
بررسی ها نشان می هد که بانک ها و موسسات اعتباری کشور تا 
پایان مرداد سال جاری ۱۰ درصد بیشــتر از پایان سال قبل وام 
داده اند. به گزارش ایســنا، طبق اطالعات منتشر شده از سوی 
بانک مرکزی تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری تا 
پایان مرداد امسال، معادل ۳۸۹۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده که 
نسبت به اسفند سال گذشته با رشد ۱۰ درصدی مواجه شده است.

همچنین، تسهیالت قرض الحسنه ۹.۸ درصد از کل تسهیالت 
اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری قرض الحسنه را تشکیل داده 
و حجم عمده عملکرد تسهیالتی بانک ها مربوط به مرابحه با ۳۶.۲ 
درصد و فروش اقساطی با ۱۵.۷ درصد است. از نظر عددی نیز، در 
پایان مرداد سال جاری ۳۳۸ هزار میلیارد تومان از کل تسهیالت 
اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که 

این میزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۲۳.۹ درصد رشد را 
نشان می دهد.

عملکردبانکهایتجاریدروامدهی
از سوی دیگر، بانک های تجاری در کل ۸۲۲.۸ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت کرده اند که با رشد ۱.۹ درصدی مواجه شده 
و سهم وام های قرض الحسنه از این میزان تسهیالت ۹۹.۷ هزار 
میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی بانک های تجاری 
در پایان سال گذشــته ۱۴.۹ درصد افزایش یافته است. گفتنی 
اســت ۱۲.۱ درصد از وام های بانک های تجاری را قرض الحسنه 
تشکیل می دهد. در بانک های تجاری کشــور نیز، سهم عمده 
تسهیالت پرداختی مربوط به تســهیالت مرابحه با ۳۴ درصد 

معادل ۲۷۹.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. عالوه بر این، ۱۸.۱ 
درصد تسهیالت بانک های تجاری به رقم ۱۴۹ هزار میلیارد تومان 
در پایان مرداد ماه به تسهیالت فروش اقساطی اختصاص داشته 
که این رقم در اسفند سال قبل ۱۵۲.۹ میلیارد تومان بوده است. 
به صورت کلی، سهم عمده تسهیالت پرداختی بانک های تجاری 
در پایان مرداد امسال به مرابحه، فروش اقساطی و قرض الحسنه 

اختصاص یافته است.

بانکهایتخصصیچقدروامقرضالحسنهدادند؟
همچنین، بررسی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تسهیالت 
تا پایان مرداد ســال جاری نشــان دهنده این است که تسهیالت 
اعطایی با ۱۵.۲ درصد افزایش از رقــم ۵۰۰.۶ هزار میلیارد تومان 

به عدد ۵۷۶.۷ هزار میلیارد تومان رســیده که ســهم تسهیالت 
قرض الحسنه از این میزان تسهیالت اعطایی بانک های تخصصی 
معادل ۳۱.۲ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش ۲۲.۶ درصدی 
در مقایسه با پایان سال قبل مواجه شــده است. گفتنی است که 
۵.۴ درصد از وام های بانک های تخصصی را قرض الحسنه تشکیل 
می دهد.  بزرگترین بخش تســهیالت پرداخت شده در بانک های 
تخصصی کشور مربوط به فروش اقســاطی می شود؛ به نحوی که 
در پایان مرداد سال جاری ۳۴.۷ درصد کل تسهیالت اعطایی این 
بانک ها به رقم ۲۰۰.۳ هزار میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی 
بوده و این رقم در اسفند ماه سال گذشته به میزان ۱۸۸.۱  میلیارد 
تومان بوده است. بانک های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی 
تسهیالت قابل توجهی پرداخت کرده اند؛ به نحوی که ۲۲ درصد کل 

منابع تسهیالتی این بانک ها در پایان مرداد امسال به میزان ۱۲۶.۸ 
هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.

عملکردبانکهایغیردولتیوموسساتاعتباریدر
وامدهی

طبق این گزارش، بررسی تسهیالت اعطایی بانک های غیردولتی 
و موسســات اعتباری در پایان مرداد امســال نشان می دهد که 
تسهیالت این بانک با ۸.۷ درصد رشد به رقم ۲۴۹۶ هزار میلیارد 
تومان رسیده و سهم تســهیالت قرض الحســنه از این میزان 
تسهیالت ۱۰.۱ درصد )۲۵۲ هزار میلیارد تومان( بوده که اعطای 
این نوع تسهیالت در این نوع بانک ها در پایان مرداد امسال ۲۸ 

درصد رشد داشته است.

مشکل کم آبی مجموعه شهرهای تهران و کرج با ۱۷ 
میلیون نفر جمعیت سال هاســت که مطرح می شود 
اما ظاهرا بدون توجه به هشــدارهای کارشناسی، قرار 
است شاهد بارگذاری جمعیت بیشتر از طریق احداث 
دست کم سه شهرک جدید در فاز اول باشیم. به گزارش 
ایسنا، موضوع ساخت ۴۰ شهر و شــهرک جدید در 
کشور از سال گذشته مطرح شد. این برنامه به عنوان 
یکی از راهکارها در تامین مسکن در دستور کار شرکت 
عمران شهرهای جدید قرار گرفت. اولین قدم شناسایی 
زمین های قابل ساخت است که باید از سوی سازمان 
ملی زمین و مسکن شناسایی و به تایید شورای عالی 
معماری و شهرسازی برسد. اما به نظر می رسد منابع 
آبی تهران پاسخگوی بارگذاری جمعیت جدید نیست.

طبــق آخرین اخبر در برخی اســتان ها مثــل البرز، 
مکان یابی شــهرهای اطراف تهران انجام و ۴۷ هزار و 

۳۴۳ هکتار زمین برای احداث شــهرک و بارگذاری 
شناسایی شده است. ساخت ۴ شهرک معادل ۱۷۱۵ 
هکتار زمین به دســتگاه های مربوطه ابالغ شــده، ۸ 
شهرک در کارگروه ها در حال بررسی است و ۲ شهرک 
نیز مورد مخالفت قرار گرفته است. اوایل مهرماه، علیرضا 
جعفریـ  مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به 
ایسنا گفت که برای تهران سه شهر جدید »خوارزمی«، 
»فردوس« و »اعتمادیه« را داریم که طرح خوارزمی و 
فردوس آماده شده و در دستور کار شورای برنامه ریزی 
استان قرار گرفته است. انشــاءاهلل بعد از تصویب برای 
شورای عالی شهرســازی و معماری ارسال می شود و 
عملیات اجرایی آغاز خواهد شــد. صحبت از ساخت 
شــهرک های جدید در حالی توسط مسئوالن مطرح 
می شود که هم اکنون شهرهای پردیس، پرند، هشتگرد 
و ایوانکی در اطراف تهران قرار دارند و حتی تناســبی 

بین افق جمعیتی پردیس که از آب و هوای بهتری در 
مقایسه با سه شهر دیگر برخوردار است با منابع آبی آن 
وجود ندارد. گفته می شود پردیس برای حدود ۵۰ هزار 
نفر آب دارد در حالی که قرار است در آینده بیش از ۵۰۰ 
هزار نفر در آن جا ساکن شوند. در شهر جدید پرند نیز 
همین امسال بسیاری از مردم نسبت به قطعی مکرر آب 

گالیه داشتند.
تأمین و انتقال آب استان تهران از طریق دو سامانه شرق 
و غرب صورت می گیرد که سامانه شرق شامل سدهای 
الر، لتیان و ماملو و سامانه غرب شامل سدهای امیرکبیر 
و طالقان می شود اما به نظر می رسد مساله ی آب تهران 
به تدریج به یکی از چالش های پایتخت تبدیل شــده 
اســت. این موضوع را به راحتی می توان از هشدارهای 
کم آبی در تابستان ۱۴۰۱ متوجه شــد و سرانجام به 

سختی از مشکل کم آبی در فصل گرما گریختیم. 

برای رفتن به جام جهانی و تماشــای این مسابقات، 
دریافت هایاکارت قطر الزامی اســت؛ اما تعدادی از 
مسافران ایرانی به دلیل اینکه همه بخش های هایاکارت 
آنها فعال نبوده، امکان ورود به قطر را نداشــتند و از 

پروازها جا ماندند.  
به گزارش ایسنا،   قطر در سال ۲۰۱۷ برای شهروندان 
۸۰ کشــور ویزای خود را لغو کرد، اما در این فهرست 
نامی از ایران آورده نشده است. شهروندان ایرانی برای 
سفر به این کشور و تماشای مســابقات جام جهانی 
فوتبال ۲۰۲۲، باید ویزای ورود و یا ویزای فرودگاهی 
)Visa Upon Arrival( دریافت کنند. با این وجود 
قطر شرایطی را در بازه جام جهانی فوتبال فراهم کرده 
تا اتباع کشورهایی که هنوز مشــمول قانون لغو ویزا 

نشده اند آسان تر به این کشور سفر کنند.
 برای رفتن به جام جهانی و تماشای مسابقات کافی 

است »هایا کارت« دریافت کرد، فقط  در این صورت 
است که دیگر نیاز به دریافت ویزای قطر نخواهد بود. 
هایا کارت تنها مختص به تماشاچیان مسابقات جام 
جهانی نیست و تمام مسافران هنگام سفر به قطر در 
دوران جام جهانی فوتبال ملزم به دریافت این کارت 

هستند.
با وجود این و در حالی که روز گذشته اولین بازی ایران 
در جام جهانی برگزار شد، اخباری از جا ماندن برخی 
از مســافران ایرانی از پروازهایشان منتشر شد که در 
فرودگاه امام خمینی با مشــکل مواجه شده بودند و 

نتوانستند به دوحه قطر سفر کنند.
در این راستا سعید چلندری سرپرست شرکت شهر 
فرودگاهی امام خمینی )ره( درباره مشــکل برخی 
از تماشــاگران جام جهانی در دریافت هایاکارت و جا 
ماندن آنها از پرواز گفت: سازمان هواپیمایی و شرکت 

فرودگاه ها هیچ نقشی در هایا کارت ندارد و این موضوع 
به وزارت گردشگری برمی گردد. آژانس های مسافرتی 
موظف بودند که هایا کارت را برای افراد فراهم کنند 
اما تعدادی از مسافران به دلیل اینکه همه بخش ها و 
بندهای هایاکارت آنها فعال نبوده، امکان ورود به قطر را 

نداشتند و از پروازها جا ماندند.  
وی ادامــه داد: برای مثــال تعدادی از مســافران و 
تماشاگران بلیت برگشــت را تهیه نکردند یا اینکه 
محل اقامت را مشــخص نکرده اند و از این رو امکان 
دریافت هایاکارت و پرواز به دوحه را نداشــتند. البته 
نماینده سازمان گردشگری برای رفع این مشکالت 
در فــرودگاه امام حضــور پیدا کردند تــا حدی این 
مشکالت برطرف شده اما در روزهای گذشته پنج تا 
 شش نفر به دلیل مشــکالت هایا کارت از پروازهای 

دوحه جا ماندند.

درحالی که برخی فعاالن اقتصادی از اجرایی نشدن 
کاهش حقوق گمرکی گالیه دارند، گمرک اعالم کرد 
که اجرایی شدن این موضوع در گروی ارائه فهرست 
کاالها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

به گزارش ایسنا، اواخر مهرماه بود الیحه کاهش »نرخ 
حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء و قطعات 
و ماشین آالت و تجهیزات« به یک درصد به تایید 

شورای نگهبان رسید.
این الیحه به این دلیل تصویب شد که افزایش نرخ 
مبنای محاســبه تعرفه، افزایــش مضاعف مالیات 
بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشــته 
که در مجموع باعــث افزایش هزینه هــای تولید، 
افزایش قاچاق، افزایش نیاز بــه نقدینگی، کاهش 
تولید و افزایش تورم می شــد. به همین دلیل وزیر 
صمت در نامه ای به رییس جمهور، خواستار کاهش 
حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واســطه ای، اجزا، 

قطعات، ماشــین آالت و تجهیزات که با احتساب 
سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد 
بوده به یک درصد شــد. با این حال و درحالی که از 
ســوم آبان نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد 
اولیه دارو، شیرخشک اطفال و تجهیزات و ملزومات 
پزشکی و توانبخشی به یک و دو درصد کاهش یافته 
است، همچنان فعاالن اقتصادی از عدم اجرایی شدن 

این موضوع گالیه دارند.

