیــارد تومان بیان کرد که این 
تسهیالت در بخش های مســکن و غیر مسکن 

پرداخت شده است.

اخبار

قیمت دالر ، سکه و طال در 
بازار روز گذشــته دوشنبه 
16 آبان ماه به پرواز درآمد.

بــه گــزارش اقتصادنیوز 
، قیمت دالر در ســومین 
روز هفته جاری به پرواز درآمد. نرخ دالر در شروع 
معامالت نقدی روز گذشــته  وارد کانال 36 هزار 
تومان شد و تا مرز 36 هزار و 200 تومان پیشروی 

کرد.
با عبور نرخ دالر  از مرز مذکور حجم خرید ها بیشتر 
شد و اســکناس آمریکایی به سمت نیمه کانال یاد 
شده حرکت کرد.قیمت دالر  ظهر روز گذشته در 
محدوده 36 هزار و 600 تومان به فروش رسید. این 
قیمت در مقایسه با روز قبل 700 تومان باالتر بود .

عده ای  از معامله گران مدعی بودند در صورتی  که 
نرخ دالر به باالی مرز فوق برسد این احتمال وجود 
دارد که در مرحله بعدی به 36 هزار و 800 تومان 
هم برسد و کانال 37 هزار تومان هم فتح شود. با این 
حال  این دسته از بازیگران ارزی می گفتند باید دید 
نهاد بازارساز ترمز نرخ دالر راخواهد کشید یا خیر. 

تحلیلگران ارزی از چنــد عامل مهم برای در رفتن 
فنر قیمت دالر  در بازار روز گذشته یاد می کنند. از 
نظر فعاالن بازار ، اولین سیگنال صعود از معامالت 
پشت خطی دیشب به بازار ارز روز گذشته صادر شد. 
قیمت دالر در معامالت پشت خطی شب گذشته به 
سمت مرز مقاومتی 36 هزار و 200 تومان حرکت 

کرد و برای مدتی در مرز مذکور معامله شد.

در نهایت قیمت دالر در بازار شبانه در محدوده 36 
هزار و 150 تومان بسته شد. همین امر موجب شد 
عده ای از معامله گران در انتظار صعود دالر در بازار 

روز گذشته باشند.
از نگاه فعاالن بازار دومین عامل افزایش قیمت دالر 
در تهران به یکه تازی اسکناس آمریکایی در هرات 
بر میگردد. قیمت دالر هرات روز گذشته جهش قابل 
توجهی را ثبت کرد. نرخ دالر در بازار یاد شده روز 
گذشــته از چند مرز مقاومتی عبور کرد و با 1 هزار 
تومان افزایش به 35 هزار و 500 تومان رسید. نرخ 
دالر هرات روز گذشــته با 100 تومان کاهش در 

محدوده 34 هزار و 500 تومان بسته شده بود. 

بازار ارز ســلیمانیه هم روز گذشته شاهد پیشروی 
نرخ دالر  تا نزدیک مرز حســاس 35 هزار و 800 
تومان بود. قیمت دالر ســلیمانیه روز گذشته 35 
هزار و 750 تومان مبادله شد. این قیمت در مقایسه 
با روز گذشــته در حدود 200 تومان رشد را نشان 

می دهد.

قیمت درهم ، بازار دالر را بهم ریخت
نرخ حواله درهم نیز روز گذشته آرایش صعودی به 
خود گرفت و با گپ مثبت باز شد. قیمت درهم در 
ابتدای معامالت روز گذشته با 70 تومان رشد به 9 
هزار و 770 تومان رسید و در نیمه روز به کانال 10 

هزار تومان نزدیک شد. نرخ حواله درهم ظهر روز 
گذشته 9 هزار و 950 تومان بود . نرخ برابری درهم 
به دالر روز گذشــته در کانال 35 هزار تومان قرار 
داشت .با افزایش قیمت درهم در بازار روز گذشته 
نرخ برابری آن به دالر روز گذشــته وارد کانال 36 
هزار تومان شــد و بر روی 36 هــزار و 500 تومان 

قرار گرفت. 
قیمت اونس طال در بازار روز گذشته تقریبا 9 دالر 
ریزش کرد. فلز گران بهای جهانی روز گذشــته با 
1674 دالر معامله شــد. در بازار داخلی ایران هم 
قیمت طال 18 عیارروز گذشــته بر خالف قیمت 
اونس طال مسیر صعود را دنبال کرد. قیمت طال در 
بازار داخلی روز گذشته مانند روز گذشته گران شد 
و به 1 میلیون و 480 هزار و 100 تومان رسید. این 
قیمت در مقایسه با روز قبل 16 هزار و 900 تومان 

باال تر بود. 
قیمت سکه هم روز گذشته  با افزایش قیمت دالر  
مسیر رشد را دنبال کرد. ســکه روز گذشته تقریبا 
150 هزار تومان گران شد و به 16 میلیون و 500 
هزار تومان رسید.برخی از معامله گران می گفتند 
تصمیم جدید بانک مرکزی در مورد ســکه باعث 
شده که این فلز زرد رنگ افزایش قابل توجهی پیدا 
نکند.  بعد از اعالم طرح جدید بانک مرکزی مبنی بر 
انتشار اوراق گواهی سکه، نماد سکه بانکی مرکزی 
روز گذشــته در تابلوی بورس درج شد.علی صالح 
آبادی گفته بود: مرحله اول این اوراق با سررســید 
6 ماهه و معاف از مالیات، در بورس منتشر خواهد 
 شــد و قیمت تســویه اوراق نیز قیمت روز ســکه 

خواهد بود.

چند عامل مهم در خصوص افزایش قیمت دالر

هجوم خریداران به بازار دالر

سکه بورسی شد
طبق اعالم بانک مرکزی از امــروز عرضه اولیه اوراق 
سکه بهار آزادی در بورس کاال آغاز می شود. به گزارش 
اکوایران؛ بانک مرکزی عرضه اولیه اوراق سکه بهار 
آزادی را از سه شنبه، 17 آبان در بورس کاالی ایران 
آغاز می کند. اوراق سکه بانک مرکزی معاف از مالیات 
بوده و کلیـــه اشخاص حقیقی می توانند حداکثـر 
معادل 100 سکه تمام بهـــار آزادی طرح جدید و 
همچنین صندوق های ســرمایه گذاری طال بدون 

محدودیت، نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.
 سررسید اوراق ســکه بانک مرکزی، 6 ماه پس 
از عرضه اولیه، با تســویه نقدی در سررسید بوده 
و قیمت تســویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین 
موزون قیمت های پایانی تمامــی گواهی های 
سپرده ســکه بانک ها و اوراق سکه بانک مرکزی 
در بورس کاالی ایران در آخرین جلسه معامالتی 
خواهد بود. معامالت ثانویه اوراق سکه مرکزی، در 
بورس کاالی ایران انجام می شود و دارندگان اوراق 
درصورت تمایل به فروش اوراق زودتر از سررسید، 
می توانند اوراق سکه خود را در بورس کاالی ایران، 

به قیمت روز به فروش برسانند.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تسویه نقدی 
اوراق در سررســید و همچنین نقدشوندگی این 
اوراق در بازار ثانویه بورس کاالی ایران به قیمت 
روز را متعهد می شود. براساس اعالم روابط عمومی 
بانک مرکزی، اوراق ســکه بانک مرکزی عالوه بر 
امکان ســرمایه گذاری در طال، قابلیت توثیق در 

شبکه بانکی برای اخذ انواع تسهیالت را نیز دارد.
بعد از اعالم طرح جدید بانــک مرکزی مبنی بر 
انتشار اوراق گواهی سکه، نماد سکه بانکی مرکزی 
در تابلوی بورس درج شد. علی صالح آبادی رئیس 
کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود: مرحله اول 
این اوراق با سررسید 6 ماهه و معاف از مالیات، در 
بورس منتشر خواهد شد و قیمت تسویه اوراق نیز 

قیمت روز سکه خواهد بود.
به گفته صالح آبادی، اشخاص حقیقی و همچنین 
صندوق های ســرمایه گذاری در طال می توانند 
به منظور تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری 
خود، در چارچوب ضوابط تعیین شده، این اوراق را 
خریداری کنند. براساس اعالم تسنیم، رئیس کل 
بانک مرکزی از برنامه این بانک برای ورود بخش 
خصوصی در ضرب و عرضه سکه بهار آزادی تحت 
نظارت بانک مرکزی خبــر داد و گفت: چارچوب 
 این طرح، در بانــک مرکزی در حــال تدوین و 

نهایی سازی است.

یارانــه ســود تســهیالت به 
تولیدکنندگان پرداخت می شود

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک گفت: یارانه سود تسهیالت سرمایه 
در گردش یا سرمایه ثابت به متقاضیان مشمول 

پرداخت می شود.
به گزارش وزارت صمت، محســن ســراج زاده با 
اشاره  به ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن، 
اظهار  کرد: بر اســاس این قانون بــه دولت اجازه 
داده می  شــود برای فرآوری مواد خام و تبدیل به 
کاالهای با ارزش افزوده باال، از انواع مشــوق  های 

الزم استفاده کند.
عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک بیان کرد: مطابق این قانون، با انعقاد 
قرارداد عاملیت با بانک صنعت و معدن، یارانه سود 
تسهیالت سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت )در 
قالب وجوه اداره شده( در چارچوب طرح »کمک 
به نوســازی و تکمیل زنجیره ارزش در راستای 
جلوگیری از خام فروشی« به متقاضیان مشمول 

پرداخت کند.
سراج زاده خاطرنشان کرد: همه مواد اولیه خامی 
که فرآوری شده و در زنجیره ارزش منجر به ایجاد 
ارزش افزوده باالتر شــوند، مشمول این حمایت 

هستند.
وی ادامه   داد: بر این اســاس، فرآوری مواد اولیه 
خامی که صادرات آن ها مشمول پرداخت عوارض 
یا مالیات  است از جمله فرآوری پوست خام گاوی، 
گوسفندی و بزی، وت بلوی گاوی، گوسفندی و 
بزی، ساالمبور گوسفندی و بزی، کرک خام، قراضه 
فلزات، قراضه و ضایعات باتری خودرو، ســولفور 
مولیبدن، آخال از مصنوعات پلیمری PET و آخال 

کاغذی، در اولویت این حمایت قرار می گیرد.
ســراج زاده گفت: متقاضیان مشــمول شــامل 
اشخاص حقیقی و حقوقی از بخش های خصوصی 
و تعاونی )با اولویت اشــخاص حقوقی( هستند 
که دارای اولویت در موافقت نامــه بوده و از طرف 
مجری طرح )وزارت صنعت، معــدن و تجارت( 
به بانک جهت دریافت تســهیالت ســرمایه در 
 گردش یا سرمایه ثابت از محل منابع داخلی بانک 

معرفی می شوند.

