
نتایج بررســی نشــان داد کــه فــراری به طور 
موقت ســفارش های شاســی بلند پوروسانگوئه 
)Purosangue( خود را متوقف کرده اســت 
زیرا تقاضای باال لیست های انتظار را برای برخی 

از مشتریان به حدود دو سال رسانده است.

به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، فراری در ماه 
ســپتامبر از پوروسانگوئه ۱۲ ســیلندر بنزینی 
رونمایی کرد که ســازنده خودروهای اسپورت 
ایتالیایی ترجیح می دهــد آن را چهار در و چهار 

نفره معرفی کند.

لیســت انتظــار بــرای فراری هــای جدیــد 
معمــوالً حــدود ۱۸ ماه اســت. این شــرکت 
هنــگام دریافت سفارشــات بــرای مدل های 
 جدیــد، مشــتریان فعلــی را اولویت بنــدی

 می کند.

عملکرد فدرال رزرو به اندازه آمریکا منطقه یورو را نیز 
تحت تأثیر قرار داده اســت. به گزارش ایسنا به نقل از 
اکونومیک، کریســتین الگارد، رئیس بانک مرکزی 
اروپا روز جمعه گفت که تشــدید سیاست های پولی 
توســط فدرال رزرو ایاالت متحده به همان اندازه که 

ایاالت متحده را تحت تأثیر قرار داده بر تولید صنعتی 
در منطقه یورو نیز تأثیر گذاشته است. وی خاطرنشان 
کرد که چشم انداز کوتاه مدت پس از یک سری شوک ها 
بر اقتصاد جهانی نامشخص است و باید دید که چگونه 
این شــوک ها بر عرضه و تقاضا در میــان مدت تأثیر 

می گذارند. الگارد خواستار سیاست های مالی و پولی شد 
تا همگام عمل کنند. رئیس بانک مرکزی اروپا افزود که 
سیاست های مالی که تقاضا را تحریک می کنند ممکن 
است بانک های مرکزی را مجبور کند که سیاست های 

پولی را بیشتر از حد معمول سخت تر کنند.

یک نظرسنجی نشان داد که فعالیت کارخانه های 
هند در ماه نوامبر با سریع ترین سرعت خود در سه 
ماه گذشته افزایش یافت که نشان دهنده تقاضای 
انعطاف پذیر با توجه به وخامت شرایط اقتصادی 
جهانی بود زیرا تورم هزینه ورودی به پایین ترین 

حد در دو سال اخیر کاهش یافت.
به گــزارش ایســنا، تــورم مصرف کننــده در 
بزرگ ترین اقتصاد جنوب آسیا در اکتبر به میزان 
قابل توجهــی کاهش یافت و بــه ۶.۷۷ درصد از 
باالترین رقم ۵ ماهه سپتامبر یعنی ۷.۴۱ درصد 

رسید که نشان می دهد افزایش قیمت ها ممکن 
است تعدیل شود و کمکی به تولیدکنندگان کند.

شــاخص مدیران خرید تولیدی در ماه گذشته 
به ۵۵.۷ در مقایسه با ۵۵.۳ در ماه اکتبر افزایش 
یافت و هفدهمین ماه متوالی از گسترش تولیدات 
تولیدی در سراسر هند را رقم زد. پولیانا دی لیما، 
معاون اقتصادی در اس اندپی گلوبال اظهار کرد: 
بخش تولید هنــد در ماه نوامبر عــاوه بر ترس 
از رکود و چشــم انداز بدتر برای اقتصاد جهانی 
به عملکرد خوب خود ادامــه داد. تقاضای قوی، 

به ویژه برای کاالهــای مصرفی و واســطه ای و 
بازاریابی، زیرشاخص میزان سفارش های جدید 
را به باالترین ســطح سه ماهه رســاند. تقاضای 
بین المللی برای هشتمین ماه متوالی و با سرعتی 
مشــابه با اکتبر افزایش یافت. بر اساس گزارش 
رویترز، قیمت نهاده ها با کمترین سرعت در ۲۶ 
ماه گذشــته افزایش یافت و باعث ایجاد آرامش 
برای تولیدکنندگان شــد. این منجــر به بهبود 
اعتماد کلی کســب وکار شد و زیرشاخص تولید 

آتی به باالترین حد خود از فوریه ۲۰۱۵ رسید.