وزارتصمتفهرستبدهد،قانوناجرا
میشود

در این راســتا و بر اســاس اطالعاتی که گمرک در 
اختیار ایسنا قرار داده اســت، »وزارت صمت هنوز 
فهرست کاالهایی که مشمول کاهش حقوق گمرکی 
می شوند را در اختیار گمرک قرار نداده است. درحالی 
که وزارت بهداشت لیســت این کاالها را اعالم کرد 

و در پی آن نــرخ مالیات بر ارزش افــزوده واردات 
مواد اولیه دارو، شیرخشــک اطفــال و تجهیزات و 
ملزومات پزشکی و توانبخشــی به یک و دو درصد 
کاهش یافت. گمرک مجری بخشــنامه ها اســت 
و هر زمانی کــه وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
 گروه های کاالیی را اعالم کند، گمرک آن را اجرایی

 خواهد کرد”.
بر اســاس این اطالعات، گمرک تا کنون دو نامه در 
راستای موضوع مذکور به اداره کل مقررات صادرات 
و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارسال 
کرده و خواهان اعالم فهرســت کاالها از سوی این 

وزارت خانه شده اما تا کنون نتیجه ای نداشته است.
بنابراین و درحالی که مجلس این قانون را تصویب و 
به دولت ابالغ کرده است، تا زمانی که فهرست کاالها 
از ســوی وزارت صمت به گمرک اعالم نشود قانون 

مجلس قابل اجرا شدن نیست.

شورای سرمایه گذاری جهانی پالتین )WPIC( امروز 
)سه شنبه( اعالم کرد که انتظار دارد در سال ۲۰۲۳ 
پس از مازاد بسیار زیاد در سال جاری، کسری فلز مورد 
استفاده در اگزوز خودروها، صنعت و جواهرات وجود 

داشته باشد.
به گزارش ایســنا، این ســازمان اظهار کرد: استفاده 
خودروسازان افزایش خواهد یافت و سرمایه گذاران از 
فروشندگان خالص به خریداران خالص تغییر خواهند 
کرد و تقاضا را در سال ۲۰۲۳ با ۱۹ درصد افزایش به 
۷.۷۷ میلیون اونس افزایش خواهند داد که بیشترین 

میزان از سال ۲۰۲۰ است.
شورای سرمایه گذاری جهانی پالتین اعالم کرد که 
قطعی برق و تعمیر و نگهداری در معادن در آفریقای 
جنوبی به عنوان تولیدکننده برتر، عرضه را محدود 
می کند و سال آینده کســری ۳۰۳ هزار اونس ایجاد 
می کند. این ســازمان همچنین اعالم کرد که بازار 

امسال ۸۰۴ هزار اونس مازاد عرضه خواهد داشت که 
کمتر از ۹۷۴ هزار اونس مازادی است که در آخرین 
گزارش سه ماهه خود در سپتامبر پیش بینی کرده بود.

تقاضای صنعت خــودرو با افزایش تولیــد خودرو و 
مقررات ســخت گیرانه تر که نیاز به فلز بیشتری در 
سیستم های اگزوز برای خنثی کردن آالینده ها دارد، 

افزایش می یابد.
شــورای ســرمایه گذاری جهانــی پالتیــن گفت: 
تولیدکنندگان همچنین برای صرفه جویی در هزینه، 
پاالدیوم را با پالتین ارزان تــر جایگزین می کنند، به 
طوری که این جایگزینــی ۳۴۰ هزار اونس تقاضای 
پالتین در سال جاری و اندکی بیش از ۵۰۰ هزار اونس 

در سال ۲۰۲۳ را شامل می شود.
شورای ســرمایه گذاری جهانی پالتین گفت: خرید 
شمش و سکه پالتین در سال آینده با افزایش خرید 
در ژاپن ۴۹ درصد افزایش خواهد یافت، در حالی که 

خروج فلز از صندوق ها و مبادالت معامله شــده در 
بورس باید به میزان قابل توجهی کاهش یابد. به گفته 
این ســازمان، تقاضا از سوی صنعت دومین باالترین 
رکورد در ســال ۲۰۲۳ خواهد بود زیرا اســتفاده از 

شیشه سازان ۵۲ درصد افزایش یافته است.
شورای سرمایه گذاری جهانی پالتین عنوان کرد که 
علیرغم عرضه بیش از حد، دسترسی به پالتین محدود 
بوده است زیرا چین ۲.۵ میلیون اونس از اوایل سال 

۲۰۲۱ وارد کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، ترور ریموند، مدیر اجرایی 
شــورای ســرمایه گذاری جهانی پالتین گفت: این 
واردات مازاد، چه استفاده شود و چه به عنوان موجودی 
نگهداری شود، از مجموع مازاد جهانی سال های ۲۰۲۱ 
و ۲۰۲۲ فراتر رفته و برای ورود مجدد به بازارهای غربی 
برای رفع کسری در سال ۲۰۲۳ به دلیل کنترل های 

صادرات داخلی در دسترس نخواهد بود.

کدام بانک ها بیشتر وام دادند؟

چرا بعضی از تماشاگران ایرانی از سفر به قطر جا ماندند؟آب نداریم اما می خواهیم باز هم اطراف تهران شهرک بسازیم

پالتین نایاب می شود؟قانون و مجری آماده اند، فهرست کاالها اعالم نشده است!

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2637| چهار شنبه  2  آذرماه 1401 |  28 ربیع الثانی 1444 | 23  نوامبر  2022 |  4 صفحه 5000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

اسالمی:

وزیر اقتصاد:

تولید اورانیوم 
۶۰ درصد در فردو 

آغاز شد

»کاال برگ الکترونیکی«  
از ماه های آینده در کل 

کشور اجرا می شود

شاخص کل بورس 
درجا زد

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

شرایط 
کنترل تورم 

عــدم آشــنایی مدیــران 
اقتصادی با شرایط اقتصاد 
کشــور و اتفاقات آن منجر 
به رشــد پایه پولی و رشد 
نقدینگی شده است. هرچند در شرایط اضطراری 
که بر اقتصاد کشور حاکم است نمی توان انتظار 

چندانی از دولت...

بهمنآرمان،اقتصاددان

متنکاملدرصفحه4
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عقب  نشینی 
کند نرخ دالر

صعود چند پله ای 
قیمت خودروها

با  افت ورود نقدینگی به بازار ملک، ارزش معامالت کاهش یافت

تشدید  رکود  بازار  مسکن
صفحه2

صفحه2و4

تورم  همچنان  بر مدار  صعود
صعود   نقدینگی   و   پایه   پولی   ادامه   دارد

تورم   نقطه   به   نقطه    در   مهر ماه   به 44.7 درصد   رسید

در ۳ روز ابتدایــی هفتــه جاری، بازار ارز نوســان 
معناداری را تجربه نکرده است. در بازار نقدی، قیمت 
دالر باالی محدوده۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان در روزهای 
اخیر تثبیت نشد و در ســوی دیگر، کاهشی ها نیز 
نتوانستند این ارز را به زیر محدوده ۳۴ هزار و ۸۰۰ 
تومان ببرند. به گزارش اکوایران، این اتفاق در حالی 
رخ داده است که افزایشی ها تالش زیادی داشتند که 
با برجسته کردن برخی اخبار سیاسی، جو بازار را به 
سوی سطوح باالتر هدایت کنند و در مقابل، گفته 
می شود که عرضه بازارساز نیز برای افت قیمت قابل 
توجه بوده اســت. به نظر می رسد در ۳ روز ابتدایی 
هفته، نه افزایشی ها و نه کاهشــی ها قادر نبودند 
قدرت خود  را به دیگری تحمیل می کنند. از سوی 

بازارهای همسایه نیز در...

روند قیمت ها در بازار خودرو طی یک ماه اخیر نشان 
می دهد که بازار با افزایش قیمت قابل توجهی طی 
این مدت روبه رو بوده است. به گزارش ایسنا، بررسی 
بازار خودرو در ماه آبان نشــان می دهد که قیمت 
پرتیراژهای داخلی ۱۰ تا ۶۰ میلیون تومان ظرف 
این یک ماه افزایش یافته است؛ البته که هایما ۱۳۵ 
میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده  است. 
این در حالیست که فروشندگان همچنان از عرضه 
خودروها امتناع کرده و قیمت ها را باال می برند و بازار 
در باالترین حالت رکود قــرار دارد. در محصوالت 
ایران خودرو، کمترین میــزان افزایش قیمت ۱۷ 
میلیون و بیشترین ۶۰ میلیون تومان است. البته که 
همانطور که اشاره شد، هایما S۷ توربوپالس تولیدی 

امسال ۱۳۵ میلیون تومان...



اقتصاد2
ایران

وزیر اقتصاد:
»کاال برگ الکترونیکی«  از ماه های 

آینده در کل کشور اجرا می شود
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مســئله طرح کاال برگ 
الکترونیکی مشکلی در تامین  مالی ندارد، گفت: 
پس از اجرای ازمایشــی این طرح در یک استان 
جنوبی ، از ماه های آینده این طرح برای کل کشور 
انجام می شود. او گفت: پیش بینی این است که یک 
ماه دوره آزمایشی به طول بینجامد و بعد از یک ماه 

برای سایر استانها انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مســئله طرح کاال برگ 
الکترونیکــی مشــکلی در تامین  مالــی ندارد، 
گفت: پس از اجرای ازمایشــی این طرح در یک 
اســتان جنوبی ، از ماه های آینده این طرح برای 
کل کشور انجام می شــود. به گزارش »انتخاب«، 
احســان خاندوزی ، وزیر اقتصاد وســخنگوی 
اقتصادی دولت در نشســت خبری خود که در 
روز سه شــنبه در ســاختمان کوثر برگزار شد، 
گفت: در تابســتان ۱۴۰۱ در شــاخص قیمت 
تولید کننده در کشور، شــاهد اتفاقاتی هستیم 
 که می تواند نویدبخش یک چشم انداز خوب برای 
فصل های بعد باشد. وی افزود: گزارش تابستان 
حکایت از ایــن دارد که این شــاخص در کاالها 
صنعتی و معدنی شــاهد وضعیت خوبی اســت 
ولی در تورم تولید کننده بخش خدمات وضعیت 
خوبی نیســت و افزایش یافته است ولی در حوزه 
صنعت و معدن شاهد کاهش هستیم و تورم فصلی 
بخش صنعــت ۸/۱۴درصد کاهــش یافته و به 
منفی ۳/۲درصد رســیده اســت.تورم نقطه به 
نقطه تابستان نسبت به فصل قبل ۲/۱۶ کاهش 
یافته و تورم ســاالنه بخش صنعــت ۶/۷درصد 
 کاهش یافتــه و در معدن هم شــرایط به همین 

صورت است.
وی در ادامه گفت: این ارقام وقتی منتشر شد برخی 
گفتند منفی شدن تورم در بخش صنعت و معدن 
به معنای رکود است ولی شاخص های رکود و رونق 
با شــاخص تورم و کاهش قیمت متفاوت است و 
زمانی که گزارش تولیــد کاالی صنعت و معدن 
را مشاهده می کنیم نشان می دهد شرکت های 
معدنی بزرگ ۷/۱۲ درصد و شرکت های صنعتی 
۳/۵ دارد افزایش تولید داشته و میزان فروش ۹/۹ 

درصد در ۷ ماهه اول سال بیشتر شده است .
سخنگوی اقتصادی تصریح کرد: اخیرا در حوزه 
تامین ارز دارد مشکالتی شاهد بودیم که در تامین 
بازار و قیمت دارو خود را نشان داد که با توجه به 
اینکه دارو حســاس ترین دارویی است که دولت 
برای مدیریت ارز آن همه جانبه پای کار اســت و 
سالمت مردم شــوخی بردار نیست، مشکلی که 
پیش امد بود با سرعت و جدیت بیشتر سعی شد 
جبران شود و نارضایتی با ســرعت مرتفع شود 
و اقدامات برای تخصیــص دارو و تامین ارز برای 
واردات دارو تولید دارو با سرعت خوبی پیش می 
رود. و امیدواریم ظرف هفتــه های آینده مرتفع 
شود.طبق اعالم بانک مرکزی بیش از ۳ میلیارد 
دالر تخصیــص ارز بــه این حوزه محقق شــده 
است.برای تامین برخی کســری ها نیز اقدامات 
عاجلی برای واردات انجام و با گمرکات هماهنگی 
صورت گرفته تا ترخیص این محموله ها با اولویت 
انجام شود. وزیر اقتصاد گفت: یکی از گالیه های 
پیمانکاران در پروژه های دولت مسئله تخصیص 
اندک برای پروژه های عمرانی بود که در شش ماهه 
اول سال ۴۰هزار میلیارد تومان تخصیص عمرانی 
دولت بود و در مهر و آبان ۴۰هزار میلیارد تومان 

دیگر تخصیص عمرانی صورت گرفت.
خاندوزی با بیان اینکه مســئله طرح کاال برگ 
الکترونیکی مشکلی در تامین  مالی ندارد و با توجه 
به اینکه نطام پرداخت یارانه را متاثر می کند الزم 
بود دولت برای مطمئن بودن زیر ســاخت فنی ، 
اطمینان حاصل کند و تغییرات در وزارت کار قدری 
تاخیر در بهره برداری پروزه انداخت، اظهار داشت: 
اما وعده داده شد که پس از آنکه در یک استان به 
شکل آزمایشی پیاده شد، از ماه های آینده این طرح 
را برای کل کشور انجام شود و این  مشکلی ندارد و 
مشــکلی در تامین بودجه ندارد، پیش بینی این 
است که یک ماه دوره آزمایشی به طول بینجامد و 

بعد از یک ماه برای سایر استانها انجام خواهد شد.
ســخنگوی اقتصادی دولــت در رابطــه با گالیه 
نمایندگان مبنی بر عدم تخصیص به بحث اشتغال 
گفت: پیش از دولت سیزدهم، منابع بند الف تبصره 
۱۸ عمدتا در قالب کمک های بالعوض اختصاص 
می یافت. یعنی تقریبا بالعوض بود و طبق گزارش 
دیوان محاســبات، عملکرد آن تا سال ۹۹حدود ۸ 
درصد بوده است. وی در ادامه گفت: دولت سیزدهم 
با هدف اثربخش کردن تســهیالت اشتغالزایی، از 
۶ ماه دوم ۱۴۰۰ تغییرات مهمی در دستورالعمل 
اجرایی این بند اعمال کرد که منجر به اثربخشی این 

تسهیالت شده است.