اخبار
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به جای سیاست رد دیون مستقیم به بدهکاران دولت، 
واگذاری سهام بنگاه های دولتی به صورت عرضه عمومی 
در بورس مورد توجه باشد. منابع حاصل از این واگذاری به 

بازپرداخت بدهی های دولت تخصیص یابد.
دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش های 
اتاق ایران با انتشار گزارش »بررسی وضعیت واگذاری ها 
در قانــون بودجــه ســال 1401 کل کشــور«، روند 
خصوصی سازی در ایران را بررسی و پیشنهادهایی برای 

اصالح این روند ارائه کرد.
نتایج حاصــل از این پژوهش نشــان می دهد رویکرد 
دولت در واگــذاری بنگاه هــای دولتی، بــه رد دیون 
مستقیم بنگاه های دولتی و ســهام آن ها بابت بدهی 
دولت به اشخاص و نهادهای عمومی غیردولتی )عمدتاً 

صندوق های بازنشســتگی و بانک ها( منحصر شده که 
این موضوع، برخالف روح حاکم بر سیاســت های کلی 
اصل 44 قانون اساسی است. بر این اساس، مناسب است 
که رویکرد فعلی خصوصی سازی که مبتنی بر قانون های 
بودجه سنواتی و عموماً ناظر به تأمین مالی دولت و رفع 
کسری شــدید بودجه است، اصالح شــده و بر اهداف 
سیاست های کلی اصل 44 یعنی شفافیت، بهره وری، 
کارایی و ارتقای رقابت پذیری اقتصاد متمرکز گردد. در 
بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، 

عملکرد اجرایی دولت در خصوص تکالیف بند الف تبصره 
2 قانون بودجه سال 1401 مورد ارزیابی قرارگرفته است. 
این گزارش، مصوبه 5 اردیبهشت سال جاری هیات عالی 
واگذاری مبنی بر تعیین 100 درصد اضافه ارزش بابت 
امکان تصرف یک کرسی مدیریتی برای خریدار بلوک 
12 درصدی شرکت بسیار بزرگ هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس را مصوبه نادرستی می داند. زیرا از یک سو به 
ناتوانی تأمین منابع مالی بخش خصوصی برای رقابت در 
این سطح می انجامد و موضوع انتقال مدیریت شرکت های 

واگذارشده به بخش خصوصی را با چالش جدیدی مواجه 
می سازد. آن هم در شرایطی که هدف اصلی واگذاری ها، 
نه صرف انتقال مالکیت شرکت ها به بخش خصوصی؛ 
بلکه بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مدیریتی این 
بخش است. از ســوی دیگر بسیاری از تصمیم گیری ها 
ازجمله مصوبه یادشــده هیات عالی واگذاری، در عمل 
بخش خصوصی را کنار گذاشــته و میدان رقابت را به 
صحنه جوالن انحصاری نهادهای حاکمیتی غیردولتی 
تبدیــل می کند. در چنین شــرایطی، اهــداف عالیه 
خصوصی سازی محقق نمی شود و چه بسا الزم است دور 
جدیدی از خصوصی سازی از طریق واگذاری شرکت های 
تحت تملک نهادهای عمومی غیردولتی به خریداران 

بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی کرد

خصوصی سازی در تله درآمدزایی برای دولت
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شــاخص قیمــت تولیدکننــده در بخش های 
خدمــات در تابســتان امســال نســبت بــه 
فصل قبــل 16.2 درصد و نســبت بــه فصل 
مشــابه ســال قبــل 56.1 درصــد و در چهار 
فصل منتهــی بــه فصل جــاری نســبت به 
 دوره مشــابه ســال قبل 49.7 درصد افزایش 
داشته است. به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش 
اخیر مرکز آمار ایران با عنوان »شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش های خدماتـ  فصل تابستان 
1401 )بر مبنای سال پایه 1395(« آمده است 
که در تابســتان ســال جاری درصد تغییرات 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات 
نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( 16,2 درصد 
است که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل 
)13.8درصد(، 2.4 واحد درصد افزایش داشته 
است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط 
ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان 
در داخل کشور، در فصل تابستان 1401 نسبت 
به فصل قبل، 16.2 درصد افزایش دارد. در این 
فصل بیش ترین تورم فصلی با 30.7 درصد مربوط 
به گروه »فعالیت های خدماتی مربوط به تامین 
جا و غذا« و کمترین تــورم فصلی با 4.8 درصد 

مربوط به گروه »اطالعات و ارتباطات« است.

جا و غذا در صدر
همچنیــن درصــد تغییرات شــاخص قیمت 
تولیدکننــده بخش هــای خدمات نســبت به 
فصل مشــابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
در فصل تابســتان امســال 56,1 درصد بوده 
که در مقایســه با همین اطــالع در فصل قبل 

 )49.4 درصــد(، 6.7 واحــد درصــد افزایش 
داشته است.

افزایش تورم خدمات در سال جاری/ 
جا و غذا در صدر

به عبارتــی، میانگین قیمت دریافتی توســط 
ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان 
در داخــل کشــور، در فصل تابســتان 1401 
نســبت به فصل دوره مشابه ســال قبل، 56.1 
درصد افزایــش دارد. در ایــن فصل بیش ترین 
تورم نقطه به نقطه بــا 117.1 درصد مربوط به 
گروه »فعالیت های خدماتــی مربوط به تامین 
جا و غذا« و کمترین تورم نقطه به نقطه با 25.8 
 درصد مربوط به گــروه »اطالعات و ارتباطات«

 است. در فصل تابستان 1401، درصد تغییرات 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات 
در چهار فصل منتهی به تابستان امسال نسبت 
به مدت مشابه در ســال قبل 49,7 درصد است 
که در مقایســه با همین اطــالع در فصل قبل 
 )47.3 درصــد(، 2.4 واحــد درصــد افزایش 
داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی 
توســط ارائه دهندگان خدمات بــه ازای تولید 
خدماتشــان در داخل کشــور، در چهار فصل 
منتهی به تابستان 1401 نسبت به دوره مشابه 
ســال قبل، 49.7 درصد افزایــش دارد. در این 
فصل بیشــترین تورم ســاالنه با 96.4 درصد 
مربوط به گروه »فعالیت های خدماتی مربوط به 
تامین جا و غذا« و کمترین تورم ساالنه با 25.5 
 درصد مربوط به گــروه »اطالعات و ارتباطات« 

است.

درپی تغییــر قیمت ها در بــازار ارز،  بــازار اجاره 
کارت ملی برای خریــد 2000 دالر با نرخ توافقی 
از صرافی ها نیز رونق گرفته است که بازار متشکل 
ارزی و قوه قضائیه نســبت به این موضوع به مردم 
هشدار داده اند و آن ها را از تبعات پولشویی و قاچاق 
کاال و ارز آگاه کرده اند. به گزارش ایسنا، اجاره کارت 
ملی برای خرید دالر به این می گردد که ساالنه هر 
نفر یک بار در ایران می تواند تا سقف 2000 دالر 
از صرافی های سطح کشــور با کارت ملی و به نرخ 
توافقی خرید کند. البته، پیش از این، قیمت دالر 
ســهمیه ای را صرافی ملی روزانــه تعیین و اعالم 

می کرد و سقف این سهمیه نیز 2200 دالر بود.
در این بین، موضوعی که باعث اجاره کارت ملی 
می شود، اختالف قیمت ارز به  خصوص دالر در 
صرافی ها و بازار آزاد اســت، زیرا در حال حاضر 
افراد می توانند دالر را از صرافی ها به نرخ 34 هزار 
تومان بخرند و در بازار آزاد که نرخ دالر حدود 36 
هزار تومان اســت، بفروشند و حدود دو میلیون 
تومان در خرید ســهمیه ای )2000 دالر( سود 
کنند. در این میان بحث اجاره کارت ملی مطرح 
شده و دالالن در بازار ارز کارت ملی افراد را به نرخ 
های گوناگون اجاره و با آن خرید می کنند؛ مبالغ 
مختلفی از سوی دالالن برای اجاره کارت ملی 
اعالم می شــود که کمترین این رقم 700 هزار 

تومان است.
با این شــرایط، بازار متشــکل ارزی کشور در 
اطالعیه ای اعالم کرد: »باتوجه به مشاهده موارد 
متعدد سوءاستفاده دالالن از کارت ملی و حساب 
بانکی دیگران برای خرید ارز با اهداف غیرقانونی 
و تبعات این اقدام برای دارنده کارت و حساب، 