معاون سیاســت گذاری اقتصــادی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی آخرین وضعیت فراهم شــدن 
امکان خرید نان با کارت نانوا را تجهیز نانوایان به 

کارت را تشریح کرد.
سیدمحمدهادی سبحانیان در گفت وگو با ایسنا، با 
تاکید بر اینکه دولت آمادگی دارد محدودیت های 
تخصیص آرد بــه نانوا را برمیــدارد، عنوان کرد: 
مبتنی بر عملکرد هر نانوا آرد به آن نانوا تخصیص 
یابد. بنابراین نانوایی که فعالیت بیشتری می کنند 
امکان بهره مندی بیشتر از آرد را خواهد داشت. وی 

درمورد اینکه چه زمانی امکان خرید نان با کارت 
نانوا برای افرادی که فاقد کارت اعتباری هستند 
فراهم خواهد شد نیز توضیح داد: از نظر فنی کار به 
جمع بندی رسیده است و امور مربوط به لجستیک 
باقی مانده اســت که با همکاری استانداران این 
فرایند میتواند ظرف چند روز در هر استان انجام 
شود. بر اساس این گزارش، پس از حدف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، دولت برای جلوگیری از ایجاد اختال در 
بازار آرد و ساماندهی این بازار، نانوایی ها را مجهز 
به کارتخوان کرد تا میزان مصرف آرد هر نانوایی 

شفاف شــود. در این راســتا، پیش از این محمد 
جال، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد 
این سوال که تکلیف افرادی که به هر دلیلی فاقد 
کارت اعتباری هستند، چه می شود؟ پاسخ داده 
بود که: بنای طرح بر پایــه تراکنش الکترونیکی 
خرید نان طراحی شده است. این احتمال وجود 
دارد که به هر دلیلی برخــی هموطنان در لحظه 
خرید نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند 
یا کارت بانکی آن ها فاقد موجودی باشد یا اتباع 

خارجی باشند. 

بررسی ها نشان می هد که بانک ها و موسسات اعتباری کشور 
تا پایان شهریور امســال ۱۳.۹ درصد بیشتر از پایان سال قبل 
وام پرداخت کرده اند که ۱۰.۱ درصد از تســهیات پرداختی 

به صورت قرض الحسنه بوده است.
به گزارش ایسنا، طبق اطاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، 
تسهیات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری تا پایان شهریور 
ماه امسال، معادل ۴۰۳۴.۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت 
به اسفند سال گذشته با رشد ۱۳.۹ درصدی همراه شده است.

همچنین، تسهیات قرض الحسنه ۱۰.۱ درصد از کل تسهیات 
اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری قرض الحسنه را تشکیل 
داده و حجم عمده عملکرد تسهیاتی بانک ها مربوط به مرابحه 

با ۳۷.۳ درصد و فروش اقساطی با ۱۴.۵ درصد است.
از نظر عددی نیز، در پایان شهریور ســال جاری ۴۰۹.۱ هزار 

میلیارد تومان از کل تســهیات اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند 

سال گذشته، ۳۲.۳ درصد رشد را نشان می دهد.

بانک های تجاری چقدر وام دادند؟
از ســوی دیگر، بانک های تجاری در کل ۸۴۲.۹ هزار میلیارد 
تومان تسهیات پرداخت کرده اند که رشد ۱۳.۳ درصدی داشته 
و سهم وام های قرض الحســنه از این میزان تسهیات ۱۰۵.۷  
هزار میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی بانک های 
تجاری در پایان سال گذشته ۲۱.۸ درصد افزایش یافته است. 
گفتنی اســت؛ ۱۲.۵ درصــد از وام های بانک هــای تجاری را 
قرض الحسنه تشکیل می دهد. در بانک های تجاری کشور نیز، 
سهم عمده تســهیات پرداختی مربوط به تسهیات مرابحه 

با ۳۵.۳ درصد معادل ۲۹۷.۷ هزار میلیارد تومان بوده اســت.   
عاوه بر این، ۱۷.۵ درصد تســهیات بانک های تجاری به رقم 
۱۴۷.۳ هزار میلیارد تومان در پایان شــهریور ماه به تسهیات 
فروش اقساطی اختصاص داشــته که این رقم در اسفند سال 
قبل ۱۵۲.۹ میلیارد تومان بوده است. به طور کلی، سهم عمده 
تسهیات پرداختی بانک های تجاری در پایان شهریور امسال 
به مرابحه، فروش اقساطی و قرض الحسنه اختصاص یافته است.