خبر

تورم ساالنه از ۴۲.۹ درصد در 
مهر ماه به ۴۴ درصد در آبان 
رسیده است، این در حالیست 
که در همین بازه زمانی شاهد 
کاهش ۰.۹ درصــدی تروم 

ماهانه در کشور بوده ایم.
بنا به اخرین داده های منتشر شده از تورم مصرف کننده، 
تورم ماهانه آبان ماه ۲.۱ درصد برآورد شده است. این در 
حالیست که این شاخص در مهر ۳ درصد بوده، به بیان 
ساده تر سرعت افزایش قیمت ها در آبان نسبت به مهر 
ماه کاهش یافته اســت. تورم ماهانه اقالم خوراکی ها و 
آشامیدنی ها نیز در آبان ۱.۳ درصد به ثبت رسیده، در 
آن سو نیز تورم ماهانه کاالهای غیر خوراکی و خدمات 
۲.۷ درصد بوده اســت. این امر نشــان می دهد عمده 
افزایش قیمت ها و فشار تورمی رقم خورده در ماه دوم 
پاییز امسال از سمت اقالم غیر خوراکی بوده . در مهر ماه 
نیز شاهد این اتفاق بودیم که تورم خوراکی ها کمتر از 

تورم غیر خوراکی به ثبت رسید. این برای چندیمن ماه 
متوالی است که ســهم غیر خوراکی ها در رقم خوردن 

تورم کل بیشتر است.   تورم نقطه به نطقه نیز در مهر 
ماه ۴۸.۱ درصد برآورد شده، به عبارت دیگر میانگین 

قیمت کاال و خدمات در آبان امسال نسبت به میانگین 
قیمت کاال و خدمات در آبان سال گذشته نزدیک به یک 
و نیم برابر شده است. بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم 
نقطه ای مصرف کننده در آبان ماه نســبت به ماه های 
گذشته کاهش یافته و این شاخص در روندی نزولی قرار 
گرفته اســت. بر خالف تورم نقطه به نقطه تورم ساالنه 
از ۴۲.۹ درصد در مهر ماه به ۴۴ درصد در آبان رسیده 
است . با توجه به اینکه تورم ساالنه بازه زمانی بلند تری 
را برای محاسبه تورم مورد نظر دارد، همچنان شاهد آن 
هستیم که اثرات شوک قیمتی خرداد ماه ناشی از حذف 
ارز ترجیحی در تورم ساالنه دیده می شود و این شاخص 

به طور کامل در چند ماه گذشته صعودی بوده است.
همچنین تورم ماهانه مناطق شهری در آبان ۲.۱ درصد 
به ثبت رسیده، در حالی که تورم ماهانه مناطق روستایی 
نیز دقیقا در همین مقدار بوده اســت. بر این اساس می 
توان گفت که فشار تورمی آبان ماه در مناطق شهری و 
روستایی به یک اندازه بوده است. اکو ایران طی گرازش 
های آتی به بررسی دقیق تر تورم مصرف کننده در آبان 

۱۴۰۱ خواهد پرداخت.

تورم ساالنه از 42.9 درصد در مهر ماه به 44 درصد در آبان رسیده است 

ادامه روند صعودی تورم ساالنه

اسالمی:
تولید اورانیوم ۶۰ درصد از روز 

گذشته در فردو آغاز شد
رییس ســازمان انرژی اتمی تولید اورانیوم ۶۰ 
درصدی در سایت فردو از روز دوشنبه را تایید 

کرد.
به گزارش ایسنا محمد اسالمی در حاشیه بازدید 
از بیستمین نمایشــگاه محیط زیست درباره 
واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام گفت: 
گفته بودیم که فشار و قطعنامه سیاسی چیزی 
را تغییر نمی دهد و صدور قطعنامه واکنش جدی 
دارد و به همین خاطر تولید اورانیوم ۶۰ درصد 

در فردو از روز گذشته آغاز شده است.
وی  گفت: بیش از هفت میلیون بشکه نفت از زمان 
بهره برداری از نیروگاه بوشهر صرفه جویی شده 
است و از لحاظ اقتصادی این نیروگاه در هفت سال 
سه برابر پول سرمایه گذاری خودش را برگردانده 
است. با توجه به تاکید مکرر مقام معظم رهبری 
در دو دهه گذشــته بر اســتقاده از انرژی پاک، 
قانون هدف گذاری توســعه نیروگاه های اتمی 
را در دستور کار قرار دادیم تا سهم انرژی هسته 
ای را بــه  ۲۰ درصد در کشــور افزایش دهیم و 
این هدف حکایت از سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد 
دالری دارد.  اســالمی ادامه داد: در بخش آب، 
خاک، پسماند خانگی و شیرابه ها سعی کردیم 
که با فناوری پالسما در سطح پایلوت  اقداماتی 
انجام دهیم و معتقدم با همکاری سازمان حفاظت 
محیط زیست می توانیم این پروژه را در سطحی 
وسیع فعال کنیم که نتیجه اش خداحافظی با 
شیرابه خانگی  و صنعتی خواهد بود. همچنین 
تیم تحقیقاتی خودمان را برای کاهش آالینده 
حاصل از سوخت مازوت فعال کردیم و امیدواریم 
با همکاری شرکت های مرتبط کار رسوب زدایی 

از مازوت را هم انجام دهیم.
اسالمی گفت: ما در کشــور با حجم سنگین 
آالینده ها مواجه هستیم، دیگر این طور نیست 
که مقابله با آالینده ها تکلیف یک یا دو سازمان 
باشــد بلکه تکلیف همه دستگاه هاست که از 
محیط زیست حفاظت کنند و از معیارهایی که 

باید به کار گرفته شود پاسداری کنند.
رییس ســازمان انرژی اتمی ادامه داد: در دنیا 
شاهد هستیم که بســیاری از کشورها کربن 
 صفــر را بــرای ســال ۲۰۵۰ هــدف گذاری 
 کــرده انــد. مــا هــم نیــاز داریم بــه این 
ســمت برویم. وی گفت که در سازمان انرژی 
اتمی در دو بخش تولید برق از فناوری هســته 
ای و ساخت و تجهیز دستگاه هایی برای کاهش 

آالینده ها به ویژه شیرابه ها اقدام می کنیم.

رئیسی با استعفای رستم قاسمی 
موافقت کرد

سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور با استعفای 
رســتم قاســمی موافقت کرد. به این ترتیب، 
شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزارت راه 
و شهرسازی به عنوان سرپرست این وزارتخانه 
منصوب شد. سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور 
ضمن تقدیر از تالشهای رستم قاسمی در دوران 
مسولیت خود در وزارت راه و شهرسازی و آرزوی 
سالمتی برای ایشــان، با استعفای آقای رستم 
قاسمی در پی تشدید بیماری، موافقت کرد و 
ابراز امیدواری نمود که بتوان از توانمندی های 
 ایشــان پــس از بهبــودی کامل اســتفاده 

شود.
به گزارش »انتخاب«، در پی قبول اســتعفای 
قاسمی از وزارت راه و شهرسازی، رییس جمهور 
شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزارت راه 
و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست 

این وزارتخانه منصوب کرد.

بانک مرکزی تورم مهر را 44.۷درصد 
اعالم کرد، مرکز آمار 4۸.۶!

تورم ماهانه مصرف کننده مهر ماه عالم شــده 
از سوی بانک مرکزی با مرکز آمار تفاوت دارد.

به گزارش اقتصاد آنالین، بر اساس اعالم بانک 
مرکزی تورم ماهانــه مصرف کننده در مهر ماه 
سال جاری با ۰.۳ واحد درصد افزایش نسبت به 

ماه قبل )۲.۶ درصد( به ۲.۹ درصد رسید.
تورم های نقطه به نقطــه و دوازده ماهه هم در 
مهر ماه سال جاری به  ترتیب ارقام ۴۴.۷ و ۳۹.۶ 
درصد را ثبت کرد که نسبت به شهریورماه سال 
جاری به ترتیب معادل ۰.۲ و ۰.۱ واحد درصد 

کاهش نشان می دهد.
پیشتر مرکز آمار هم تورم ماهانه، نقطه به نقطه 
و دوازده ماه را در مهرماه ۱۴۰۱ به ترتیب برابر 
با ۳.۰درصد، ۴۸.۶درصــد و ۴۲.۹درصد اعالم 

کرده بود.
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روند قیمت ها در بازار خودرو طــی یک ماه اخیر 
نشان می دهد که بازار با افزایش قیمت قابل توجهی 

طی این مدت روبه رو بوده است.
به گزارش ایسنا، بررســی بازار خودرو در ماه آبان 
نشان می دهد که قیمت پرتیراژهای داخلی ۱۰ تا 
۶۰ میلیون تومان ظرف این یک ماه افزایش یافته 
است؛ البته که هایما ۱۳۵ میلیون تومان افزایش 
قیمت را تجربه کرده  اســت. این در حالیست که 
فروشــندگان همچنان از عرضه خودروها امتناع 
کرده و قیمت ها را باال می برنــد و بازار در باالترین 

حالت رکود قرار دارد. در محصوالت ایران خودرو، 
کمتریــن میــزان افزایش قیمــت ۱۷ میلیون و 
بیشترین ۶۰ میلیون تومان است. البته که همانطور 
که اشاره شد، هایما S۷ توربوپالس تولیدی امسال 
۱۳۵ میلیون تومان و هایما S۷ تولیدی پارســال 

۱۰۵ میلیون تومان گران شده است.
در محصوالت سایپا اما شــیب افزایش قیمت ها 
مالیم تر اســت و در ایــن بازه یــک ماهه، قیمت 
خودروها بین ۴ تا ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته 
است. مقایسه آخرین قیمت  خودروهای پرتیراژ در 

آبان ماه و همچنین میزان افزایش قیمت  طی این 
مدت به شرح زیر است:

گفتنی است که در آخرین روز آبان ماه )دوشنبه(، 
تعداد یک هزار دستگاه پژو ۲۰۷ با میانگین قیمتی 
۳۴۲ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان در حدود 
یک ساعت رقابت، در بورس کاال معامله شد؛ این 
در حالی اســت که یک روز پیش از آن )یکشنبه 
۲۹ آبان(، پژو ۲۰۷ با قیمتی حدود ۴۴۰ میلیون 
تومان در بازار قیمت گذاری شده بود. با احتساب 
۱۳ درصد مالیات و عــوارض و نیز چهار میلیون و 

۳۷۱ هزار تومان هزینه ثابــت که به مبلغ معامله 
اضافه می شــود، خرید پژو ۲۰۷ از بورس کاال به 
طور میانگین برای خریداران حدود ۳۹۲ میلیون 
تومان تمام شده است. البته باید توجه داشت که 
خودروهای عرضه شده در بورس کاال تحویل سه 
ماهه بوده )۳۰ بهمن( که هزینه خواب پول آن بر 
مبنای نرخ سود ســپرده بانکی حدود ۲۰ میلیون 
تومان برآورد می شود؛ با این حساب می توان گفت 
خرید این خودرو از بورس کاال حدود ۲۸ میلیون 

تومان برای متقاضیان آن سود داشته است.