توجه داشته باشید خرید ارز صرفاً برای مصارف 
شخصی خودتان انجام گیرد. بدیهی است عواقب 
تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با 
پولشویی و قاچاق کاال و ارز برعهده دارنده کارت 
ملی و حســاب بانکی خواهد بود”. عالوه بر این، 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضاییه نیز در پیامی از مردم خواسته »با توجه به 
مشاهده مواردی از سوءاستفاده دالالن از کارت 
ملی افراد برای خرید ارز با هدف ســودجویی و 
تبعات این اقــدام غیرقانونی برای دارنده کارت، 
دقت الزم را داشــته باشــند”. همچنین بحث 
تغییر دهک های یارانه ای خریــداران دالر نیز 
مطرح است که در این زمینه سازمان هدفمندی 
یارانه ها به ایسنا اعالم کرد که مسلما خرید ارز 
آن هم به میــزان 2000 دالر جزو فعالیت های 
اقتصادی خانوار به شمار می رود و اطالعات آن 
برای ســازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت رفاه 
در پایگاه اطالعات اقتصادی خانوار و پایگاه رفاه 
ایرانیان ثبت خواهد شــد که اتفاقا برحسب آن 
دهک بندی های مختلف برای برقــراری یارانه 
نیز انجام می شود. گفتنی اســت؛ در این زمینه 
بانک مرکزی برای کاهش التهابات و کم کردن 
صف های طوالنی مقابل صرافی ها، به صرافی ها 
ابالغ کرد تا عرضه ارز را از طریق ســامانه برخط 
بازار متشکل ارزی انجام دهند و مردم نیز از این 
بستر، سفارش خرید ارز خود را ثبت و در زمان 
تعیین شده به صرافی مورد نظر مراجعه کنند. 
همچنین، بانک مرکزی چهــار بانک صادرات، 
ملی، ملت و تجارت مکلف به فروش 2000 یورو 

در شعب منتخب خود کرده است.

در تابستان امسال، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق 192,9 بوده که نسبت 
به فصل قبل )تورم فصلی( 2.4 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( 10.9 درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت 

به دوره مشابه سال قبل )تورم ساالنه( 12.0 درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایســنا، در گزارش امروز مرکز ملی آمار با عنوان »شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش برق- فصل تابستان 1401 )تعدیل یافته فصلی( )بر مبنای 
سال پایه 1395(« آمده است، در تابســتان امسال، درصد تغییرات شاخص 
قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل )تورم فصلی(  2,4  است 
که در مقایســه با همین اطالع در فصل قبل )0.8- درصد(، 3.2 واحد درصد 
افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه های 
برق به ازای فروش محصول خود به شرکت های توزیع برق، در فصل تابستانی 

که گذشت نسبت به فصل قبل، 2.4 درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی، 
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای 
ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب 0.9، 1.6- و 11.7 بوده است. 
در بخش دیگری از این گزارش درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل 
بخش برق در فصل تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( 10,9 درصد اعالم شده که در مقایسه با همین اطالع در فصل 

قبل )8.4 درصد(، 2.5 واحد درصد افزایش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توســط نیروگاه های برق به ازای فروش 
محصول خود به شــرکت های توزیع برق، در فصل تابستان 1401 نسبت به 
دوره مشابه سال قبل، 10.9 درصد افزایش دارد. درصد تغییرات شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، 

برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب 8.3، 5.9 و 23.1 بوده 
است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل 
منتهی به فصل تابستان امسال  نسبت به مدت مشابه در سال قبل 12,0 درصد 
بوده که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل )13.8 درصد(، 1.8 واحد درصد 
کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه های 
برق به ازای فروش محصول خود به شــرکت های توزیع برق، در چهار فصل 
منتهی به تابستان 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 12.0 درصد افزایش 
دارد. همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق 
در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1401 نسبت به مدت مشابه در سال 
قبل، برای ســاعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب 14.7، 11.3 و 

11.4 بوده است.

بخش خدمات تورم ۴9.7 درصدی را ثبت کرد

روند  صعودی  تورم  خدمات
درپی تغییر قیمت ها در بازار ارز

زنگ خطر برای اجاره دهندگان »کارت ملی« در خرید دالر

قیمت تولید برق بیشتر شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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3 بازار

رئيس اتحاديه کفش دســت دوز تهران با اشاره 
به ضرر و زيان ســنگين فعاالن صنفي ازناآرامي 
هاي اخير، گفــت: اميدواريم با بازگشــت کامل 
آرامش به جامعه، فعاالن صنــف کفش و کفش 
دست دوز بتوانند بخشــي از ضرر و زيان خود را 
در شب عيد جبران کنند. رسول شجري، رئيس 
اتحاديه کفش دســت دوز تهران با اشاره به تاثير 
اغتشاشــات و ناآرامي اخير بــر وضعيت فعاليت 
صنف کفش دســتدوز، اظهار داشــت: اصناف و 
بازاريان و بخصوص فعاالن صنفي کفش دست دوز 
از اغتشاشــات و ناآرامي اخير دچار لطمات مالي 

بسيار شديدي شدند.
رئيس اتحاديه کفش دست دوز تهران بيان داشت: 
طي يک و نيم ماه گذشته که تهران و استان هاي 

مختلف کشــور به علت اقدامات اغتشاشــگران 
دچار ناآرامي شــده بود به علت برخي تعطيلي 
هــا و همچنين عدم مراجعه مــردم براي خريد، 
رکود در بازار اين صنف حاکم شــد و متاســفانه 
 خسارت مالي شــديدي بر فعاالن صنفي در اين 

حوزه وارد شد.
وي افزود: در ۴۵ روز گذشته به علت فضاي ناامني 
که بر جامعه حاکم شده بود مردم براي خريد به 
بازار مراجعه نکردند و يا مراجعه آنها بسيار کمتر 
از حد معمول بود؛ بنابراين در واقع فروشندگان 
واحدهاي صنفي فروشي نداشتند و نتوانستند به 
تعهدات خود عمل کنند. شجري افزود: روزهاي 
گذشته فصل توليدات کفش هاي زمستاني توسط 
توليدکنندگان اين صنف بود که به علت ناآرامي 

هاي توليدکنندگان خريداري نداشتند و توليدات 
آنها در انبارها ماند.

وي با بيان اينکه کار توليد و کسب و کار نيازمند 
شرايط امن است، گفت: در شــرايط ناامن هيچ 
فردي براي خريد به بــازار مراجعه نمي کند؛ لذا 
با توجه به شرايط کال بازار کفش دست دوز دچار 
رکود شده است. رئيس اتحاديه کفش دست دوز 
تهران با بيان اينکه در شرايط فعلي توليدکنندگان 
و عرضه کنندگان کفش دســتدوز دچار ضرر و 
زيان فراواني شــدند گفت: اميدواريم شــرايطي 
مهيا شــود که آرامش به طور کامــل به جامعه 
بازگردد تا فعاالن صنف کفش دست دوز حداقل 
 در شب عيد بتوانند بخشــي از ضرور و زيان خود 

را جبران کنند.

رئيس اتحاديه کارگــران قراردادی و پيمانی بــا بيان اينکه 
خواســته کارگران کنترل نرخ تورم و رشــد نقدينگی است 
و دنبال افزايش حقوق نيســتند، بر ضــرورت حفظ قدرت 
خريد خانوارهای کارگری تاکيد کرد. فتــح اهلل بيات درباره 
ايجاد عدالــت در پرداخت حقوق و دســتمزد به عنوان يکی 
از دغدغه های مهم دولت، ابراز عقيــده کرد و گفت: در بحث 
حقوق و دســتمزد انتظار اين است که هر تصميمی که راجع 
به بيمه شــدگان تامين اجتماعی، بازنشســتگان و صندوق 
تامين اجتماعی گرفته می شــود، با رعايت اصل ســه جانبه 
گرايی باشد و نماينده کارگر و کارفرما و دولت و هر سه ضلع 
شرکای اجتماعی در آن حضور داشــته باشند نه اينکه بدون 
حضور نمايندگان طرفين، تصميم گرفته و ابالغ شود و بعدها 

چالش ها و مشکالت بسيار را شاهد باشيم.
وی با اشاره به فرايند تعيين حقوق و دستمزد کارگران، گفت: 

شورای عالی کار سال گذشته سبد معيشت کارگران را حدود 
۹ ميليون تومان تعريف کرد که البته اين سبد معيشتی همان 
زمان هم اشکال داشت و کامل نبود ولی با وجود تعيين رقم در 
کميته مزد، در بهترين حالت حقوق و دريافتی کارگران به ۶ 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيد که با حدود ۹ ميليون تومان 

فاصله داشت.
به گفته رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی، عليرغم 
آنکه حداقل دستمزد ۱۴۰۱ کارگران، ۵۷ درصد افزايش پيدا 
کرد ولی با احتساب مزايای جانبی و بن خواربار و حق اوالد به ۶ 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيد که به دليل افزايش هزينه ها 
و تغيير نرخ بسياری از اقالم، افزايش ۵۷ درصدی عمال از ماه 
دوم سال خنثی شــد و قدرت خريد خانوارهای کارگری به 

تدريج کاهش يافت.
بيات درعين حال به اليحه متناسب سازی حقوق کارمندان 

دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری اشــاره کرد و افزود: 
اينکه دولت پذيرفت افزايش حقوق در نيمه دوم ســال برای 
کارمندان و بازنشســتگان کشــوری و لشــگری انجام شود 
نشان می دهد که حقوق و دســتمزد فعلی کفاف هزينه های 
زندگی را نمی دهد. در شــرايطی که امکان مهار تورم وجود 
نداشته باشــد، نمی توان به اين بهانه دســتمزدها را ترميم 
نکرد. وی در پايان بر ضرورت حفظ قــدرت خريد کارگران 
تاکيد کرد و گفت: کارگران هيچــگاه دنبال افزايش حقوق و 
دســتمزد نبودند چون هر زمان که دستمزدها افزايش يافته 
از آن طرف کاالها با تغيير قيمت مواجه شــده اســت و تورم 
بر ســبد معيشــت کارگران تاثيرگذار بوده اســت، بنابراين 
بهترين حالت اين است که رشد افزايش نقدينگی و نرخ تورم 
 را کنترل کنيم و قدرت خريد جامعه بــه خصوص کارگران 

حفظ شود.