بانک های تخصصی چقدر وام قرض الحسنه دادند؟   
همچنین، بررســی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت 
تسهیات تا پایان شهریور سال جاری نشان دهنده این است 
که تســهیات اعطایی با ۱۸.۴ درصد افزایش به عدد ۵۹۲.۷ 
هزار میلیارد تومان رسیده که سهم تسهیات قرض الحسنه از 

این میزان تسهیات اعطایی بانک های تخصصی معادل ۳۳.۳ 
هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش ۳۰.۶ درصدی در مقایسه 
با پایان سال قبل مواجه شده است. گفتنی است ۵.۳ درصد از 
وام های بانک های تخصصی را قرض الحسنه تشکیل می دهد. 
بزرگترین بخش تسهیات پرداخت شده در بانک های تخصصی 
کشور مربوط به فروش اقساطی می شود؛ به نحوی که در پایان 
شهریور امسال ۳۴.۲ درصد کل تسهیات اعطایی این بانک ها 
به رقم ۲۰۲.۵ هزار میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده 
و این رقم در اسفند پارســال ۱۸۸.۱  هزار میلیارد تومان بوده 
است. بانک های تخصصی نیز در بخش مرابحه تسهیات قابل 
توجهی پرداخت کرده اند؛ به نحوی که ۱۷.۵ درصد کل منابع 
تسهیاتی این بانک ها در پایان شهریور امسال به میزان ۱۰۳.۹ 

هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.

عملکرد بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 
در وام دهی 

طبق این گزارش، بررســی تســهیات اعطایــی بانک های 
غیردولتــی و موسســات اعتبــاری در پایــان شــهریور 
ماه امســال نشــان می دهد کــه تســهیات ایــن بانک با 
 ۱۳ ۲. درصــد رشــد به رقــم ۲۵۹۹ هــزار میلیــارد تومان 
رســیده و ســهم تســهیات قرض الحســنه از ایــن میزان 
تســهیات ۱۰.۴ درصد ) ۲۷۰ هــزار میلیــارد تومان( بوده 
که اعطای این نوع تســهیات در این نوع بانک هــا در پایان 
شهریور امســال ۳۷.۲ درصد رشد داشته اســت. همچنین، 
۴۲.۴ درصد کل اعتبارات ارائه شــده به متقاضیان در بخش 
 مرابحه ایــن بانک بــه رقــم ۱۱۰۱.۸ هزار میلیــارد تومان 

بوده است.

اتاق بازرگانی ایــران در جدیدترین گــزارش خود در تحلیل 
وضعیت اقتصــاد جهانی به افزایــش اقبــال چینی ها برای 

سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز قطر پرداخته است.
به گزارش ایسنا، گزارش چشــم انداز که دو بار در سال منتشر 
می شود، بررسی هایی از روند عرضه و تقاضای مواد غذایی عمده 
جهان از جمله غات، محصوالت روغنی، شکر، گوشت، لبنیات 
و ماهی ارائه می دهد. همچنین به روند نرخ حمل ونقل دریایی 
مواد غذایی می پردازد. در گزارش فائو هشدار داده شده است: 
»این ها نشــانه های هشــدار دهنده ای از منظر امنیت غذایی 
هســتند و حکایت از این دارند که واردکنندگان برای تأمین 
مالی افزایش هزینه هــای بین المللی خود با مشــکل مواجه 
هســتند و به طور بالقوه، حاکی از پایان انعطاف پذیری آنها در 

برابر قیمت های بین المللی باالتر است.« در خبری دیگر وزارت 
تجارت، انرژی و اســتراتژی صنعتی بریتانیا به یک شــرکت 
فناوری متعلق به چین دســتور داد تا به دلیــل نگرانی های 
مرتبط با »امنیت ملی« ۸۶ درصد سهام خود را به بزرگ ترین 
تولیدکننده ریزتراشه بریتانیا واگذار کند. پس  از این مداخله، 
 چین دولــت بریتانیا را بــه نقض قوانین تجــارت بین المللی 