در اولین روز معامالتی آذر ماه شاخص کل بورس تهران در 
جا زد اما شاخص هم وزن رشد کرد. به گزارش اقتصادنیوز 
، در معامــالت روز سه شــنبه یکم آذر ماه، شــاخص 
کل بورس پایتخت نســبت بــه روز کاری قبل ۹۳۹ 
واحد تنزل کرد و به رقم یک میلیون و ۴۰۷ هزار و ۶۵۸ 
واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد هزار و 
۱۵ واحدی در سطح ۴۰۵ هزار و ۴۸۵ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۳۲ واحد باال 

آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۵۴۲ واحد قرار گرفت.  

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها 
روز گذشــته قیمت ســهام اغلب نمادهای گروه 
»خودرو و ساخت قطعات« رشد کرد و این گروه 
ســبزترین گروه بازار بود. نمادهای »خســاپا«، 
»خبهمن« و »فایرا« بیشــترین تأثیر را در رشد 
شاخص کل بورس داشتند و در مقابل نمادهای 
»فوالد«، »شــپنا« و »شــتران« بیشترین تأثیر 
منفی را بر شاخص کل داشتند. در فرابورس نیز 
نمادهای »شراز«، »غصینو« و »خدیزل« بیشترین 
تأثیر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند و 
»زاگرس«، »صبا« و »دی« بیشترین تأثیر کاهنده 

را بر شاخص داشتند. 
در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس خودرو 
صدرنشین است و خگستر و خساپا در رتبه های بعدی 

هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، گدنا و مادیرا 
پرتراکنش  ترین نمادها هستند. 

ارزش معامالت بازار سهام
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
۱۸ هزار و ۸۸۹ میلیارد تومــان کاهش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بــازار ثانویه ۱۱ هزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان بود که ۵۹ درصد از ارزش کل معامالت 
بازار سرمایه را تشــکیل می دهد. روز گذشته ارزش 
معامالت خرد سهام با کاهش ۱۴ درصدی نسبت به روز 

کاری قبل به رقم ۳ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت سه شــنبه ۶۴ نماد صف خرید داشتند و ۳۲ 
نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف های 
خرید با افزایش ۱۶ درصدی به ۲۰۶ میلیارد تومان رسید 
و مجموع ارزش صف هــای فــروش ۲۲ درصد افزایش 
یافت و ۲۵۹ میلیارد تومان بــود. در پایان معامالت روز 
گذشته ارزش صف های خرید در رقم ۱۱۸ میلیارد تومان 
ایستاد و بازار با مازاد تقاضا بسته شد.  در پایان معامالت 
نماد خساپا )شرکت سایپا( با صف  خرید ۴۵ میلیارد تومانی 
در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قــرار گرفت. پس از 
خساپا، نمادهای ثمسکن )شرکت سرمایه گذاری مسکن( 

و فمراد )شرکت آلومراد( بیشترین صف خرید را داشتند.

طبق آمار، طی هفت ماهه سال جاری بالغ بر هشت 
میلیون تن صادرات اقالم فوالدی صورت گرفته که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای همه مقاطع 
تخت، محصوالت و آهن اسفنجی کاهشی رقم خورده 
است؛ این در حالیست که دو ماه ابتدایی سال روند 
صادرات فوالدی ها افزایشی بود.بر اساس آماری که 
توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در اختیار 
ایسنا قرار گرفت، طی هفت ماهه امسال یک میلیون 
و ۵۸۰ هزار تن مقاطع طویل فوالدی صادر شده که 
نسبت به یک میلیون و ۴۸۶ هزار تن صادر شده در 
مدت مشابه سال گذشــته شش درصد بیشتر شده 
است. پس از آن صادرات شمش فوالد نیز افزایش ۱۸ 

درصدی را ثبت کرده است. 
صادرات ســایر اقالم فوالدی در مجموع هفت ماهه 
۱۴۰۱، همچون مقاطع تخت، محصوالت فوالدی 
و آهن اسفنجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
افت صادرات چهار درصدی برای محصوالت فوالدی 
و افت ۴۶ درصدی برای مقاطع تخت و آهن اسفنجی 

ثبت شده است.
همانطور که اشاره شد، از ابتدای سال جاری تا پایان 
مهر ماه، یک میلیــون و ۵۸۰ هزار تن مقاطع طویل 
فوالدی صادر شــده که یک میلیون و ۴۱۵ هزار تن 
آن میلگرد )با رشد هشــت درصدی نسبت به سال 
گذشته(، ۹۱ هزار تن نبشی، ناودانی و سایر مقاطع 

)با افت ۱۳ درصدی( و ۷۴ هزار تن تیر آهن )با افت 
یک درصدی( صادر شــده که در مجموع نسبت به 
صادرات این مقاطع در هفــت ماهه ۱۴۰۰، افزایش 
شش درصدی رخ داده است. صادرات شمش فوالد 
)فوالد میانی( با رشد ۱۸ درصدی از چهار میلیون و ۵۷ 
هزار تن به چهار میلیون و ۷۹۹ هزار تن رسیده است.

از مجموع کل شمش صادر شده، یک میلیون و ۳۳۵ 
هزار تن سهم اسلب اســت که صادرات آن در هفت 
ماهه امسال ۳۶ درصد کمتر از میزان صادر شده در 
مدت مشابه سال گذشته است. همچنین۸۶۰ هزار 
تن بیلت وبلوم صادر شــده که چهار درصد بیش از 

میزان صادرات آن در هفت ماهه ۱۴۰۰ است.
صادرات محصوالت فوالدی چهار درصد نســبت به 
صادرات آن در هفت ماهه سال گذشته کاهش یافته و 
از یک میلیون و ۸۵۵ هزار تن صادرات در نیمه نخست 
۱۴۰۰ به یک میلیون و ۴۲۳ هزار تن در مجموع هفت 
ماهه ۱۴۰۱ رسیده که ۳۵۸ هزار تن آن در مهر ماه 
صادر شده و الباقی متعلق به نیمه نخست سال است.

ظرف هفت ماه ابتدایی امسال، ۲۰۱ هزار تن مقاطع 
تخت و ۳۷۸ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده که به 
نسبت ۳۶۹ هزار تن مجموع مقاطع تخت فوالدی و 
۶۹۸ هزار تن آهن اسفنجی ادر شده در مدت مشابه 
ســال ۱۴۰۰، هر یک کاهش ۴۶ درصدی را تجربه 

کرده است.  

در ۳ روز ابتدایی هفته جاری، بازار ارز نوسان معناداری را تجربه نکرده است. 
در بازار نقدی، قیمت دالر باالی محدوده۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان در روزهای 
اخیر تثبیت نشد و در سوی دیگر، کاهشی ها نیز نتوانستند این ارز را به زیر 

محدوده ۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان ببرند.
به گزارش اکوایران، این اتفاق در حالی رخ داده اســت که افزایشــی ها 
تالش زیادی داشــتند که با برجســته کردن برخی اخبار سیاسی، جو 
بازار را به سوی ســطوح باالتر هدایت کنند و در مقابل، گفته می شود 
که عرضه بازارساز نیز برای افت قیمت قابل توجه بوده است. به نظر می 
رسد در ۳ روز ابتدایی هفته، نه افزایشــی ها و نه کاهشی ها قادر نبودند 
قدرت خود  را به دیگری تحمیل می کنند. از ســوی بازارهای همسایه 
نیز در ۳ روز ابتدایی هفته، ســیگنال مشــخصی به بازار داخلی ارسال 
نشده است. گفته می شود در بازار هرات افغانستان، قیمت دالر بیشتر 
نوســانات خود را در حوالی محدوده ۳۴ هزار و ۶۰۰ تومان صورت داد و 
 در بازار سلیمانیه عراق نیز قیمت این ارز در اوایل کانال ۳۵ هزار تومانی 

حضور داشت. 
معامالت حواله درهم نیز کاهش پیدا کرده است و این موضوع از نگاه برخی 

فعاالن نشان می دهد که سطح احتیاط در میان بازیگران بزرگ و معامله 
گران تجاری افزایش یافته است. بازیگران افزایشی باور دارند که دالر برای 
افزایش معنادار قیمت نیاز دارد که درهم به باالی مرز حساس ۱۰ هزار 

تومانی برود.
قیمت دالر در آبان ماه ۸.۱۶ درصد رشــد را ثبت کرده است. رشدی که 
سبب شد بازارساز مجددا وارد گود شود و سیاست های متعددی را برای 

کنترل قیمت ارز و حتی سرکوب آن به کار گیرد.
به گزارش تجارت نیوز، قیمت دالر که در آبان ماه موفق شده بود آستانه 
کانال ۳۷ هــزار تومانی را هــم ببیند مدتی بود به مدد سیاســت های 
کنترلی بانک مرکزی در کانال ۳۵ هزار تومانی قرار گرفته بود. سطحی 
که البته همچنان با قیمت هــای ابتدای پائیز فاصله فراوانی داشــت و 
 نشــان می داد دولت آنقدرها هم که مدعی بوده نتوانســته آرامش را به 

بازار ارز بازگرداند.
دالر در ادامــه روند روزهای گذشــته، آذرماه را نیز در کانــال ۳۵ هزار 
تومانی آغاز کــرد اما حاال با اندکــی کاهش در کانــال ۳۴ هزار تومان 
معامله می شــود. این روند البته به دلیل سیاســت کنترلی و انتظامی 

بانک مرکزی در بازار ارز بوده است؛ از دســتگیری دالالن ارزی گرفته 
تا ایجــاد مقررات جدیــد برای معامــالت دالر، همه و همــه از جمله 
 تالش های بازارساز در راستای توقف رشد قیمت دالر در هفته های اخیر 

بوده است.
این بار اما بانک مرکزی سیاست ارزپاشــی را که به طور سنتی در مواقع 
رشد قیمت دالر در پیش می گرفت تا حدی کنار گذاشته است که البته 
برخی معتقدند این رویکرد به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی کشور اتخاذ 

شده است.
بانک مرکزی در راستای کنترل تقاضا، از روز شنبه اوراق ارزی منتشر و 
عرضه کرده و مدعی آن بود که پایداری قیمت ارز در کانال ۳۵ هزار تومانی 
به دلیل استقبال از این اوراق بوده است؛ اگرچه تا این لحظه بانک مرکزی 
آماری از میزان فروش اوراق ارزی منتشر نکرده است اما نکته مهم کاهش 

الک پشتی قیمت دالر و چسبندگی در قیمت های باالست.
اکنون مشخص نیست بانک مرکزی خواهد توانســت قیمت دالر را به 
صورت پایدار کاهش دهد یا همین ســطح را برای حفظ ثبات بازار ارز 

انتخاب کرده است.

روند ماهانه ورود نقدینگی به بازار مسکن شهر تهران از سال ۹۵ تا پایان 
مهرماه امسال بررسی شده که مقایسه این روند و تعدیل آن با نرخ تورم 
نشان می دهد که به طور سنتی فروردین و مهرماه هر سال، بازار مسکن 
با افت ورود نقدینگی مواجه شده ،مهرماه امسال هم از این روند تبعیت 
کرده اســت اما آیا روند پایدار اســت؟ آیا پول های سرگردان از سایر 

بازارهای رقیب به بازار مسکن وارد می شوند؟
به گزارش اقتصادنیوز محاســبات بانک مرکزی نشان می دهد ارزش 
معامالت مسکن در ابتدای پاییز امســال نسبت به انتهای بهار تقریبا 
نصف شده است. آماری که از کاهش ورودی پول به بازار ملک حکایت 

دارد. اما یک روش دیگر برای مشاهده فشار نقدینگی به بازار مسکن  
تعدیل اعداد با تورم است.اگر ارزش معامالت انجام شده در بازار مسکن 
تهران را از فروردین ۹۵ به بعد، بر پایه قیمت های ۱۴۰۱ تعدیل کنیم 

رقم حاصل شده به طور متوسط ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.
در این روش محاسباتی شاهد هستیم از سال ۱۳۹۵ به طور سنتی ورود 
نقدینگی به بازار مسکن در ماه های فروردین و مهر با یک افت مواجه 
بوده اســت.تنها استثناء هم ســال ۱۳۹۹ بوده که با توجه به افزایش 
شدید سرعت پول از ابتدای سال و رشد قیمت در بیشتر بازارها، بازار 

مسکن در مهرماه هم بی نصیب نمانده است.