رييس اتحاديه سمساران و امانت فروشان تهران می گويد: کاهش 
شديد قدرت خريد مردم کاالهای دست دوم را از دسترس خانوارهای 
ايرانی خارج کرده است.  مهرنوش حيدری، افزايش شديد قيمت 
لوازم خانگی در ســال های اخير بنا بر اعــالم اکبر پازوکی، رييس 
اتحاديه فروشندگان لوازم خانگی، کاهش شديد فروش اين اقالم را 
رقم زده است. تشديد رکود در بازار فروش لوازم خانگی سبب شده تا 
برخی بر اين باور باشند که اين روزها بازار خريد و فروش لوازم دست 
دوم بازار گرمی است اما داوود عبداللهی فرد، رييس اتحاديه صنف 
سمساران و امانت فروشان از کاهش شــديد خريد و فروش در اين 
بازار خبر می دهد. عبداللهی فرد درباره وضعيت فعلی فعاالن اين 
صنف می گويد: وضعيت فعاالن اين صنف و همکاران ما همانند ساير 
اصناف است زيرا بنيه مالی مردم ضعيف شده و نقدينگی در دست 
آنها کم است و اين شرايط سبب شــده تا حتی نتوانند برای خريد 

کاالهای دست دوم اقدام کنند. بررسی ها نشان می دهد قيمت لوازم 
خانگی دست دوم در شرايط کنونی از قيمت اقالم نو در چهار سال 
پيش بيشتر شده است به عنوان مثال قيمت يخچال فريزر سايد بای 
سايد يک برند کره ای در سال ۱3۹۷ بين هشت و نيم تا بيست و يک 
ميليون تومان بوده است اما يخچال های سايدبای سايد همين برند 

در شرايط کنونی حدود ۵۰ تا شصت ميليون تومان قيمت دارد.
رييس اتحاديه سمســاران و امانت فروشــان تهران تصريح کرد: 
برخالف باور برخی افراد جامعه؛ قيمت کاالهای دســت دوم نيز 
همانند کاالهای نو افزايش يافتــه و نرخ های فعلی با قدرت خريد 
مردم همخوانی ندارد. وی گفت: شرايط متاسفانه به گونه ای است 
که همکاران فقط معامالت بسيار جزيی انجام می دهند و برخالف 
تصور عمومی کاسبی در اين صنف اصال رونق ندارد. وی خاطرنشان 
کرد:  شرايط رکود، تورم باال، افزايش نرخ ها گريبانگير تمام صنوف 

شــده و در وضعيت کاری کســبه تاثيرگذار بوده است. عبداللهی 
فرد در پاسخ به اين ســوال که در شرايط فعلی اگر خريد و فروشی 
انجام شود، بيشتر شامل کدام کاال هســت؛ بيان کرد: لوازم برقی 
خانگی مانند يخچال، فريزر، لباسشــويی، تلويزيون و... می شود؛ 
البته تا حدودی هم فروش مبلمان و ميزناهار خوری هم در برخی 
 واحدهای صنفی انجام می شود؛ اکنون اين گونه کاالها بيشتر در بازار 

داد و ستد می شود.
وی اظهار کرد: سمسار و امانت فروش واسطه ای بين فروشدگان و 
خريداران است؛ اما شبکه های مجازی تا حدودی دست همکاران 
بنده را از اين بازار کوتــاه کرده و در برخی مــوارد حتی از گردونه 
خارج شده ايم اما در مجموع خريد و فروش کاالهای دست دوم در 
شبکه های مجازی انجام می شود که حتی خريد و فروش در اين بازار 

نيز کاهش يافته است.

رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايی تهران با اشاره به آسيب 
اغلب کسب و کارها از اغتشاشات اخير، گفت: ناامنی ها مانع 
مراجعه مشتری به بنکداری ها شده بود ضمن اينکه فعاالن 
صنفی مجبور بودنــد واحد صنفی خــود را زودتر از زمان 
معمول تعطيل کنند. رضا کنگری درباره تاثير اغتشاشات 
روزهای اخير بر بازار، اظهار داشت: متاسفانه اغتشاشات  به 
همه کسب و کارها و خصوصا کسب و کارهايی که ساعت 
فعاليت  آنها در ســاعات پايانی روز بــود، لطمه زد. رئيس 
اتحاديه بنکداران مواد غذايی تهران با بيان اينکه ســاعت 
کار بنکداری های مواد غذايی معموال بين ۷ تا ۱۷ اســت، 
بيان داشت: با وجود اينکه ســاعت کاری صنف ما در شب 
نبود اما بسياری از فعاالن صنفی بخصوص در نزديکی بازار 
با توجه به شرايط مجبور می شدند واحدهای صنفی خود را 

از ساعت ۱۵ به بعد تعطيل کنند. 
وی با بيان اينکه بيشــتر مشتريان ما ســوپرمارکت ها و 
واحدهــای صنفی خــرد هســتند، گفــت: در ايامی که 
اغتشاشــگران در خيابان ها حضور داشــتند بســياری از 
مشتريان برای خريد به ما مراجعه نمی کردند و لذا حدود 2 
الی 3 هفته  کسب و کار بنکداران مواد غذايی به شدت دچار 
رکود شــده بود.  اين فعال صنفی با بيان اينکه در مجموع 
شــرايط رکود در بازار کماکان حاکم است، گفت: حضور 
اغتشاشگران و ناامنی های ناشی از حضور آنها بيشتر به اين 
رکود دامن زد.  وی با بيان اينکه کاال به وفور در بازار موجود 
است و هيچ مشکلی در تامين کاال وجود ندارد، گفت: طی 
ماه های اخير قيمت برخی از اقالم مانند برنج و روغن در بازار 
کاهش يافته است. کنگری با بيان اينکه قيمت برنج ايرانی 
حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد طی ماه هــای اخير کاهش قيمت 
داشته است، گفت: قيمت هر کيلوگرم برنج طارم و هاشمی 
در بنکداری ها بر حسب نوع کيفيت حدود ۹۰ تا ۱۱۰ هزار 
تومان و قيمت هر کيلوگرم برنج شيرودی ۶2 هزار تومان و 

برنج ندا نيز ۴2 هزار تومان است. 
وی افزود: با توجه به اينکه در فصل برداشت برنج قرار داريم 

اين موضوع نيز بر کاهش قيمت برنج ايرانی تاثيرگذار است.  
کنگری در رابطه با قيمت اين محصوالت در خرده فروشی ها 
گفت: قيمت برنج طاهرم و هاشمی در خرده فروشی ها بين 
۱2۵ تا ۱3۵ هزار تومان اســت البته ممکن اســت برخی 
فروشــندگان نيز با قيمت پايين تری ايــن محصوالت را 
عرضه کنند.  وی با بيان اينکه قيمــت روغن جامد نيز در 
ســه - چهار ماه اخير تا حدودی کاهش يافته است، گفت: 
يک حلب روغن ۵ کيلويی که قبــال ۴۰۰ هزار تومان بود 
اکنون قيمت آن در کارخانه به 2۹8 هزار تومان رســيده 
است و قيمت اين کاالی مصرفی در عمده فروشی ها 33۰ 
 هزار تومان و برای مصــرف کننده نيــز 3۶۵ هزار تومان

 است. 
رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايی تهران اظهار داشــت: 
قيمت يک بطری روغن مايع 8۱۰ گرمــی نيز از ۶8 هزار 
تومان به ۵۵ هزار تومان در بنکداری ها رســيده است اما 
قطعا قيمت برای مصرف کننده بيشــتر است.   کنگری  با 
اشاره به تأثير اغتشاشات بر افزايش قيمت ارز و تاثير رشد 
قيمت ارز  بازار اظهار داشت: با توجه به گرانی اقالم مختلف 
بازار ديگر ظرفيتی برای افزايش قيمت ها ندارد بنابراين با 
افزايش قيمت ارز احتمال اينکه بازار بيشــتر گرفتار رکود 

شود وجود دارد.
وی با بيان اينکه برخی از انــواع برنج، حبوبات و مواد اوليه 
توليد روغن وارداتی است، افزود: از آنجا که کاال به وفور در 
بازار وجود دارد فعال افزايش قيمت ارز  تاثير خود را بر قيمت 
کاالها نگذاشته است اما از آنجا که قيمت برنج ايرانی گران 
است و مردم برنج پاکستانی را جايگزين برنج ايرانی کرده اند 
در نتيجه افزايش قيمــت ارز  زودتر تاثير  خود را بر قيمت 
برنج پاکســتانی نشــان داد و قيمت اين کاالی پر مصرف 
حدود 2 تا 3 هزار تومان در بنکداری ها افزايش يافته است.  
کنگری گفت: در حــال حاضر قيمت هــر کيلوگرم برنج 
پاکستانی در بنکداری ها بر حسب کيفيت بين ۴۰ هزار و 

۵۰۰ تا ۴3 هزار تومان است.