متهم کرد.
بریتانیــا در اقدامی دیگر ممنوعیت واردات طای روســیه را 
توسعه داده است. در ابتدای تابستان سال جاری، کشورهای 
بریتانیا، آمریکا، ژاپن و کانادا به  عنوان بخشــی از تحریم های 
غرب علیه مســکو در واکنش به جنگ این کشور در اوکراین، 
واردات طای روســیه را ممنــوع اعام کردنــد. این تحریم 

در واقع شــامل واردات طای تازه اســتخراج و پاالیش شده 
می شد؛ اما شامل طای صادراتی روسیه یا محصوالت طایی 
 با منشــأ این کشــور نمی شــد که اصاحیه اخیر، آنها را نیز 

در برمی گیرد.
در تحوالت منطقه ای قرارداد ۶۰ میلیارد دالری گازی قطر و 
چین از جمله مسائل مهم منطقه است. با وجود سر و صداهای 
بســیار در مورد همکاری راهبردی ۲۵ ســاله ایران و چین، 
پکن توجهی به ســرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران نشان 
نداده است و در کشورهای رقیب ایران به دنبال فرصت است. 
روشن است که تحریم های شــدید و نااطمینانی فزاینده در 
اقتصاد سیاســی ایران مهم ترین عامل عــدم تمایل چین به 

سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی ایران است.

ســرمایه گذاری ۷ میلیارد دالری آرامکو عربســتان در کره 
جنوبی، کمک قطر و عربســتان به اقتصاد بحران زده ترکیه و 
توافق ۱۰۰ میلیارد دالری امارات و آمریکا در زمینه انرژی پاک 
و اولین دور مذاکرات تجارت آزاد بحرین و رژیم صیهونیستی از 

دیگر اخبار مهم منطقه است.
با وجود مشــکات اقتصادی ترکیه در حــال حاضر، تجارت 
میان مسکو و آنکارا به  سرعت در حال گسترش است و حجم 
کاالهای صادرشده به روسیه در ماه سپتامبر به رکورد ماهانه 
۱.۱ میلیارد دالر رسیده است. بر اساس داده های موسسه آمار 
ترکیه، این حجم، ۲.۳ برابر بیشتر از ماه مشابه در سال ۲۰۲۱ 
است. ترکیه در تابستان سال جاری در میان پنج صادرکننده 

برتر به روسیه قرار گرفت.

در بخش داده های تازه، نیاز خاورمیانه به سرمایه گذاری یک 
تریلیون دالری در انرژی های تجدیدپذیر تا ۲۰۳۵ مورد بررسی 
قرار گرفته است. این برآورد، هم زمان با اجاس تغییرات اقلیمی 
که در مصر برگزار شد، ارائه شده است. اندکی پس از برگزاری 
این رویداد، برخی کشــورهای عربی قراردادهای بزرگ انرژی 
ســبز منعقد کرده اند. عربستان ســعودی در قالب قراردادی 
۲.۵ میلیارد دالری برای ســاخت و میزبانــی یک طرح تولید 
انرژی های تجدیدپذیر در خاورمیانه طی ۱۰ سال آینده متعهد 
شده است. امارات متحده عربی نیز قراردادی در زمینه توسعه 
انرژی های پاک با عمان امضا کرده است. مصر نیز اعام کرده 
است که یکی از بزرگ ترین نیروگاه های بادی جهان را توسعه 

می دهد.

اقتصاد اروپا دستخوش سیاست آمریکا شدفراری متوقف شد

خرید نان با کارت نانوا چه زمانی امکان پذیر می شود؟فعالیت کارخانه هند در اوج

بانک ها چقدر وام قرض الحسنه دادند؟

قطر رقیب جدید ایران در جذب سرمایه چینی ها
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رئیس سازمان بورس:

اتاق تعاون گزارش داد؛

همه خودروهای 
پرتیراژ قابلیت عرضه 

در بورس را دارند

زمزمه های رکود در 
بخش اقتصادی تعاون
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سرمقاله

شرایط تحقق
 کاهش تورم 

برای اثبــات ادعای کاهش 
تورم باید دالیل موجهی ارایه 
شود. باید سیاست هایی که 
منجر به کاهش تــورم و یا 
کنترل تورم خواهد شــد مطرح شده و به صورت 
دقیق اعام شود. از آنجایی که دلیل محکمی برای 
اثبات این ادعا وجود ندارد و از سوی دیگر مجموعه 
عوامل به نفع رشد تورم پیش می رود، انتظار برای 
افزایش تورم وجــود دارد. اگر بخواهیم تورم را در 
سطح ملی کنترل کنیم در بخشی باید نا اطمینانی 