با این حســاب برخی کارشناســان معتقدند، رفتار مهرماه یک رفتار 
سنتی است و این ماه های بعد اســت که تصویر واضح تری از جذابیت 

بازار مسکن برای سرمایه گذاران را نشان می دهد.
برخی فکر می کنند پول های کالن در بازارهای رقیب مثل بورس در 
ادامه سال به بازار مسکن وارد شــوند.اما اکوایران از یک منبع مطلع 
شنیده است  بهم خوردن نســبت دالر در بازارهای ارز مرزی با بازار 

تهران نشانه عطش خروج سرمایه است.
اگر این عطش ادامه یابد مســکن هم از همان ابتدای پاییز به خواب 

زمستانی رفته است. 
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3 بازار

رئيــس اتحاديه توليدکنندگان و فروشــندگان 
بستني، آبميوه و نوشابه هاي تهران تداخل صنفي 
تاکيد کرد: با توجه به رکود بازار که امروز به دليل 
گراني و تورم در مواد اوليه مورد نياز وجود دارد، 
عملکرد و تداخل بسياري از مراکز در کسب و کار 

اين صنف کاماًل غيرمنصفانه است.
محســن مبرا تداخــل صنفــي را از مهمترين 
معضــالت اتحاديه متبوعش برشــمرد و گفت: 
صنف بستني و آبميوه از مشــکالت زيادي رنج 
مي برد؛ اما مهتمرين آنها تداخل صنفي است که 
موجب شکايت اعضا گرديده است. فروش آبميوه 
و بستني در صنوف لبنيات، عطار و سقط فروش، 
قهوه فروشي ها و... محرز و آشــکار است و کافه 
کتاب ها هم بتازگي به اين مجموعه پيوسته است.

وي اظهار کرد: کتاب فروشــي ها در کنار فروش 
کتاب با اختصاص محوطــه اي در واحد خود به 
سرو قهوه، آبميوه و بستني و در کل سرو تمامي 
نوشيدني هاي گرم و سرد مي پردازند. اين افراد 
مجوز خود را از صنف کافه شــاپ دريافت نمي 
کنند؛ بلکه زير نظر وزارت ارشاد و سازمان ميراث 
فرهنگي مشغول به کار هســتند؛ البته اتحاديه 

اعتراض خود را به ســازمان مذکــور ارائه داده و 
پيگير اين تداخل خواهد بود.

رئيــس اتحاديه توليدکنندگان و فروشــندگان 
بستني، آبميوه و نوشابه هاي تهران تصريح کرد: 
کتابفروشــي ها اگر بخواهند در حوزه اين صنف 
فعاليت داشته باشند بايد از اتحاديه پروانه فعاليت 
اخذ کنند. مبرا ادامــه داد: از ديگر تداخالتي که 
مانع از کسب وکار اعضاي اين اتحاديه شده کافه 
هايي است که در خانه هاي قديمي احداث و به 

مشتريان ارائه خدمات مي کنند.
رئيــس اتحاديه توليدکنندگان و فروشــندگان 
بســتني، آبميوه و نوشــابه هاي تهران عملکرد 
کافه هنرها را از ديگر تداخالت در کار اين صنف 
برشمرد و افزود: هر روز مانند قارچ انواع و اقسام 
کافه ها مدل به مدل در گوشــه و کنار شــهر با 
مجوزهايي که ســازمان هاي مختلف مي دهند 
احداث مي شود در حاليکه مخارج و هزينه هاي 
متداول را اعضاي صنف کافه شاپ ها بايد بدهند 
و سودش را افرادي ببرند که هيچ کدام از مراحل 

قانوني براي اخذ مجوز صنفي را طي نکرده اند.
مبرا تاکيد کرد: با توجه به رکود بازار که امروز به 

دليل گراني و تورم در مواد اوليه مورد نياز وجود 
دارد، اين رفتارها کاماًل غيرمنصفانه است.

وي از برنامه ريزي و اقدامات الزم جهت تشکيل 
شرکت تعاوني صنف متبوعش خبر داده و گفت: 
صنف آبميوه و بستني در ۲۰ سال گذشته داراي 
شرکت تعاوني فعال بود؛ اما در مدت طوالني ۲۰ 
سال اخير متاسفانه با منحل شدن اين مرکز مهم 
و تاثير گذار، اين صنف زيان هاي زيادي متحمل 
شــد. براي تعديل قيمت مواد اوليه و حمايت از 
اعضاي صنف در نظر داريم شرکت تعاوني اتحاديه 

را فعال نماييم.
مبرا از مهمترين اقدامات اين اتحاديه را بازرسي 
هاي منظم و مکرر دانســته و افزود: خوشبختانه 
اداره اماکن عمومي تهران همکاري خوبي با اين 
صنف دارد از اين رو بازرســي هاي اتحاديه هم با 
نظم و جديت قابل مالحظه اي انجام مي شــود. 
بازرســان تمامي واحدهاي بدون پروانه را روزانه 
رصد و به اخــذ پروانه راهنمايــي و هدايت مي 
کنند؛ بنابراين در مدت دو ماه اخير بيش از ۱۰۰ 
پروانه کسب توســط هيات مديره جديد احداث 

شده است.

رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي تهران خاطر نشان 
کرد: بعد از آزادســازي نرخ آرد نانوايان فانتزي، 
بخشي از مردم که نيازشــان را با اين نوع نان  ها 
تامين مي کردندخريدار نان سنتي شدند و مصرف 
اين نان ۳۰ درصد افزايش پيدا کرد. عالوه بر اين 
با افزايش نرخ ماکاروني و ســاير غالت و مقايسه 
قيمت اين اقالم با نان، مردم به اين نتيجه رسيدند 

که بهتر است نان را جايگزين غالت کند.
محمد سليماني با بيان اينکه طرح دستگاه هاي 
هوشمند کردن نانوايي ها نتوانست رضايت نانوايان 
را جلب کند، گفت: نانوايان از نحوه پشــتيباني 
دستگاه ها از سوي بانک عامل )بانک سپه( راضي 
نيستند چراکه مجري طرح نمي توانند پاسخگوي 
تامين رول کاغذ اين دســتگاه بــراي واحدهاي 
نانوايي باشند و حداقل يک هفته براي تامين رول 

نانوايان معطل مي شوند.
وي ادامه داد: دستگاه هاي هوشمند بنا به نرخنامه 
۱۴۰۰ کار مي کننــد و فروش نان با نرخ ســال 
گذشته نمي تواند پاسخگويي هزينه نانوايان باشد. 
همچنين دولت يک بسته حمايتي براي جبران 
هزينه هاي نانوايان در نظر گرفت و مقرر کرد که 

۱۵ درصد ما به التفاوت بــراي نان نوع يک و ۱۰ 
درصد براي نان نوع دوم پرداخت کند که هنوز اين 
براي نانوايان مبلغ براي نانوايان واريز نشده است.

سليماني با اشاره به افزايش بيش از ۲۰۰ درصدي 
هزينه نانوايان در ســال جاري خاطر نشان کرد: 
هزينه کارگــري، مواد اوليه روغــن، افزودني ها 
افزايش قابــل توجهي پيدا کــرد و نانوايان براي 
تامين اين هزينه ها مجبور شــدند از جيب خرج 
کنند چراکه نرخ نان ها متناســب بــا هزينه ها 

تغيير نکرد.
رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي تهران با اشاره به 
برگزاري جلسات فعاالن اين صنف در کارگروه آرد 
و نان اســتانداري، افزود: کارگروه آرد و نان آناليز 
قيمت نانوايان را بررسي و تصويب کرد که دولت 
۸۰ درصد از هزينه هاي نانوايان را براي آنها واريز 
کند و اين مهم به تاييد سازمان حمايت نيز رسيد 
و براي اجرا به وزارت کشــور فرستاده شد وزارت 
کشور هنوز موافقت و عدم موافقت خود را در اين 

زمينه اعالم نکرده است.
سليماني در پاسخ به اين پرســش که اين روزها 
شاهد صف هاي طوالني در نانوايان هستيم به نظر 

شما چرا تمايل به مصرف نان در بين مردم افزايش 
پيدا کرده است؟ گفت: بعد از آزادسازي نرخ آرد 
نانوايان فانتزي، بخشــي از مردم که نيازشان را با 
اين نوع نان ها تامين مي کردند خريدار نان سنتي 
شدند و مصرف اين نان ۳۰ درصد افزايش پيدا کرد. 
عالوه بر اين با افزايش نرخ ماکاروني و ساير غالت و 
مقايسه قيمت اين اقالم با نان، مردم به اين نتيجه 
رسيدند که بهتر است نان را جايگزين غالت کند.

وي با اشــاره به نرخ انواع نان در بازار، افزود: نرخ 
نان نوع ۳ متناســب با مکانيزم عرضــه و تقاضا 
تعيين مي شود؛ نان نوع دوم ۳۰۰۰ تومان و نان 
نوع اول۲۰۰۰ تومان است؛ اما شواهد بازار حاکي 
از اين مهم است که کمتر نانوايي به اين نرخ نامه 
پايبند است. نانوايان شــمال شهر تهران چندان 
به اين نرخ نامه مقيد نيستند؛ اما نانوايان مرکز و 
جنوب شهر تالش دارند نرخ نامه را بيشتر رعايت 
کنند؛ اما تا زماني که نرخ نامه جديد اعالم نشود 
نميتوان اين بازار را کنترل کرد. سليماني در پايان 
تاکيد کرد: نانوايان خواهان گران شــدن نرخ نان 
نيستند و حداقل منتظر پرداخت بسته حمايتي 

به نانوايان هستند.

افزايش ۲۰۰ درصدی هزينه طبخ نانعملکرد غيرمنصفانه در قبال صنف بستنی و آبميوه
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رئيس اتحاديه فروشندگان محصوالت گوشتي)همبرگر، سوسيس، کالباس( 
تهران گفت: خوشبختانه طي دو سال گذشته سوسيس و کالباس از کاالهاي 
لوکس به ســبد مصرف غذايي راه پيدا کرده و اکنون مي توانيم طبق ادبيات 
اقتصادي روز به چشــم کاالي نرمال به آن نگاه کنيم. مصطفي معروف خاني 
اظهار کرد: فضاي توليد محصوالت، رقابتي شده و ميزان استفاده از آن افزايش 
يافته، چون فضاي توليد رقابتي گرديده و حاشيه سود توليد و فروشنده کم شده 
و روي مقدار فروش تمرکز کرده اند از اين رو سعي مي کنند کيفيت محصوالت 

افزايش و قيمت کاهش يابد.
معروف خاني مهمترين تاکيد اتحاديه را رعايت بهداشت برشمرد و گفت: مهمترين 
عاملي که اتحاديه بر آن تاکيد دارد موضوع بهداشت محصوالت در مرحله توليد در 

کارخانه و سپس بهداشت نگه داري آنهاست که در واحد هاي صنفي اين اتحاديه 
اتفاق مي افتد. وي ادامه داد: اين امر موجب شده تا به بهاي تمام شده محصوالت 
اضافه شود که کاماًل طبيعي است. عمليات مذکور در چندين مرحله اجرا مي شود؛ 
قبل از آزمايشگاه، قبل از توليد و قبل از حمل محصوالت با ماشين هاي سردخانه 
دار و نگه داري در فروشگاه هاي اعضا که اکثراً با توجه به هزينه هاي برق سنگين 

تجاري به دليل يخچال آالت و سردخانه ها مي باشند.
معروف خاني همچنين در خصوص ارايه خدمات فروش آن الين فرآورده هاي 
گوشتي گفت: با توجه به اينکه در چند سال اخير استفاده از اينترنت همگاني 
شده و زيرســاخت ها بيشــتر گرديده، خدمات فروش آن الين فرآورده هاي 
گوشــتي به يک پلتفرم تبديل شده اســت؛ لذا فروش محصوالت اين صنف 

در حوزه فروش اينترنتي نيز نقش خدماتي ويژه اي به همشــهريان داشــته 
و اميدواريم فروشــگاه هاي آن اليــن اين محصوالت بتواننــد به صورت ۲۴ 
ساعته به مردم خدمات رساني کنند. رئيس اتحاديه فروشندگان محصوالت 
گوشتي)همبرگر، سوسيس، کالباس( تهران اظهار داشت: اميد دارم در آينده 
با جمع بندي نقطه نظــرات اعضاي صنف که اکثراً در حد مدرک ليســانس 
تحصيالت دارند جهت به روز رساني با مدل ها و بهترين برندهاي مختلف دنيا 
و تشريک مساعي با دانشگاه هاي مطرح کشور طبق آخرين و برترين کيفيت 

محصوالت گوشتي روز دنيا در اين صنعت برسيم.
وي در بخشــي از صحبت هاي خود در ارتباط با دانش بنيان ها و تاثير آن در 
ميزان توليد بيان کرد: خرد يعني دانش و زندگــي بهتر، توليد يعني ثروت و 

رفاه، دانش بنيان هم استفاده از ابزار و خرد در توليد است. اشتغال آفرين يعني 
سوددهي و کم کردن ريسک ورشکستگي، همچنين از بين بردن قوانين دست 
و پا گير و کاغذ بازي هاي موانع توليد و افزايش اشتغال، لذا تالقي علم و خرد و 
ثروت مي شود رشد دانش بنيان و اشتغال زايي. معروف خاني از بازرسي هاي 
به روز و دقيق اين اتحاديه خبر داده و گفت: با توجه به بازرسي هاي دقيقي که 
بازرسان اين اتحاديه دارند، توانسته ايم طي سه سال اخير بيش از ۴۰۰ تا ۴۵۰ 
پروانه صنفي را صادر کنيم. اين موفقيت را علي رغم کرونا، مسائل و مشکالتي 
که سازمان امور مالياتي براي اين صنف ايجاد کرده و الزام ماده ۱۸۶ براي صدور 
پروانه، قوانين دست و پا گير متعدد و عدم همکاري ها از سوي ادارات بهداشت 

به دست آورده ايم.