رئيس اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران مجالس تهران 
لزوم تبعيت پليس به عــالوه ۱۰ از تصميمات مراکز 
ذيربط را امري اجتناب ناپذير خواند و بيان داشــت: 
متاســفانه مراکز پليس به عالوه ۱۰ بــدون توجه به 
تصميمات و تذکرات مســئوالن مرتبط هنوز عکس 
هاي با کيفيت مراجعين که در عکاســي هاي بيرون 
از اين مراکز گرفته مي شــود را قبول نمي کنند، اين 
در حالي است که از دو سال پيش بر اساس تصميمات 
اخذ شــده پليس به عالوه ۱۰ بايد براي صدور کارت 
ملي، شناسنامه و گذرنامه از عکس هاي با کيفيتي که 

مراجعين با خود به همراه دارند استفاده کنند.
زعفر ياوري، رئيس اتحاديه عکاســان و فيلمبرداران 
مجالس تهران گفت: جاي تاسف است که اين مراکز 
تنها به دليل منافع مالي، حتي به شــخصيت افراد و 

صاحبان مدارک، بي توجه هستند که چگونه و چطور 
يک عکس با کيفيت و بي کيفيت مي تواند شخصيت 
و اعتماد به نفس افراد را زير سوال ببرد؛ ضمن اينکه در 
برخي از مواقع تصاوير افراد حتي شبيه به صاحب عکس 
نيست. وي اظهار کرد: اعضاي اتحاديه عکاسان تمامي 
دوره هاي عکاســي را با متدهاي پيشرفته و دوربين 
هاي حرفه اي مي گذرانند؛ ضمن اينکه از کميسيون 
فني اتحاديه براي صدور پروانه صنفي خود تاييد مي 
گيرند؛ اما پليس به عالوه ۱۰ براي صدور شناسنامه و 
کارت ملي فقط از عکاس مستقر در اين جايگاه استفاده 
مي کند. عکس هــاي الصاقي به اين اســناد هويتي 
مهم، بقدري بي کيفيت است که در جايگاه هاي مهم 
داخل و خارج از کشــور به هيچ وجه قابل شناسايي و 
قبول نيســت. ياوري در ادامه گفت: عکاسان متبحر 

اين اتحاديــه هزينه هاي شــهرداري، ماليات، اجاره 
بها و مسئوليت اشتغال زايي در کشور را بر عهده ؛اما 
درآمدشــان براي ديگر مراکزي چون پليس به عالوه 
۱۰ و مدارس و ... است. مضاف بر اينکه رئيس اداره کل 
آموزش و پرورش نيز به تمامي مدارس بخشنامه داده 
که به هيچ وجه اجازه ندارند در مدارس عکس پرسنلي 
از دانش آموزان بگيرند. کجاينــد افرادي که از قانون 
تبعيت کرده و احترام بگذارنــد؟ ياوري در خصوص 
فعاليت تاالرداران و استفاده از عکاسان و فيلمبرداران 
اختصاصي خودشان نيز بيان کرد: برخي از تاالرها زمان 
انعقاد قرارداد براي اجراي عروســي ها و جشن ها به 
طرف مقابل پيشنهاد مي دهند تا صاحبان مجالس از 
عکاسان و فيلمبرداران تاالرها استفاده کنند در حاليکه 

هيچ کدام پروانه عکاسي ندارند.

رییس اتحادیه سمساران: 

مردم توان خرید کاالی دست دوم را ندارند

ضرر و زیان سنگين توليد کنندگان کفش  

قيمت برنج و روغن کاهش یافته استخواسته کارگران کنترل تورم است نه افزایش حقوق

بيکاري بيش از ۵۰۰ هزار عکاس حرفه اي 
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رئيس اتحاديه بنکداران مــواد غذايي تهران از 
کاهش تقاضا در بازار خبــر داد و گفت: هرکيلو 
برنج درجه يک ايراني 3سه ماه پيش بين ۱2۰ 
تا ۱۴۵ هزار تومان به فروش مي  رســيد اما حاال 
به بهاي ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان عرضه مي شود.
رضا کنگري، رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي 
تهران در آخرين وضعيت بازار صنف متبوع خود 
بيان کــرد: کاال به اندازه کافــي در بازار موجود 

هست، اما تقاضا وجود ندارد.
بنا به گفتــه رئيــس اتحاديه بنکــداران مواد 
غذايي تهران هرکيلو برنج درجه يک و مرغوب 
ايراني در 3-۴ مــاه اخير با قيمتــي بين ۱2۰ 
تا ۱۴۵ هزار تومــان به فروش مي رســيد؛ اما 
اکنون با نرخ کيلويي ۹۰ تــا ۱۱۰ هزار تومان و 
حداکثــر ۱۱۵ هزار تومان عرضه مي شــود و با 

 توجه به عرضه برنج هاي کشــت دوم قيمت ها 
روند نزولي دارند.

کنگري همچنين درباره چرايي افت قيمت برنج 
گفت: در ماه هاي اخير و با توجه به برداشت برنج 
و نزديکي زمان برداشت برنج هاي کشت دوم از 
قيمت اين محصول در بازار کاسته شده و نسبت 

به ماه هاي قبل از قيمت برنج کاسته شده است.
به گفته رئيس اتحاديه بنکــداران مواد غذايي 
تهران، برنج ندا در بازار عمده فروشــان به نرخ 
کيلويي ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان و برنج فجر بين ۶۱ 
تا ۶3 هزار تومان فروخته مي شود و برنج درجه 
يک هاشــمي به عنوان مرغوب ترين نوع برنج با 
قيمتي حداکثر کيلويي۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان 
قابل خريداري است. قيمت برنج هاي خارجي در 

ماه هاي گذشته تغيير نکرده است.

رئيس اتحاديه ســازندگان و فروشندگان طال و 
جواهر تهران با اشاره به معامالت طال در فضاي 
مجازي گفت: فضاي مجازي بســتري خوب و 
کاربردي براي همه صنوف اســت و هيچ کس با 
انجام معامالت به شرط تامين بستر درست در آن 
مخالف نيست.ئ نادر بذرافشان، رئيس اتحاديه 
سازندگان و فروشــندگان طال و جواهر تهران با 
بيان اينکه تعداد محدودي از فروشندگان، مجوز 
فروش طال در فضاي مجازي را دارا هستند، افزود: 
بيشتر فروشندگان طال و جواهر فعال در فضاي 
مجازي، مجوز رســمي از اتحاديه طال و جواهر 

تهران را ندارند.
بذرافشان بيان کرد: با توجه به رايزني هاي صورت 
گرفته با وزارت صمت، اتاق اصناف ايران و تهران 
مقرر شد فروشــندگاني که ميخواهند در رسته 
خريد و فروش طال در فضاي مجــازي فعاليت 
کنند حتما داراي مجوز رسمي از اتحاديه طال و 

جواهر تهران باشند.
وي با بيان اينکه فقط 3۰ درصد فروشــندگان 
فعال در فضــاي مجازي داراي مجوز رســمي 
از اتحاديه طال و جواهر تهران هســتند، گفت: 

متأسفانه بيشتر فروشندگان طال و جواهر فعال 
در فضاي مجازي غيرصنفي هستند و در صورت 
صنفي بودن مجوزي از اتحاديــه طال و جواهر 

تهران ندارند.
وي با بيان اينکه فقط 3۰ درصد فروشندگان فعال 
در فضاي مجازي داراي مجوز رسمي از اتحاديه 
طال و جواهر تهران هســتند، گفت: متأســفانه 
بيشتر فروشندگان طال و جواهر فعال در فضاي 
مجازي غيرصنفي هســتند و در صورت صنفي 
بودن مجــوزي از اتحاديه طــال و جواهر تهران 
ندارند. رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان 
طال و جواهر تهران با بيان اينکه طال يک کاالي 
خاص اســت، افزود: فروش يــک مصنوع طال و 
جواهر داراي پيچيدگي هاي خاص از قبيل عيار، 
وزن، اجرت، نوع سنگ و ... است به همين دليل 
به مردم توصيه مي کنيم تا فراهم شدن بسترهاي 
الزم و تدوين قوانين خريد و فروش طال در فضاي 
مجازي از معامالت برخــط )آنالين( مصنوعات 
طال و جواهر اجتناب کنند و يــا با دقت خاصي 
نسبت به معامالت آن اقدام و به صورت فيزيکي 

خريد کنند.

فــروش پکيج هــای ۱۰۰ 
ميليون تومانی جام جهانی

نگاهی بــه قيمــت بليط 
مسابقات ايران در بازار سياه، 
هزينه اقامــت در هتل های 
دوحه، نرخ بليط رفت وبرگشت هواپيما و برآورد مخارج 
خريد تورهای ويژه گردشگری در فاصله دو هفته مانده 
به شروع جام جهانی 2۰22 نشان می دهد که با ارقام 

چنده ميليون تومانی مواجه هستيم.
در حالی که برخــی آژانس های مســافرتی اقدام به 
تبليغات گسترده برای فروش پکيج های ۱۰۰ ميليون 
تومانی جام جهانی کردند، قيمت بليت پرواز اين بازی ها 
تنها ۱۰ تا ۱۵ ميليون تومان اعالم شده است. پرونده 
پروازهای جام جهانی با نزديک شدن به برگزاری جام 
جهانی داغ تر می شــود و با اعالم نرخ رسمی پروازها، 
اين پروژه برای بســياری از طرفداران فوتبال جذاب 

تر شده است.
 پيش از اين اعالم شده بود که  نرخ پروازها در آستانه 

بازی های جام جهانی اعالم می شود اما با تاخير در روند 
اعالم اين نرخ ها برخی از سودجويان از فرصت استفاده 
کرده و  بازار سياهی در اين بخش به وجود آوردند  به 
طوری که برخی از آژانس ها با تهيه پکيج ها و تبليغات 
گسترده اقدام به پهن کردن دام برای متقاضيان کردند 
و اين امر باعث شــد که در ماه های قبل نرخ برخی از 
پکيج ها حتی به بيش از 2۰۰ ميليون تومان هم برسد.