را از اقتصاد بگیریم...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان
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افزایش تورم 
با  رشد  نقدینگی

تسویه بدهی دولت 
به صندوق توسعه از طریق 

میادین نفتی و گازی

ساخت مسکن دولتی به کندی پیش می رود

ریزش  متقاضیان  مسکن ملی
صفحه2

صفحه2

معامله  ارز در خیابان  ممنوع  است
هشدار  پلیس:  دستفروشی   ارز   جرم   است

مسووالن و مدیران دولتی در حالی همواره موضوع 
کاهش تورم را مطرح می کنند که نشانه ای از کاهش 
تورم در اقتصاد دیده نمی شود. افزایش روزانه قیمتها 
بر رفاه و معیشت مردم اثر گذاشته و منجر به کاهش 
قدرت خرید در تمامی بازارها شده است. در حالی 
دولــت در جدیدترین وعده خــود از کاهش تورم 
در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ خبر داده که در تمام این 
سال ها، مهارم نرخ تورم یکی از وعده هایی بود که هر 
دولتی قبل از مستقر شدن، آن را به مردم داده است. 
اما بعد از استقرار از انجام آن عاجز می ماند. موقعیتی 
شبیه به آنچه که در حال حاضر شاهد آن هستیم. در 
این رابطه معاون وزیر اقتصاد گفته است شاهد آن 
هســتیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای طرح 

مردمی سازی یارانه ها روند...

رئیس هیأت عامل صندوق توســعه ملی پیشنهاد 
داد دولت و وزارت نفت در قبــال بدهی های خود، 
 برخی از میادین نفتی و گازی را در اختیار صندوق 
قرار دهند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی 
گفت: دولت و وزارت نفت در قبال بدهی های خود به 
صندوق، برخی از میادین نفتی و گازی را در اختیار 
صندوق قرار دهند تا هم بازپرداخت بدهی های دولتی 
آغاز شود و هم صندوق توان خود برای سرمایه گذاری 
در باالدســت نفــت را با کمک ســایر بخش های 
 اقتصــادی و از جمله بخش خصوصــی به منصه 
ظهور برساند. مهدی غضنفری در نشست مشترک 

شورای هماهنگی بانک های...



اقتصاد2
ایران

تســویه بدهی دولت به صندوق 
توسعه از طریق میادین نفتی و گازی

رئیــس هیــأت عامــل صنــدوق توســعه 
ملی پیشــنهاد داد دولــت و وزارت نفت در 
قبــال بدهی های خــود، برخــی از میادین 
 نفتــی و گازی را در اختیــار صنــدوق 

قرار دهند.
رئیس هیأت عامــل صندوق توســعه ملی 
گفت: دولت و وزارت نفت در قبال بدهی های 
خود به صنــدوق، برخــی از میادین نفتی و 
گازی را در اختیار صنــدوق قرار دهند تا هم 
بازپرداخــت بدهی های دولتی آغاز شــود و 
هم صندوق توان خود برای ســرمایه گذاری 
در باالدست نفت را با کمک سایر بخش های 
 اقتصادی و از جمله بخش خصوصی به منصه 

ظهور برساند.
مهدی غضنفری در نشست مشترک شورای 
هماهنگی بانک های دولتی، با بیان اینکه در 
گذشته نزدیک به 100 درصد منابع صندوق 
در قالب تســهیالت پرداخت می شد، گفت: 
هم اینک بر اســاس مصوبات هیــأت امنای 
صندوق، به تدریج ســهم ســرمایه گذاری 
 در ســبد پورتفــوی صنــدوق افزایــش 

می یابد. 
البته مأموریت اصلــی در همه  صندوق های 
ثروت ملی دنیــا، انجام طیف گســترده ای 
از انــواع شــیوه های ســرمایه گذاری ها در 
داخل و خارج از کشــور اســت و بدین دلیل 
 ارزش دارایی هــای آنان به ســرعت در حال