رئيس اتحاديه سمساران و امانت فروشان تهران در 
خصوص بازار کار اين صنف بيان داشــت: هر بار که 
نوســان قيمت ارز بر کاالهاي نو موجب گران شدن 
آنها مي شود ، تاثيرش در کاالهاي دست دوم مانند 
ديگر کاالها کاماًل مشــهود مي گردد. در گذشــته 
هاي نه چندان دور هر ســال افراد بنا بر ساليقي که 
داشتند لوازم خانگي خود را تغيير مي دادند و لوازم 
کهنه يا دست دوم را با لوازم دست اول و نو جايگزين 
مي کردند؛ اما چندي است که اين اتفاق بسيار کمتر 

رخ مي دهد.
داود عبداللهــي، رئيس اتحاديه سمســاران و امانت 
فروشان تهران بيان کرد: حتي افرادي که لوازم دست 

دوم خريدند نيز تمايل دارند با همان لوازمي که دارند 
سپري کنند؛ لذا کسب و کار اين صنف کامالً مسکوت و 
راکد است .وي در ادامه گفت: با فرارسيدن فصل سرما 
مردم به دنبال خريد لوازم گرمايشي هستند. لوازم برقي 
و گازي بيشترين درخواست مشتريان است. با گسترش 
اين لوازم به مرور تقاضا براي لوازم گرمايش نفتي کمتر 
شد بطوريکه اکنون مي توان گفت بندرت خريداري 
براي خريد لوازم نفتي به بازار مي آيد. دستيابي به نفت 
هم از ديگر عوامل است. مانند سابق مراکزي براي خريد 

اين ماده انرژي زا و حرارتي وجود ندارد.
عبداللهي به فعاليت برخي سايت ها در فضاي مجازي 
بدون مجوز اشــاره کرد و گفت: بيشترين صدمه را 

فضاي مجازي و فعاليت بدون مجوز افراد در آن ايجاد 
کرده و امکان معامالت را براي اين صنف بسيار ضعيف 
نموده است. امنيت خريد از فروشندگان داراي مجوز و 
پروانه کسب از امور واجبي است که در وحله اول مردم 
به عنوان خريدار و مســئوالن در وحله دوم به دليل 
مسئوليت امنيت مردم بايد آن را مورد توجه قرار دهند.

رئيس اتحاديه سمساران و امانت فروشان تهران تصريح 
کرد: واحدهاي صنفي تحت نظارت اتحاديه تابع قانون 
هستند و در صورت نارضايتي، مشتري براحتي مي 
تواند به اتحاديه مراجعه و شــکايت خود را ارائه و پي 
گيري کند؛ اما کجاي فضاي مجازي امن است؟ چگونه 

يک فرد شاکي مي تواند به شکايت خود برسد .

رئيس اتحاديه فروشــندگان دســتگاه هاي صوتي و 
تصويري و تلفن همراه و لوازم جانبي تهران گفت: انجمن 
واردکنندگان تلفن همراه از جمله انجمن هايي است 
که با کمترين عضو و اعتبار و تجربه در تمامي تصميم 
گيري ها شرکت داده مي شود؛ اما مسئوالن اتحاديه 
که طيف عظيمي از فروشندگان را در بر مي گيرد هيچ 
دخالتي داده نمي شوند؛ بنابراين بازار به هم مي خورد و 

نارضايتي ها پيش مي آيد.
محمد رمضان، رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي 
صوتي و تصويري و تلفن همــراه و لوازم جانبي تهران 
گفت: عده محدود و کمي که در انجمن واردکنندگان 
هستند تنها به فکر منافع شخصي خود بوده و الغير. 

بارها از مسئوالن خواســته ايم به اين امر توجه کنند؛ 
اما تا به امروز نتيجه مطلوبي حاصل نشده است. رئيس 
اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصويري و 
تلفن همراه و لوازم جانبي تهران در خصوص اهميت 
اتحاديه ها در مقابل انجمن ها بيان داشت: اتحاديه ها 
از اعضاي معتبر، باسواد و باتجربه اي تشکيل شده که 
براي اخذ مجوز فعاليت هايشان از چندين فيلتر عبور 
مي کنند. وي ادامه داد: کميسيون هايي در اتحاديه ها 
وجود دارد که از اين افراد امتحانات و گزينش هاي فني 
و تخصصي دريافت مي کنند و اگر به امور تسلط نداشته 
باشند بايد در کالس هاي آموزشي اتحاديه ها شرکت و 
پس از گذراندن امتحانات مي توانند پروانه کسب اخذ 

کنند؛ اما در مقابل انجمن هايي را داريم که از کمترين 
اعضا مثالً بين ۵۰ تا ۱۰۰ نفر تشکيل شده اند که اساساً 
پيشينه تجربيات الزم در آن صنف را ندارند و بدون نام و 
نشان معتبري به فعاليت مشغولند. از هيچ فاکتور خاصي 
برخوردار نيستند به جز اينکه ممکن است از لحاظ مالي 
تمکن داشته باشند.رمضان ادامه داد: متاسفانه علي 
رغم موضوعات ذکر شده زمانيکه سازمان، ارگان ها و يا 
وزارتخانه ها مي خواهند در خصوص کاالي مورد نظري 
در يک صنف تصميم بگيرند از نظرات اين انجمن ها 
استفاده مي کنند. در تصميم گيري هايشان از اعضاي 
اتحاديه ها و هيات مديره ها استفاده نمي کنند که نمونه 

آن انجمن ها در اتحاديه تلفن همراه است.

در حالــی طبــق ابــالغ وزيــر راه و 
شهرسازی قرار بود پرونده پروژه های 
مسکن مهر سال ۱۴۰۰ بسته شود که 
واحدهای باقيمانده اين طرح با چالش 
تامين منابع مالی روبرو هستند. اوايل 
شهريور ماه سال گذشته )۱۰ شهريور ۱۴۰۰( رستم قاسمی 
چهارمين وزير راه و شهرسازی در نامه ای خطاب به معاونان، 
رؤسا و مديران عامل سازمان ها و شرکت های تابعه با ابالغ ۱۰ 
راهبرد وزارت راه در حوزه مسکن و حمل ونقل دستور داد نحوه 
اجرای برنامه های هرکدام از اقدامات راهبری توسط متولی يا 
متوليان حداکثر يک هفته تهيه و بــه همراه اطالعات کامل و 
منابع اعتباری موردنياز به دبيرخانه مرکزی اقدامات راهبردی 
وزارت راه و شهرسازی در معاونت برنامه ريزی و مديريت منابع 

ارسال شود.
راهبرد شماره ۲ وزير نهضت ملی مسکن بود؛ متولی اين بخش 
معاونت مسکن و ساختمان اســت که در همکاری با معاونت 
معماری و شهرسازی، معاونت برنامه ريزی و مديريت منابع و 

شرکت عمران شهرهای جديد به اينکار اقدام می کند. بخشی 
از اقدامات مورد انتظار در اين بخش نيز شامل پيگيری و نهايی 
ســازی جدول اقدام مبتنی بر قانون جهــش توليد و تامين 
مسکن، تدوين نقشه راه مبتنی بر اولويت بندی چگونگی اجرای 
طرح های پشــتيبان اقدام ملی مســکن، زمان بندی اجرايی 
عمليات طرح اقدام ملی با حداکثر سرعت ممکن، معرفی افراد 
واجد شــرايط به بانک ها  جهت اخذ تسهيالت ساخت مسکن 
موضوع قانون بودجه، و تشکيل فوری صندوق مسکن و تجهيز 

منابع مالی مطرح در قانون جهش توليد مسکن است.
همچنين، تکميل همــه واحدهای باقيمانده مســکن مهر تا 
پايان ۱۴۰۰، ايجاد ســامانه ثبت اطالعات برخط واحدهای 
تکميل نشده مسکن مهر، تسريع در اجرای خدمات روبنايی 
مورد نياز پروژه های مســکن مهر از محل تهاتر اراضی وزارت 
راه و شهرسازی، پاسخگويی به نيازسنجی مسکن در چارچوب 
طرح هــای جامع و... از جملــه برنامه های ابالغــی وزير راه و 

شهرسازی بود.
يک ماه بعد از اين ابالغ رستم قاســمی، قائم مقام سابق وزير 
راه و شهرسازی تعداد واحدهای باقيمانده مسکن مهر را ۲۳۵ 
هزار واحد اعالم کرد. احمد اصغــری مهرآبادی گفته بود: کل 

واحدهای مســکن مهر ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار واحد بود که از 
اين تعداد يک ميليون و 7۶ هــزار و ۶۰۰ واحد دولتی بود. به 
عبارت ديگر اين واحدها در اراضی دولتی ســاخته شده اعم از 
تفاهمنامه های ســه جانبه و تعاونی های مسکن. از اين تعداد 
۸۴۳ هزار واحد پروژه هــای خودمالک بود کــه در قالب آن 
واحدهای مسکن مهر در زمين  مردم ســاخته شده و فقط از 
تسهيالت ارزان قيمت دولتی برای ساخت و ساز استفاده شده 
است. اين قالب پروژه ها هيچ مشکلی نداشتند و هزينه ای را به 

دولت تحميل نکردند.
وی با اعالم اين که ۲۶۲ هزار واحد هم در بافت های فرســوده 
اجرا شده که به اتمام رسيده اســت، تصريح کرد: اين ترکيب 
پروژه های مســکن مهر بوده اســت. از واحدهای دولتی، کار 
ساخت 97۰ هزار و 7۸۲ واحد به اتمام رســيده و ۱۰۵ هزار 
واحد نيمه تمام است.البته اين دو قسمت تقسيم می شود؛ ۲۵ 
هزار واحد از اين واحدها کم عارضه هســتند. يعنی چيزی که 

از مسکن مهر باقيمانده و عارضه ای ندارد همين تعداد است.
وی با بيان اين کــه ۸۰ هزار واحد ديگر دارای عارضه اســت، 
گفت:  اينها يا فاقد متقاضی هســتند، يــا اين  که پرونده ها در 
دادگاه اســت يا در مرحله داوری است. بيشــتر اين عارضه ها 

در يد ما نيست. آن چيزی که از مســکن مهر که محدوديت 
منابع مالی دارد ۲۵ هزار واحد اســت. بر اســاس آخرين آمار 
بانک مســکن،  تا امروز بالغ بر ۲۳۵ هزار واحد مســکن مهر 
فروش اقساطی نشده اســت. بانک اعالم کرده ۸۰ هزار واحد 
از اين تعداد به اتمام رســيده  به دليل مشــکالت مربوط به 
 انشــعابات آب، برق، گاز يا عــدم اتمام آماده ســازی فروش 

اقساطی نشده اند.
قائم مقام وزير راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به 
اين که ۲۰ هزار واحد بدون اين که فروش اقساطی شود تحويل 
متقاضيان شده اســت،  گفت: با وجود بخشنامه های متعدد،  
هنوز اين مشکل برطرف نشده است. البته حدود ۶۰ هزار واحد 
فورش اقساطی نشــده بود که با پيگيری های صورت گرفته 
حدود ۳۵ هزار متقاضی و مالک برای فروش اقساطی مراجعه 
کرده اند. مهرآبادی تاکيد کرد: بنابراين ساخت ۸۰ هزار واحد 
مسکن مهر به اتمام رسيده است، ۲۰ هزار واحد تحويل شده که 
۱۳۵ هزار واحد از آن ۲۳۵ هزار واحد اعالم شده بانک مسکن 
می ماند. از ۱۳۵ هزار واحد باقيمانده نيز ۲۰ هزار واحد مشکل 

حقوقی دارند.
وی با يادآوری اين که ۳۳ هزار واحد نيز پيشرفت فيزيکی زير 
۳۰ درصد دارند، افزود: به دليل محدوديــت منابع مالی اين 
پروژه ها پيشرفت چندانی نداشته اند. اين واحدها به خودمالک 
تبديل می شود. واقعيت آن است که با تسهيالت کنونی مسکن 
مهر اين واحدها تکميل نخواهد شد. بر اساس هماهنگی صورت 
گرفته پروژه های باقيمانده مسکن مهر را با استفاده از تسهيالت 

طرح ملی مسکن تکميل کنيم.
وی با بيان اين که از ۳۳ هزار واحد مطابق آمار شهرهای جديد 
حدود ۱7 هزار واحد يا به طرح ملی مســکن تبديل شده يا در 
شرف تبديل هستند،  اظهار کرد: مشکالت مساکن مهر را در 
قالب اين برنامه ها حل می کنيم. بر اساس اعالم بانک ۳۸ هزار 
واحد نيمه تمام اســت که ما می گوييم ۲۵ هزار واحد اســت. 
اختالف ۱۳ هزار واحد نيز به دليل محاسبه نکردن واحدهای 
فاقد متقاضی است. يکی از متوليان مسکن مهر، شرکت عمران 
شهرهای جديد ايران اســت. عليرضا جعفری بهمن ماه سال 
گذشته در قامت سرپرست اين شــرکت وعده با وعده تحويل 
واحدهای مسکن مهر نيمه تمام در سال آينده )۱۴۰۱(، گفته 
بود: زيرساخت های باقيمانده مســکن مهر با تمهيدات بانک 

مسکن تکميل می شود.