طبق اعالم کشــور قطر، افرادی که قصد ديدن بازی 
های جام جهانی را دارند بايد حيا کارت داشته باشند 
اما به نظر می رســد با رايزنی های صورت گرفته اين 
موضوع برطرف شده و بسياری از متقاضيان می توانند 
با تهيه بليت پرواز ها و بليت بازی ها اقدام به ديدن اين 

بازی ها کنند.

مردم فریب پکیج های ۱۰۰ میلیون تومانی را 
نخورند

در همين رابطه هم چندی پيش رستم قاسمی وزير 
راه وشهرسازی اعالم کرده بود که مردم فريب پکيج 
های ۱۰۰ ميليون تومانی آژانــس ها را نخورند و نرخ 
بليت پروازهای جام جهانی بيــن ۱۰ تا ۱۵ ميليون 

تومان خواهد بود اين در حالی است که در حال حاضر با 
مراجعه به برخی از آژانس ها شاهد آن هستيم که بسته 
هايی با نرخ های ۴۵تا ۵۰ ميليون تومان همراه با حيا 

کارت آماده کرده و به فروش می رسانند .

نرخ بلیت پرواز جام جهانی بیشــتر از ۱۵ 
میلیون تومان نیست

محمد محمــدی بخش رئيس ســازمان هواپيمايی 
کشــوری درباره نرخ بليت اين پروازها اعالم کرد که 
نرخ بليت پرواز به قطر برای جام جهانی بر روی سايت 
شرکت هواپيمايی جمهوری اسالمی ايران قرار گرفته  
و در حال حاضر هم تنها شرکت هواپيمايی جمهوری 
اسالمی ايران از بين ايرالين های داخلی اين پروازها را 

انجام می دهد. 
او بيان کرد: 8۹ پرواز ايران اير و بيش از ۱8۴ پرواز هم 
قطر ايرويز برای جام جهانی از ايران انجام می دهند و 
ايران اير هم از شهرهای کيش ، تهران، اصفهان ، شيراز 

به قطر پرواز  دارد.
معاون وزير راه وشهرسازی تاکيد کرد: نرخ بليت ها از 
شهرهای مختلف  به قطر متفاوت است اما بازه قيمتی 

که برای اين بخش در نظر گرفته بين ۱۰ تا ۱۵ ميليون 
تومان اســت و نرخ های پروازهای خارجی هم قابل 
تعيين نيســت اما با رايزنی هايی که انجام داديم نرخ 

های معقول تری را در نظر گرفته ايم.
براساس اين گزارش به دنبال پيگيری های چند مقام 
مسئول از جمله وزير راه وشهرســازی، وزير ميراث 
فرهنگی و معاون وزير راه وشهرسازی و وزارت فرهنگ 
توافقات خوبی برای اسکان مسافران خارجی قطر در 
کيش صورت گرفته که در همين خصوص مديرعامل 
منطقه آزاد کيش در آخرين اظهار نظر خود از فراهم 
کردن مقدمات الزم از جمله بازســازی باند فرودگاه 
کيش و افزايش تعداد هتل ها و ... خبر داده است که 
همين امر  مــی تواند در جذب مســافران اين بخش 

اثرگذار باشد.
برگزاری جام جهانــی در قطر، با توجــه به نزديک 
بودن ايران و قطر يک فرصت مناســب برای بسياری 
از طرفداران فوتبال در کشــور به شــمار می رود  که 
اميدواريم فراهم کردن زيرساخت های الزم و همچنين 
جلوگيری از ورود دالالن و شکل گيری بازار سياه مانع از 

ايجاد مشکل در اين حوزه برای مسافران شود.
هزينه  خريد بليط هواپيما بــه مقصد قطربازی های 
جام جهانی فوتبال 2۰22 از 2۹ آبان آغاز می شود و تا 
2۷ آذر ادامه دارد. تيم ملی ايران در گروه دو با آمريکا، 
انگليس و ولز رقابت می کند و اولين ديدارش ساعت 
۱۶ و 3۰ دقيقه روز دوشــنبه 3۰ آبان مقابل انگليس 
است. مسابقه دوم روز جمعه چهارم آذر ساعت ۱3 و 
3۰ دقيقه مقابل ولز برگزاری می شود و باالخره آخرين 
مسابقه در روز دوشنبه هشــتم آذر، ساعت 22 و 3۰ 

دقيقه مقابل تيم ملی آمريکا انجام خواهد شد.
هواپيمايی هما قيمت بليت رفت وبرگشت به قطر را ۱3 
ميليون تومان اعالم کرده است و می گويد پروازهای 
ويژه جام جهانی فوتبال را از تهران، شيراز، الر و المرد 
انجام می دهد. سازمان هواپيمايی، اما می گويد بر اساس 
استقبال تماشاچيان، ممکن است پروازهای جام جهانی 
قطر، از مبدا ديگر را برنامه ريزی کند. يکی از گزينه ها 
جزيره کيش است. پيش بينی شده ايرانی ها بتوانند با 
استقرار در جزيره کيش، روزانه به دوحه رفته و پس از 
پايان بازی به کشور برگردند. اگر فرض کنيم کارهای 
اقامت را انجام داده ايد و می خواهيد 2۹ آبان روانه قطر 
شويد و روز نهم آذر، يعنی فردای آخرين بازی مرحله 
گروهی به ايران برگرديد، ترکيش اير يکی از گزينه های 
موجود خواهد بود که بليط رفت و برگشت در اين بازه را 

23 ميليون و 3۰۰ هزار تومان می فروشد.

News kasbokar@gmail.com

دست دالالن از تورهای جام جهانی کوتاه می شود؟

تورهای نجومی برای جام جهانی قطر 
برنج ایراني هست، تقاضا نيست

اجتناب از معامالت آنالین مصنوعات طال و جواهر



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2624| سه شنبه 17 آبان ماه1401
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

گر
کار

پ:  
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

ساي
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

کار
ب و 

کس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

    2
62

ه  4
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 1

ن ما
 آبا

 1
7  |

به
 شن

سه
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دکت
ل: 

سئو
رم

دي
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

هار
ه چ

طبق
ع(،

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

کار
ب و 

کس
ع:  

وزي
ت

w
w

w
.k

A
S

B
O

k
A

R
N

E
w

S
.iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
44

29
94

06
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

44
29

94
06

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

وعده وزیر ارتباطات به کسب و کار های دیجیتال؛
ثبت نام در پلت فرم داخلی به منزله دريافت مجوز است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر از اعطای مجوز فعالیت به کســب و 
کارهای دیجتال با ثبت نام در پلت فرم های داخلی داد. تا قبل از رونق گرفتن 
کسب و کارهای مجازی، کسی برای دریافت مجوز کشوری کسب و کار مجازی 
اقدام نمی کرد و این موضوع به طور خاصی احساس نمی شد. اما پس از مراجعه 
تعداد قابل توجهی کاربر در این زمینه نیاز به وجود ساز و کار با محوریت اعطای 

مجوز کسب و کار اینترنتی به ضرورت احساس شد.
»عیســی زارع پور«، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات، درخصوص مجوز 
کسب وکارهای اینترنتی اظهار داشت: برای کسانی که در پلت فرم های خارجی 
فعالیت می کردند و به عبارتی برای شخصی که در خانه خود کسب و کار خانگی 
داشت و کاالیی را می خرید و از بازار بزرگ تهران با قیمت عمده فروشی تهیه 
می کرد و در خانه خود از بستر شبکه مجازی برای تبلیغ این کاال ها استفاده 

می کرد، بسته های ویژه ای پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: حتی شخصی که در خانه خود به ارائه خدمات می پرداخت، 
همین که وارد پلت فرم های داخلی شوند، نگرانی هایی در زمینه مجوز دارند 
ما در اینجا تدبیری با هماهنگ وزارت اقتصاد درنظر گرفته ایم که هر کسی در 
پلت فرم های مشمول فعالیت و کسب و کار خود را راه اندازی کند، ثبت نامش 
در پلت فرم به منزله دریافت مجوز از درگاه ملی مجوز است. زارع پور ادامه داد: 
ثبت نام هم آنالین و برخط است و احتماال چند قلم اطالعات درگاه ملی مجوز 
می خواهد که باید دریافت کنند و درصورت بارگذاری اطالعات مجوز را دریافت 
می کنند برای  کسب و کارهای ثبت محو که بیشتر کسانی که در این دسته قرار 

می گیرند همه آن ها مشمول می شوند.
چندی پیش وزیر ارتباطات در در برنامه تلویزیونی گفت وگوی ویژه خبری 
درباره حمایت های پیش بینی شــده برای کســب وکارها نیــز گفت: برای 
کسب وکارهایی که در پلتفرم هایی خارجی فعالیت می کردند که به پلتفرم های 
داخلی به نوعی مهاجرت کرده اند، حمایت هایی پیش بینی شــده اســت تا 
نگرانی های آن هــا را برطرف کنیم؛ ازجمله اینکه هر کســب وکاری اگر در 
پلتفرم های بومی شــروع به فعالیت کند، ثبت نام در این پلتفرم ها به مثابه 
دریافت مجوز خواهد بود. البته احتماالً درگاه ملی مجوزها، اطالعاتی نیاز دارد 

که به صورت برخط امکان بارگذاری آن فراهم خواهد شد.