 افزایش است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، ضمن 
تأکید بــر دیدگاه های گذشــته خود گفت: 
صندوق ایــن آمادگی را دارد کــه با دریافت 
همه درآمدهای صادرات نفتی کشور و تبدیل 
آن به دارایی ها با ارزش افزوده باالتر، بودجه 
کشور را از محل سود سرمایه گذاری های خود 

تأمین کند.
غضنفری برای راســت آزمایی چنین ایده ای 
پیشــنهاد داد: دولــت و وزارت نفــت در 
قبال بدهیهــای خود به صنــدوق، برخی از 
میادین نفتــی و گازی را در اختیار صندوق 
قرار دهنــد تا هــم بازپرداخــت بدهیهای 
دولتی آغــاز گردد و هم صنــدوق توان خود 
بــرای ســرمایه گذاری در باالدســت نفت 
را با کمــک ســایر بخش هــای اقتصادی و 
 از جمله بخــش خصوصی بــه منصه ظهور

 برساند.

منابع صندوق توسعه ملی باید به 
روز پرداخت شود

غضنفری با بیان اینکه بانک ها در گذشــته 
در قبال بازگشــت منابع تسهیالتی صندوق 
گاهی منفعل عمل می کردنــد، آن را یادآور 
برخورد ضعیف با بازگشت تسهیالت حساب 
ذخیره  ارزی دانســت و گفت: در گذشــته 
وضعیت به گونه ای بود که برخی از بدهکاران 
ابتــدا در مواجه با پرداخــت بدهی صندوق 
از آن ســرباز می زدنــد که خوشــبختانه با 
تغییر فرهنــگ، این ذهنیت اشــتباه از بین 
رفته و همه می دانند کــه منابع صندوق باید 
به نرخ روز و کامل برگشــت داده شــود. این 
وظیفه نیز برعهــده  بانک ها بــوده و اخیرا« 
 بانکها بســیار فعال شــده و پای کار صندوق

 هستند.
وی در ادامه بــا تأکید بر اینکــه هدف مهم 
صندوق از تزریق منابعش به اقتصاد در راستای 
توسعه  کشور است، اظهار داشت: رسوب بیش 
از حد منابع صنــدوق در برخی از پروژه ها نه 
تنها به درآمد صندوق آســیب می زند بلکه 
کمکی نیز به توســعه ی کشور نمی کند؛ چرا 
که توسعه کشــور محتاج افزایش بهره وری 
ســرمایه و تکــرار فرایند ایجــاد بنگاههای 
تولیدی-خدماتی و رونق همــه آنها در یک 
 فضای کسب وکار آرام و امن و پیش بینی پذیر 

است.
رئیس هیــأت عامل صندوق توســعه ملی، 
تالش برای بازگشــت مطالبات صندوق را بر 
اســاس قرارداد از وظایف بانکها عنوان کرد و 
گفت: البته با توجه به نیــاز به تغییر فرهنگ 
»امهال و اهمال« در فضای اقتصادی کشــور 
و تبدیــل آن بــه فرهنگ »تولید و توســعه 
راستین«، صندوق توسعه ملی راسا« در امر 
بازگشــت منابع ورود کرده و شانه به شانه با 
 بانکها پیگیر کارهاست که بحمداهلل تاکنون 

رضایتبخش بوده است.

خبر

اگر چه مدیریت شــهری 
تهران اقداماتــی در قالب 
تفاهم نامه هــای طــرح 
نهضــت ملی مســکن به 
منظور افزایش ســاخت و 
ســاز در پیش گرفته و اعالم کرده کــه 1۳0 هزار 
واحد را در این قالب می ســازد اما بررسی ها نشان 
می دهد بخش خصوصی با دســت کم پنج چالش 
شامل رکود معامالت، عدم توان متقاضیان مصرفی، 
رشد قیمت نهاده های ســاختمانی، طوالنی بودن 
فرآیند صدور پروانه و عدم دســتیابی به مفاهمه با 
وزارت راه وشهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن 

مواجه است.
به گزارش ایســنا، اقداماتی بــرای افزایش تولید 
مسکن در پایتخت توسط شــهرداری تهران آغاز 
شده است. شهردار تهران گفته که سرعت ساخت 
وســاز در تهران افزایــش پیدا می کنــد. زاکانی 
هم چنین از ســهم 1۳0 هزار واحدی شــهرداری 
تهران در طرح نهضت ملی مســکن خبــر داده و 
گفته است: شهرداری تهران تســهیالت را همراه 
با تســهیل شــرایط صــدور پروانه ســاخت در 
اختیار بنگاه های خصوصی و دولتــی قرار داده تا 
 سرعت ساخت وساز در شــهر تهران افزایش پیدا 