وی بيان کرد: با توجه به اينکه در ســنوات گذشته کندی در 
حوزه اجرای تعهدات مســکن مهر روی داد و از ســوی ديگر 
متقاضيان مسکن مهر بعضا مشکالت و نارضايتی هايی داشتند 
برخی از واحدها باقی مانده اســت.با تاکيد رييس جمهوری و 
وزير راه و شهرسازی دولت سيزدهم، حل مسئله مسکن مهر و 
تعيين تکليف آن در دستور کار است. وی با يادآوری اين که ۴۰ 
هزار واحد مسکن در تعهد شرکت عمران شهرهای جديد است 
که بايد تکميل و تحويل شود، تصريح کرد: با تاکيد وزير راه و 
شهرسازی اين تعهدات در ابتدای سال آينده )۱۴۰۱( به طور 
کامل تکميل و به اتمام می رسد و تحويل متقاضيان خواهد شد.
در حالــی بيش از ۲ مــاه از وعده مديرعامل شــرکت عمران 
شــهرهای جديد ايران بــرای تکميل و تحويــل واحدهای 
مســکن مهر می گــذرد کــه وی در جديدتريــن اظهارنظر 
خود بدون اشــاره بــه خلف وعــده تحويل از نيــاز به حدود 
 ۲۳ هــزار ميليارد تومــان بــرای تکميل ايــن واحدها خبر 

داده است.
جعفری اواخر ماه گذشته با اعالم اين که ۶۵۴۳ واحد مسکن 
مهر پرند نيمه تمام اســت، گفته بود: کل واحدهای مســکن 
مهر شهر جديد هشتگرد ۴۸9۲۳ واحد است که از اين تعداد 
۳۸ هزار و ۴۰۴ واحد در تعهد شــرکت بوده و دارای متقاضی 
است. از اين تعداد ۳۰ هزار و 9۶9 واحد فروش اقساطی شده و 
7۱۲۱ واحد باقيمانده که تا پايان سال جاری تکميل و تحويل 
متقاضيان می شــود. وی افزود: تکميــل واحدهای باقيمانده 
مسکن مهر جزو تعهد شرکت عمران شهرهای جديد است که 
نيازمند حدود ۲۳ هزار ميليارد تومان اعتبار بوده و بر اين کار 

اهتمام ويژه داريم.
برخی متقاضيان مســکن مهر بيش از ۱۳ ســال اســت که 
در انتظار تحويــل واحدهای خود به خصوص در شــهرهای 
جديد هســتند. انتظاری که با ابالغ ۱۰ راهبرد رستم قاسمی 
وزير راه و شهرســازی بارقه های اميد را در دل اين متقاضيان 
بی خانمان زنده نگه داشت. اما به نظر می رسد فعاًل تکميل اين 
واحدها و تحويل آنها برخالف برخی اظهارات خوشــبينانه در 
اولويت زيرمجموعه های وزارت راه و شهرســازی قرار ندارد. 
به نظر می رســد ۱۵ ماه بعــد از ابالغ وزير راه و شهرســازی،  
معاونان، رؤســا و مديران عامل ســازمان ها و شــرکت های 
 تابعه وزارت راه و شهرســازی برنامه ای برای اتمام پروژه های 

مسکن مهر ندارند.

News kasbokar@gmail.com

۱۵ ماه از ابالغ وزیر گذشت؛ وضع واحدهای نیمه تمام بدتر شد

وجود 235 هزار واحد نیمه تمام مسکن مهر  

بازگشت سوسيس و کالباس به سبد مصرف غذايی خانوار

محدويت واردات برخي کاالهاي ارزبر به نفع مردم استديگر جايگزيني لوازم خانگي کهنه با نو کمتر اتفاق مي افتد
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بلومبرگ در گزارشی فاش کرد که ایالن ماسک، مالک جدید توییتر، 
پس از کاهش نیمی از کارکنان این شــرکت آمریکایی در ماه جاری 
میالدی، در نظر دارد تعداد بیشتری از آنها را اخراج کند. بلومبرگ در 
گزارشی فاش کرد که ایالن ماسک، مالک جدید توییتر، پس از کاهش 
نیمی از کارکنان این شرکت آمریکایی در ماه جاری میالدی، در نظر دارد 
تعداد بیشتری از آنها را اخراج کند. بر اساس این گزارش، انتظار می رود 
اخراج ها از روز دوشنبه آغاز شود و برنامه های فروش و مشارکت توییتر 

را هدف قرار دهد.
هفته گذشته، ماسک به کارکنان توییتر اولتیماتوم داد که یا با ساعات 

کاری طوالنی تر و سخت کوشی بیشتر موافقت کنند یا با حقوق سه ماهه 
پایان کار اخراج شوند. وی 24 ساعت به کارمندان خود مهلت داد تا پاسخ 
دهند و گفت کسانی که این کار را انجام ندهند، اخراج شده تلقی می 
شوند. به گفته منابع بلومبرگ، این اقدام باعث استعفای دسته جمعی به 

خصوص در میان مهندسان این پلتفرم شد.
بعداً، ماسک همچنین از رابین ویلر، رئیس بخش بازاریابی و فروش و 
مگی سانیویک که مسئول بخش شراکت بود، خواست تا تعداد بیشتری 
از کارکنان خود را اخراج کنند. با این حال، بنا بر گزارش ها، هر دو حاضر 
به انجام این کار نبودند و خودشان استعفا دادند. نه ویلر و نه سانیویک به 

درخواست های بلومبرگ برای اظهار نظر پاسخ ندادند. با این حال، هر دو 
در روز جمعه توئیتی ارسال کردند که شبیه خداحافظی بود.

توییتر که بخش ارتباطات خود را در بحبوحه کاهش تعداد مدیران این 
شرکت توسط ماسک از دست داد، همچنین به سواالت مربوط به اخراج 
های گزارش شده پاسخ نداد. ماسک نیمی از 7500 کارمند توییتر را 
در اوایل نوامبر، چند روز پس از آن که در 28 اکتبر در یک قرارداد خرید 
44 میلیارد دالری مدیریت شرکت را بر عهده گرفت، اخراج کرد. وی 
همچنین هیئت مدیره توییتر را منحل کرد و مدیرعامل ومدیر مالی این 

شرکت را برکنار کرد.

فروشــگاه اینترنتی آمازون امســال ۱0 میلیارد دالر ضرر از بعضی 
دستگاه هایش از جمله دستیار صوتی الکسا متحمل خواهد شد. دستیار 
صوتی آمازون زمانی یکی از پروژه هایی بود که سریعترین رشد را داشت 
اما اکنون در میان محصوالتی است که امسال حدود ۱0 میلیارد دالر 

ضرر به این شرکت وارد می کنند.
واحد "دیجیتال جهانی" آمازون که شامل دســتگاه های الکسا، اکو 
)Echo( و ســرویس یکپارچه پرایم ویدئو است، در سه ماهه نخست 
امسال سه میلیارد دالر ضرر عملیاتی داشت. یک منبع آشنا از فعالیت 
واحد "دیجیتال جهانی" به بیزنس اینسایدر گفت: عمده این ضرر به 

دلیل الکسا و دستگاه های دیگر آمازون بود.
دســتیار صوتی، ایده جف بزوس، بنیانگذار آمازون بــود و او از تیمی 
که روی این محصــول کار می کرد، حمایت می کرد و در ســاخت آن 

مشارکت داشــت و بر کارزارهای بازاریابی ایمیلی برای الکسا نظارت 
داشت. هنگامی که الکسا در سال 20۱4 عرضه شد، آمازون می خواست 
با استفاده از الکسا به افراد فروش داشته باشــد نه از طریق افرادی که 
دستگاه های اکو مجهز به دستیار صوتی الکسا را خریداری می کنند. اما 
چهار سال پس از ورود الکسا به بازار، مشتریان از این که این دستگاه، 
پیام های ضبط شده را به افراد اشتباهی ارسال می کنند، شکایت دارند و 
همچنین، گزارش هایی منتشر شده است که کارکنان آمازون به آنچه به 

الکسا در دستگاه هایشان می گویند، گوش می کنند.
با این حال، الکسا به نقطه ای رسیده است که یک میلیارد تعامل در هفته 
دارد و افراد به عنوان مثال درباره وضعیت هوا سوال می کنند که پولی 
نیست. طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز، الکسا و اکو در سال 20۱8 
حدود پنج میلیارد دالر ضرر کردند. به گفته سه کارمند سابق آمازون، 

همان سال آمازون ۱0 هزار کارمند داشت که روی محصوالت الکسا و 
اکو کار می کردند. تا پایان سال 20۱۹، استخدام برای این تیم متوقف 

شد و سال بعد، بزوس مشارکت در توسعه این محصول را متوقف کرد.
دیوید لیمپ، نایب رئیس دستگاه ها و خدمات آمازون در سال 20۱۹ در 
دیداری گفت: تعامل و امنیت الکسا باید بهبود پیدا کند تا این محصول 
بتواند به سطح بعدی برســد. وی پیش از این در بیانیه ای به بیزنس 
اینســایدر گفته بود آمازون همچنان به اکو و الکسا پایبند است و به 

سرمایه گذاری باال در این محصوالت ادامه می دهد.
در بخش دستیار صوتی دیجیتالی، الکسا از نظر تعداد باالی کاربران، پس 
از دستیار گوگل و سیری اپل امسال در رتبه سوم قرار دارد. با این حال، 
اخراج های هفته گذشته که از سوی آمازون اعالم شد، نشان داد اخراج ها 

می تواند در درجه اول بر کار روی تیم الکسا تاثیر بگذارد.

توییتر ممکن است با اخراج های بیشتری روبرو شود

ضرر ۱۰ میلیارد دالری آمازون از الکسا و محصوالت دیگر
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70 درصد از کارکنان در ۶ درصد از شرکت ها شاغل هستند
سهم 0.6 درصدی دانش بنيان ها در اقتصاد كشور

بر اســاس مطالعات یکی از شــرکت های فعال در حوزه اعتیارســنجی، درآمد 
شرکت های دانش بنیان در سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۹8 هزار میلیارد تومان بوده 
است که از این میزان سهم درآمد محصوالت دانش بنیان، 80 هزار میلیارد تومان 
تخمین زده می شود و سهم اقتصاد دانش بنیان نسبت به اقتصاد کشور حدود 0.۶ 
درصد محاسبه شده است. مصطفی عرب، مدیرعامل این شرکت فناور در حوزه 
اعتبارسنجی زمینه فعالیت این شرکت را اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان ذکر 
کرد و گفت: ما پس از سال ها تجربه ارتباط با شرکت ها و نهادهای سیاستگذار به 
این نتیجه رسـیدیم که بهبود فضای کسب وکار بهترین نوع حمایت از شرکت های 

فناور و دانش بنیان است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش ســال 20۱۹ بانک جهانی، آخرین رتبه ایران در 
سهولت انجام کسب وکار ۱28 بوده است و این درحالی است که در همین گزارش، 
کشورهای همسایه ایران مثل امارات در رتبه ۱۱ و ترکیه در رتبه 4۳ قرار دارند. به 
گفته این فعال حوزه فناوری، شاخص دریافت اعتبار )Getting Credit( یکی 
از شاخص های یازده گانه مورد بررسی در این زمینه است که ایران در رتبه ۹۹ قرار 

دارد و امارات و ترکیه به ترتیب در رتبه های 44 و ۳2 جای گرفته اند.
عرب با بیان اینکه این اعداد نشان می دهد که ایران وضعیت خوبی در حوزه توسعه 
کسب و کارها ندارد، خاطر نشان کرد: برای این منظور مطالعه جامعی در خصوص 
مدیریت ریسک اعتباری بازیگران اصلی اکوسیستم دانش بنیان توسط پژوهشکده 
مطالعات فناوری انجام شد و با بررسی نتایج این پژوهش و مشاهدات میدانی ما 
از کشور ژاپن، ایجاد یک نظام استاندارد مدیریت ریسک اعتباری به عنوان یک 
ضرورت مطرح شد و در این راستا به منظور اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان 
و فناور، این شــرکت توســط تعدادی از صندوق های پژوهش وفناوری و بخش 

خصوص تأسیس شد.
وی با اشاره به گزارش اخیر این شرکت در خصوص بررسی وضعیت شرکت های 
دانش بنیان، توضیح داد: نتایج مطالعات ما نشــان داد که نیمی از شرکت های 
دانش بنیان بعد از سال ۱۳۹2 تاسیس شده اند و شرکت های نوع )۱( که حدود ۱4 
درصد از شرکت ها را تشکیل می دهند، دارای محصوالت با سطح فناوری باالتری 
هستند. مدیرعامل این شرکت اعتبارسنجی افزود: همچنین در سال های اخیر 
تعداد شــرکت های دانش بنیان از حدود یک هزار و 500 مورد به حدود 7 هزار و 
500 شرکت رسیده است و در سال های اخیر به طور متوسط ساالنه هزار شرکت 

به جمع دانش بنیان ها اضافه شده اند.