ايالن ماسك: جعل هويت در توييتر ممنوع است
پس از این که چندین کاربر معــروف در توییتر، نام و عکس پروفایل خود 
را تغییر داده و شبیه پروفایل ایالن ماسک کردند، مالک جدید این شبکه 
اجتماعی هشــدار داد این پلتفرم با جعل هویت مقابله خواهد کرد.ایالن 
ماسک در توییتی توشت: از این پس، هر مورد جعل هویت که توسط توییتر 
بررسی شود، بدون هشدار، تعلیق دائمی خواهد شد. پیش از این، قبل از 
تعلیق حساب، هشدار داده می شد اما اکنون که ما احراز هویت گسترده را 
عرضه کرده ایم، هیچ هشداری نخواهد بود. این موضوع به شکل روشن، یکی 
از شروط استفاده از سرویس اشتراک پولی "توییتر بلو" خواهد بود. هر گونه 

تغییر نام، باعث حذف موقتی عالمت تیک آبی خواهد شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، حساب کاربری چندین کاربر معروف از جمله 
کتی گریفین که هویت ماسک در توییتر را جعل کرده بودند، معلق شده 
است. ایالن ماسک بعدا گفت: گریفین می تواند حساب خود را با پرداخت 
هشت دالر که تعرفه ماهانه اشتراک توییتر بلو است، پس بگیرد.همچنین 
بلومبرگ نیوز گــزارش کرد پس از ایــن که توییتــر روز جمعه نیمی از 
کارمندانش را اخراج کرد، اکنون با ده ها نفر از آنها تماس گرفته و خواسته 

است برگردند.
منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: بعضی از افرادی که از آنها خواسته شده است، 
برگردند، اشتباهی اخراج شده اند. بعضی از آنها هم پیش از این که مدیریت 
متوجه شود کار و تجربه آنها ممکن است برای ساخت قابلیت های جدیدی 
که ماسک در نظر دارد، ضروری باشد، اخراج شده اند. بر اساس توییتهای 
کارمندان توییتر، تیم های مسئول ارتباطات، مدیریت محتوا، حقوق بشر 
و علم یادگیری ماشین و همچنین بعضی از تیم های محصول و مهندسی، 
بیشترین اخراجی ها را داشــته اند.توییتر اپلیکیشن خود در فروشگاه اپ 
استور اپل را به روزرسانی و اعالم کرد برای دریافت تیک آبی احراز هویت، 
ماهانه هشت دالر می گیرد. این نخستین بازبینی بزرگ ایالن ماسک در 

اداره توییتر پس از به دست گرفتن مالکیت آن بوده است.

توليد آيفون جديد اپل كمتر شد
اپل انتظار دارد تولید آیفون ۱۴ حداقل سه میلیون دستگاه کمتر از میزانی 
باشد که اوایل امسال پیش بینی کرده بود. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه 
نوشت: اپل و تولیدکنندگان قراردادی این شرکت، اکنون قصد دارند ۸۷ 
میلیون دستگاه یا کمتر از این میزان، آیفون تولید کنند. این کاهش عمدتا 
به دلیل تقاضای ضعیف تر برای مدل های آیفون ۱۴ و ۱۴ پالس است که در 
مقایسه با مدل های پیشرفته تر پرو، ارزان تر هستند. همچنین پایگاه های 
تولیدی مانند پایگاه ژنگژو که بزرگترین کارخانــه تولید آیفون در چین 
است، با مشکالت تامین قطعه روبرو هســتند و تحت قرنطینه کووید ۱۹ 

قرار دارند.
فروش مدل های آیفون ۱۴ و پالس، از زمان ورود به بازار، به سرعت ضعیف 
شده و کاهش فروش این مدل ها در چین که بزرگترین بازار تلفن هوشمند 
جهان است، شدیدتر بوده است. اپل پس از این که افزایش تقاضای پیش 
بینی شده را مشاهده نکرد، افزایش برنامه ریزی شده تولید مدل های آیفون 

جدید را لغو کرد.
اپل اعالم کرد تقاضا برای مدل های آیفون ۱۴ پرو و پرو مکس قوی مانده 
اســت اما تولید این مدل ها با قرنطینه در ژنگژو، تحت تاثیر قرار می گیرد. 
تحلیلگران شرکت "اس ام بی ســی نیکو" روز جمعه پیش بینی خود از 
تولید سال ۲۰۲۲ آیفون های جدید را از ۹۱ میلیون دستگاه، به ۸۵ میلیون 
دستگاه کاهش دادند. این شرکت پیش بینی از میزان تولید مدل های پرو 

را باال برد و همزمان میزان تولید مدل های استاندارد آیفون را کاهش داد.
کارخانه ژنگژو که توسط گروه فاکســکان اداره می شود و به آیفون سیتی 
معروف اســت، قطب اصلی تولید مدل های پرو به شــمار مــی رود. این 
کارخانه شاهد نارضایتی گسترده کارگران و ترک کار توسط آنها به دلیل 
سیاســت های کنترل کووید فاکسکان بوده است. این شــرکت تایوانی، 
دستمزدها را افزایش داده و تدابیر بیشتری را به کار گرفته تا رفاه کارگران 
را بهبود دهد. قرنطینه ژنگژو توسط دولت چین، تا ۹ نوامبر ادامه خواهد 
داشت و اکنون فاکسکان اعالم کرده که با دولت برای ریشه کنی پاندمی و 

به حداقل رساندن اختالل ناشی از آن، همکاری می کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، مشکل بزرگتر اپل در هفته های آینده، ممکن 
اســت افت تقاضا برای آیفون باشد. سیاست ســخت گیرانه چین، اعمال 
قرنطینه های ناگهانی در سراسر این کشــور را به دنبال داشته و فعالیت 
اقتصادی را سرکوب کرده است. آمار روزانه ابتال به کووید ۱۹ به باالترین 
رکورد شش ماه اخیر صعود کرده و باعث شده است مقامات چینی اعالم 

کنند سیاستهای کنترل شیوع بیماری را حفظ خواهند کرد.

اخبار

دســته  آن  از  مســکن 
بازارهایی اســت که دولت 
هر بار با یــک طرح عجیب 
و غریب برای ساماندهی به 
آن ورود مــی کند. عجیب 
ترین طرحی که دولت برای ساماندهی بازار مسکن 
رونمایی کرد طرح ســاخت ۴ میلیون مسکن در ۴ 
سال بود. از همان ابتدای اعالم این طرح مشخص بود 
سرانجام مثبتی در انتظار این طرح نیست و فعاالن 
بازار همان ابتدای رونمایی از این طرح آن را شکست 

خورده و فاقد قابلیت اجرا شدن دانستند. 
خود دولت نیز چندی بعد اعالم کرد از ســاخت ۴ 
میلیون مسکن در ۴ ســال تغییر موضع داده و قرار 
است ۲ میلیون مســکن در ۴ سال ســاخته شود. 
این اصالحــات نیز باز هم مورد قبول کارشناســان 
بازار مســکن نبود. چراکه در بهترین حالت دولت 
ها توانستند در یک ســال کمی بیشتر از ۱۰۰ هزار 
مسکن بســازند. تجربه ای که در مسکن مهر شاهد 

آن هستیم. پس از گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز ۴۰ 
هزار مسکن مهر تحویل متقاضیان نشده و تکمیل آن 

نیازمند اعتبار 3۲ هزار میلیارد تومانی است. 
به هر ترتیب به نظر می رســد خود دولت و وزارت 
راه و شهرسازی نیز از اجرای این طرح عقب نشینی 
کرده است. شــاید صراحتا حاضر به اعالم و پذیرش 
شکســت نباشــد اما اظهارات گاه و بی گاه وزیر راه 
گواه این مدعاست. رستم قاســمی همواره از عدم 
همکاری و همراهی بانکها برای تســهیالت دهی به 
ساخت طرح های مســکنی دولت سخن می گوید. 
از ســوی دیگر عدم همکاری انبوه ســازان با دولت 
برای ساخت مســکن به دلیل عدم صرفه اقتصادی 
آن، نشانه دیگری در راستای عدم اجرای این طرح 
است. افزایش قیمت هر متر خانه در مسکن دولتی یا 
همان طرح نهضت ملی مسکن به بیش از ۱۰ میلیون 
تومان، منابع مالی هــزاران میلیــارد تومانی یا به 
عبارتی حدود 3۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت نیاز 
دارد.   طرح نهضت ملی مسکن با چالش های مهمی 
دست و پنجه نرم می کند. جدای از بحث تامین زمین 
برای ساخت واحد ها مهمترین بحث مدیریت بهای 
ساخته شده هر واحد اســت. منابع بانکی در حال 

حاضر برای تامین مالی این طرح کفاف نمی دهد و 
احتماال در آینده نیز بدتر خواهد شد. عدم همراهی 
شبکه بانکی با طرح ملی مسکن نتیجه ای جز شکست 
قطعی طرح نخواهد داشت و افزایش بهای تمام شده 
و به تبع آن افزایش میزان آورده متقاضیان فشــار 

مضاعفی را بر دوش آن ها وارد خواهد کرد.