درآمدزایی دانش بنیان ها
بر اساس گزارش این شرکت، درآمد شرکت های دانش بنیان از سال ۹۶ از حدود 40 
هزار میلیارد تومان به ۱۹8 میلیارد تومان رسیده است که این امر به معنای رشد 5 
برابری درآمد شرکت های دانش بنیان است. درآمد شرکت های دانش بنیان در سال 
مالی ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۹8 هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان سهم درآمد 
محصوالت دانش بنیان 80 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. 40 درصد از 

درآمد شرکت های دانش بنیان مربوط به ۳4 شرکت است.
مجموع دارایی های شرکت های دانش بنیان طبق ترازنامه مالیاتی در انتهای سال 
۱۳۹۹ به میزان ۳00 هزار میلیارد تومان بوده اســت که ۳0 درصد از این میزان 
توسط صاحبان سهام تادیه شده است و مابقی مبتنی بر ایجاد بدهی و یا دریافت 
تسهیالت شکل گرفته است. طبق محاسبات صورت گرفته سهم اقتصاد دانش بنیان 

نسبت به اقتصاد کشور حدود 0.۶ درصد محاسبه شده است.

حوزه های مورد استقبال دانش بنیان ها
نتایج مطالعات این شرکت نشان می دهد که 2۳ درصد از شرکت های دانش بنیان 
در حوزه نرم افزار و فناوری اطالعات فعالیت می کنند و این شرکت ها 2۹ درصد از 
درآمد و 2۹ درصد از کارکنان را به خود اختصاص داده اند. میزان وام ارائه شده به 
این شرکت ها ۱4 درصد از تسهیالت ارائه شده به شرکت های دانش بنیان است. در 
حالی که 5۳ درصد از شرکت های دانش بنیان به صورت تولیدی نوع 2 شناسایی 
شده اند، اما این شرکت ها 87.5 درصد از درآمدهای شرکت ها را در انتهای سال 

۱۳۹۹ داشته اند.
از سوی دیگر 5۳ درصد از شرکت های دانش بنیان در تهران مستقر هستند و این 
شرکت ها 50 درصد از درآمد شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند. 
آمارها نشان می دهد تنها 4۱ درصد از وام سیستم بانکی به شرکت های دانش بنیان، 

به این شرکت ها تعلق گرفته است.

اشتغال زایی در دانش بنیان ها
در پایان سال ۱400 حدود 275 هزار نفر در شــرکت های دانش بنیان فعالیت 
داشتند و این آمار نسبت به ابتدای سال ۹۹ رشد 20 درصدی داشته است و این 
در حالی است که 70 درصد از کارکنان شــرکت های دانش بنیان در ۶ درصد از 
شرکت ها شاغل هستند. بیش از 80 درصد تعداد شرکت های دانش بنیان بر اساس 

تعداد کارکنان جزو شرکت های کوچک و متوسط طبقه بندی می شوند.
همچنین 22 درصد از اعضای هیات مدیره و ۱2 درصد از مدیران عامل شرکت های 
دانش بنیان را زنان تشکیل می دهند و ۱7 درصد از سهام شرکت های دانش بنیان 
در اختیار بانوان است. در مقایسه با انواع دسته های مختلف فناوری درصد حضور 
و فعالیت زنان در دسته  فناوری دارو و فناوری زیستی نسبت به سایر حوزه ها قابل 

توجه تر است.

اعطای معافیت مالیاتی
 مجموع معافیت مالیاتی مرتبط با محصوالت دانش بنیان که به شرکت های دانش بنیان 
نوع )۱( تعلق می گیرد، برای سال ۱۳۹۹ حدود ۱000 میلیارد تومان بوده است؛ این 
در حالی است که این عدد تنها معادل 0.۳ درصد از درآمد مالیاتی دولت در سال ۱400 
است. مانده بدهی شــرکت های دانش بنیان به سیستم بانکی در انتهای سال ۱400 
حدود ۶8 هزار میلیارد تومان بوده و صندوق های پژوهــش و فناوری حدود ۳000 
میلیارد تومان در سال ۱400 ضمانت نامه صادر کرده اند. مجموع ضمانت نامه فعال 
شرکت های دانش بنیان در انتهای سال ۱400، 55 هزار میلیارد تومان بوده است. این 
در حالی است که 75 درصد شرکت های دانش بنیان نزد سیستم بانکی وام فعال و ۶5 
درصد شرکت های دانش بنیان نزد سیستم بانکی ضمانت نامه فعال نداشته اند. 8 درصد 
از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار توانسته اند گواهی تاییدیه دانش بنیان 

دریافت کنند. ارزش بازار این شرکت ها حدود ۳ درصد از ارزش کل بازار است.

وضعیت اعطای تسهیالت بانکی به همه شرکت های دانش بنیان
اگرچه سیستم بانکی کشور بیشترین سهم اعطای وام را به شرکت های دانش بنیان 
داشــته اســت، اما بخش قابل توجهی از وام های دریافتی این شرکت ها برای 
محصوالت غیر دانش بنیان یا شــرکت های بزرگی بوده است که درصد فروش 
محصوالت دانش بنیان در آنها قابل توجه نیست و این دسته از شرکت ها عموما 
خارج از زیست بوم دانش بنیان امکان دریافت وام ها را داشته اند. میزان تسهیالت 
پرداخت شده توسط صندوق های پژوهش و فناوری به شرکت های دانش بنیان و 
فناور در سال ۱400، بیش از 2000 میلیارد تومان بوده است. همچنین صندوق 
نوآوری و شکوفایی در این ســال از طریق منابع داخلی بیش از ۱۳00 میلیارد 
تومان وام پرداخت کرده است. در مقایسه اطالعات سال ۱400 در مجموع 25۳5 
شرکت از شرکت های دانش بنیان از سیستم بانکی، منابع داخلی صندوق نوآوری و 

شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری وام دریافت کرده اند.

اخبار

افزایش نقدینگی همواره از 
سوی کارشناسان اقتصادی 
یکی از عوامــل اصلی ایجاد 
تورم در کشــور عنوان شده 
است. بانک مرکزی گزارش 
»تحلیل تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات این بانک در 
مهر ماه ۱40۱« را منتشر کرد که بر این اساس نقدینگی 
از ۶۹0.7 همت در ماه شهریور به 7۱2.۹ همت در ماه 
مهر رسید. که بر این اساس نقدینگی از ۶۹0.7 همت در 

ماه شهریور به 7۱2.۹ همت در ماه مهر رسید.
این افزایش می تواند زمینه تشــدید تورم را فراهم 
کند. این در حالی است که در شرایط فعلی و بنا به 
دالیل بســیار، تورم در ایران درآستانه عبور از 50 

درصد است. خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در 
نشست خبری اخیر خود در پاسخ به سوالی در رابطه 
با اینکه برای سومین ماه متوالی شاهد افزایش رشد 
پایه پولی بوده ایم، گفت: موضوع مهم این است که 
ما بتوانیم رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم. 
رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته در همین دوره 

به میزان محسوسی کاهش یافته است.
به هر ترتیب بر اساس جدیدترین گزارش تحوالت 
اقتصاد کالن در مهر ۱40۱ رشــد پایه پولی برای 
ســومین ماه متوالی صعودی بود و در مقایســه با 
مهر ۱400 رشــد ۳4.5 درصدی داشت. نرخ رشد 
نقدینگی مهر اما با کاهش ۳.۳واحد درصدی نسبت 
به شهریور به ۳4.۳ درصد رسیده است. این کاهش 
نرخ رشــد نقدینگی با وجود افزایش نرخ رشد پایه 
پولی به دلیل کاهش ضریــب فزاینده نقدینگی از 

8.۱0 در شهریور به 7.۹۶ در مهر است.

نقدينگی از 690.۷ همت در ماه شهريور به ۷۱2.9 همت در ماه مهر رسيد

شارژ موتور افزایش تورم 

شرایط کنترل تورم 
بهمن آرمان، اقتصاددان

عدم آشنایی مدیران اقتصادی با شرایط اقتصاد کشور و اتفاقات آن منجر به رشد پایه پولی و رشد نقدینگی شده است. هرچند در شرایط اضطراری که بر اقتصاد کشور حاکم است نمی توان انتظار چندانی از دولت و 
مسووالن داشت اما راهکارهایی وجود دارد که می توان حداقل از بروز دیگر مشکالت و کاهش رشد نقدینگی جلوگیری کرد. دولت می تواند با انتشار اوراق قرضه از رشد پایه پولی و چاپ اسکناس جلوگیری کند. در 

سالهای دور اقتصاد ایران با این اوراق اداره می شد. دولت می بایست سود این اوراق را حداقل 5 درصد بیشتر از نرخ بهره اجرایی کند تا جذابیت برای آن وجود داشته باشد. 
متاسفانه نبود بینش اقتصادی در میان مسووالن منجر شده اقتصاد کشور ثبات خود را از دست بدهد. طبیعی است که افزایش نقدینگی به رشد تورم دامن می زند. در ایران همواره تورم به دالیل مختلف در حال افزایش 
است. چرا باید به دست خود هم به رشد تورم دامن بزنیم. عدم آشنایی مدیران به اصول اولیه اداره اقتصاد منجر به نابسامانی در بازارهای مختلف  حساس مانند ارز، و طال و سکه، مسکن و خودرو و... شده است. اما فارغ 
از اینکه می دانیم نوسانات بازار ارز می تواند بر رشد تورم اثرگذار باشد، امکان ثبات در نرخ تورم وجود دارد. دولت باید اعالم کند درآمدهای دولتی کاهش داشته و به جای چاپ بدون ضابطه پول، اوراق قرضه منتشر 

کند. نباید پول سرگردان ایجاد شود.
بورس کشور متاسفانه در حالی می توانست در کنترل تورم نقش بسزایی ایفا کند که در شرایط فعلی از نظر تامین مالی خنثی شده است. به جای اینکه بورس به عنوان یک ابزار تامین منابع مالی باشد به مکانی برای 
برندگان و بازندگان از پیش تعیین شده تبدیل شده است. واقعیت این است که بورس در آینده هم وضعیت خوبی نخواهد داشت. دلیل آن هم کاماًل مشخص است. بخش فیزیکی اقتصاد ایران دچار بحران است و افزایش 

قیمت سهام و شاخص ها نشانه آینده درخشان برای بورس نیست. مگر اینکه دولت به بازار سرمایه عمق ببخشد و آن را از حالت برنده بازنده بودن خارج کند. 
به هر ترتیب نمی توان ادعا کرد که افزایش نقدینگی داریم اما تورم تشدید نخواهد شد. طبیعی است زمانی که قصد داریم با چاپ پول کشور را اداره کنیم تورم تشدید خواهد شد. برای کاهش تورم باید ارزش ریال را 
بازگردانیم. این امر زمانی امکان پذیر است که تنش ها در روابط خارجی کشور برطرف شود. روابط بانکی با روابط بانکی سیستم بین المللی نیز برقرار شود. در نهایت چرخه اقتصاد مثبت شود که متاسفانه واقعیت های 

اقتصادی حاکی آز آن است که در داخل این چرخه دچار مشکل است و فعالیت های اقتصادی وجود ندارد.
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