حال بــا توجه به این شــرایط باید دیــد دولت چه 
راهکاری را برای عبور از چالش های پیش رو خواهد 
داشت. آیا منابع را به بانک ها تزریق خواهد کرد؟ یا 
اینکه عطای کار را به لقایش خواهد بخشید؟ دولت 
چگونه می تواند بخش خصوصی را با شرایط دستوری 

خودش در طرح مشارکت دهد؟

دولت   از  ساخت 4 ميليون    مسكن   عقب نشينی   كرد؟

تشدید  بحران  کمبود  مسکن 

بی رغبتی انبوه سازان به ساخت و ساز
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن 

طرح نهضت ملی مسکن از همان ابتدای اعالم آن طرحی شکست خورده بود. هیچ سالی و در بهترین حالت اقتصاد کشور، دولتی نتوانست طرح های ساخت مسکن را به سرانجام برساند. در این شرایط اقتصادی که 
شاهد افت ساخت و ساز هستیم بخش خصوصی هم وارد بازی بدون نتیجه دولت برای ساخت مسکن نمی شود. این مشارکت نه تنها برای انبوه ساز و سازندگان بزرگ صرفه ای ندارد بلکه باید از جیب خود برای ساخت 

مسکنی که دولت باید خرج آن را می داد، مایه بگذارد. 
این اتفاق منجر به کناره گیری انبوه ساز و به نوعی بخش خصوصی از ساخت و سازها شد. خود دولت هم می دانســت اجرای این طرح غیرممکن است. نمی توان برای ساخت یک میلیون مسکن هم در چهار سال با 

قطعیت صحبت کرد چه برسد به ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال. یک طرحی بدون تفکر در بازار مسکن اعالم شد بدون اینکه از عواقب آن اطالعی در دست باشد.
نه تنها این دولت بلکه هر دولتی سر کار بیاید نخواهد توانست در شرایط کنونی اقتصادی به ساخت یک میلیون مسکن در یک سال دست پیدا کند. در بهترین حالت ممکن، در سالهای اخیر کمتر از ۱۰۰ هزار مسکن 
در سال ساخته شده است. منابع مالی برای به سرانجام رسیدم طرح مذکور وجود ندارد. دولت دل به تسهیالت بانکی خوش کرده بود که این امکان نیز فراهم نشد. هیچ بانکی نمی تواند وارد چنین پروژه ای شود. بار 

تسهیالت تکلیفی این طرح بسیار سنگین است. هر بانکی باشد از زیر پرداخت این تسهیالت خود را کنار می کشد. 
همچنین افزایش قیمت هر متر مربع برای طرح مذکور به بیش از ۱۰ میلیون تومان را شاهد هستیم. برای افرادی که متقاضی خرید این مسکن شدند همان ۴ تا ۵ میلیون در متر مربع نیز زیاد بود چه برسد به تهیه 
مسکن با متری ۱۰ میلیون تومان. به همین دلیل بسیاری از متقاضیان منصرف شدند و آورده اولیه نیز برای ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال با شکست مواجه شد. بنابراین دولت نه تنها نتوانست از تسهیالت بانکی 

بهره بگیرد که آورده اولیه متقاضیانی که از ده ها فیلتر برای ثبت نام گذشته بودند هم تحقق پیدا نکرد. این یعنی شکست طرح که با سرو صدای بسیار از آن رونمایی کردند.
ساخت چهار میلیون واحد مسکونی نیازمند رشد اقتصادی باالی ۱۰ درصد و استفاده از دست کم ۱۵ ابزار مالی است. بخش خصوصی ۹۵ تا ۹۷ درصد تولید مسکن در ایران را انجام می دهد و طی دهه های گذشته بین 
3 تا ۵ درصد توسط دولت حمایت و احداث شده است. به عبارتی تولید چهار میلیون مسکن در چهار سال یعنی یک بیست و پنجم واحدهای مسکونی کل کشور که ۴ درصد می شود. این چهار میلیون واحد فضاهای 

جانبی و زیرساخت نیاز دارد. در واقع شما می خواهید ۴ درصد در کل کشور توسعه عمرانی ایجاد کنید. این هدف نیازمند آن است که رشد اقتصادی کشور باالی ۱۰ درصد باشد.
همواره طی پنج دهه گذشته نیز کمبود مسکن داشتیم. علت این است که در گذشته دولت نه توانسته بسازد و نه توانسته تسهیل گری کند. بخش خصوصی هم هیچ یک از ابزارهای مالی که سال هاست دنیا از آنها استفاده 

می کند در اختیار نداشته است. سازندگان با دست خالی و مقداری منابع خودشان ساخت و ساز کرده اند و کارها را پیش برده اند.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

منصوری نماینده ایمیدرو گفت: از بین ۷۵۰۰ شرکت 
دانش بنیان در کشور، ۱۰۰تا به فعالیت در بخش معادن 
و صنایع معدنی تمایل دارند. سومین رویداد همرسانی 
 HSE دایان با محوریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
با حضور حسین منصوری مجری طرح ایجاد زیست بوم 
نوآوری و فناوری و امیر ولدخانی مدیر بخش ایمنی، 
بهداشت و محیط زیســت ایمیدرو برگزار شد. در این 
نشست چهار شرکت دانش بنیان محصوالت خود را 
در زمینه تصفیه آب مورد نیاز صنایع و معادن، هشدار و 
پیشگیری از حوادث معادن و تصفیه هوا معرفی کردند.

منصــوری در این همایش گفــت: در بخش معادن با 
مشکل ایده مواجه هستیم و داشتن ایده های نو برای 

حل مشکالت مختلف از چالش های ما است. بر اساس 
معیار جهانی، ۹۸ درصد ایده ها رد می شــوند و به این 
معناست که از ۱۰۰ ایده تنها دو ایده انتخاب می شوند. 
۷۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور خلق شده و نزدیک 
به ۴۵۰ شــرکت از طریق همکاری با معاونت علمی 
ریاست جمهوری شناخته شده اســت. از این تعداد 
هم ۱۰۰ شرکت به فعالیت در حوضه معدن و صنایع 
معدنی هســتند. به گفته منصوری این صد شرکت 
مورد ارزیابی قرار گرفتند و ۴۰ شرکت در مرحله اول 
پذیرفته شدند. در نهایت هم ۴ شرکت برگزیده برای 
حضور در این رویداد انتخاب شدند. منصوری با اشاره 
به آمار جهانی تعداد شرکت های استارت آپ، انتخاب 

شدن چهار شرکت را نگران کننده می داند و معتقد است 
که این تعداد باید افزایش پیدا کند. او گفت: ۵۹ درصد 
از شــرکت های دانش بنیان نیاز به توسعه بازار دارند، 
۲۸ درصد با مشکالت تامین مالی روبرو هستند و باقی 
مشکالت نیز به منابع انسانی مربوط می شود. در ادامه با 
معرفی محصول دو شرکت دانش بنیان، بهرام شکوری 
رئیس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی، صادرات 
این محصوالت را در صورت داشتن کیفیت الزم و صرفه 
اقتصادی ممکن دانست و اعالم کرد که از طریق پیگیری 
این موضوع در اتاق های مشترک بازرگانی می توان آن را 
به سرانجام رساند. امیر ولدخانی گفت: در HSE تالش 
کردیم سالمت کارمندان، کارگران، حفظ محیط زیست 

و ارتقا معدن را ایجاد کنیم و برای ارتقای بهره وری تالش 
کنیم. ما نیازمند پیدا کردن روش هــای جدید برای 
پیشبینی و شناسایی خطرات هستیم. به همین منظور 
باید زمینه ورود فناوری به بخش معادن فراهم شود. در 
ادامه روی صبحت امیرخانه با شرکت های دانش بنیان 
بود و گفت: دانش بنیان ها باید به تصویر درست و واقعی 
از معدن و صنایع برسند و تفاوت بین تونل و انفجارات 
معدنی را تشخیص دهند. او همچنین در خصوص تعداد 
شرکت های برگزیده گفت: در این رویداد چهار شرکت 
برگزیده شده اند و این مسئله به این دلیل است که باید 
از رعایت استاندارد ها اطمینان حاصل کنیم تا شاهد 

مشکالت بیشتری در این زمینه نباشیم.

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی از امضای 
بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان قرارداد فروش محصوالت دانش 
بنیان در پاویون های نمایشگاه های داخلی و خارجی خبر 
داد. مرضیه شاوردی، مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری 
با اشاره به اینکه یکی از اقدامات صندوق نوآوری در راستای 
توسعه اقتصاد دانش بنیان، حمایت از حضور شرکت های 
دانش بنیان در نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی است، 
اظهار کرد: از ابتدای ســال جاری، صندوق نوآوری در این 

راستا برنامه های متنوعی را طراحی و اجرا کرده است.
وی گفت: حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های 
داخلی و خارجی به دو صورت حضور مستقل یا برپایی پاویون 
از جمله حمایت های صندوق از شرکت ها به شمار می رود. 
وی افزود: از میان پاویون های شرکت های دانش بنیان که 
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا شده است، پنج 
پاویون دستاوردهای مهمی برای شرکت های دانش بنیان 
به ارمغان آورده است. مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری 

در این باره توضیح داد: از آغاز امسال صندوق نوآوری در ۷ 
نمایشگاه خارجی و ۷ نمایشگاه داخلی، پاویون شرکت های 
دانش بنیان را با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت دانش بنیان برپا 
کرده است که از این میان پنج نمایشگاه »صنایع غذایی و 
کشاورزی کازان در روسیه«، »فناوری اطالعات و ارتباطات 
در سوریه«، »بین المللی تجارت کنیا«، »تجهیزات پزشکی، 
دارویی و آزمایشگاهی ایران هلث« و »صنعت ساختمان« 
دستاوردهای شایان توجهی به همراه داشته است. به گفته 

وی مجموعاً ۷۸ شرکت دانش بنیان در این پنج پاویون حضور 
داشته اند و عالوه بر کسب شناخت مناسب از بازار، توانسته اند 
محصوالت و توانمندی های خود را به مشــتریان داخلی و 
خارجی ارائه کنند. وی افزود: بنــا به گزارش خوداظهاری 
شــرکت های دانش بنیان حاضر در پاویــون و کارگزاران 
مرتبط، تاکنون نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان قرارداد فروش 
محصوالت دانش بنیان ایرانی با مشتریان داخلی و خارجی 

این محصوالت امضا شده است.

۱۰۰ شرکت دانش بنیان به همکاری در حوزه معدن تمایل دارند

۱۰۰میلیارد تومان قرارداد فروش محصوالت دانش بنیان منعقد شد
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