کند.
شهرداری تهران از  سال گذشته اقداماتی همچون 
راه اندازی قرارگاه مسکن، تالش برای کاهش مدت 
زمان صدور پروانــه و انعقاد تفاهم نامــه با برخی 
دســتگاه های عمدتا دولتی را آغاز کرده اســت. 
چند روز قبل در جریان امضای هشــت تفاهم نامه 
برای تامین 1۵0 هزار واحد مسکونی در پایتخت، 
نشستی با حضور مســئوالنی از ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، ارتش، پلیس، وزارت تعاون، وزارت 
ورزش، شستا، دانشگاه شریف، بنیاد ملی نخبگان و 

شرکت برنا تهاتر ایرانیان در شهرداری تهران برگزار 
شد. مهدی هدایتـ  رئیس سازمان نوسازی شهر 
تهران در جریان آن برنامه از افزایش ۵۴ درصدی 
صدور پروانه ساختمانی در تهران خبر داد. این در 
حالی است که بهار امســال تعداد پروانه های صادر 
شده در تهران نسبت به بهار ســال گذشته ۵0.۶ 
درصد کاهش یافته بود. بخش اصلی جهش صدور 
پروانه ساختمانی در تهران که هدایت از آن سخن 
می گوید از محل تفاهم نامه های پروژه نهضت ملی 

مسکن است.
از طــرف دیگــر ســازندگان بخــش خصوصی 
از کاهش تمایل برای ســاخت وســاز در پایتخت 
ســخن می گویند و علت آن را رکــود معامالت، 
عدم تناســب بین قیمت مســکن و قدرت خرید 
متقاضیان و رشــد ســنگین قیمــت نهاده های 
ســاختمانی عنــوان می کننــد. مهرماه امســال 
فقــط ۵۴00 معاملــه ی مســکن در تهــران 

 منعقد شــد که حدود یک ســوم وضعیت نرمال 
محسوب می شود.

ایرج رهبرـ  رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران 
در خصوص وضعیت پروژه های نهضت ملی مسکن 
در این استان به ایسنا گفت: متقاضیان پس از واریز 
دو یا سه قسط ۴0 میلیون تومانی، به دلیل ناتوانی 
در پرداخت ها در حال ریزش هستند و این مساله به 
کمبود منابع و کندی کار منجر شده است. پیشنهاد 
دادیم تا برخی از محدودیت ها و شروط افراد واجد 
شرایط برداشته شــود. انبوه سازان نیز در خصوص 
تامین منابع اعالم آمادگی کردند که پیشــنهادات 

مورد بررسی قرار نگرفته است.
ســازنده یکی از پروژه های نهضت ملی مسکن در 
اســتان تهران بیان کرد: با توجه بــه قول هایی که 
وزارت راه و شهرســازی به ما داد، پــروژه ی خود 
را دو ســاله تعریف کردیم. االن یک ســال و چهار 
مــاه از آغــاز کار می گــذرد اما به دلیل مشــکل 

پرداختــی و مشــکالت مدیریتــی مســئوالن 
در حوزه مســکن، کارها ســرعت اولیه را ندارد و 
 سخت اســت که بتوانیم ظرف دو ســال واحدها 

را تحویل دهیم.
افزایش قیمت نهاده های ساختمان نیز به معضلی 
برای بخش ســاخت و ساز تبدیل شــده است. در 
این زمینه ســید محمد مرتضویـ  رئیس کانون 
انبوه سازان به ایسنا گفت: تولید مسکن هر ماهه در 
حال کاهش است. در هفته های اخیر هم با افزایش 
قیمت سیمان، یونولیت، دســتمزد و غیره مواجه 
شــده ایم. ســیمان طی روزهای اخیر با مقداری 
افزایش قیمت مواجه شده و قیمت یونولیت هم از 
حدود ۷0 هزار تومان به ۵00 هزار تومان افزایش 

یافته است.
به گفته او بر خالف پیش بینی برخی کارشناســان 
که چون در رکود هســتیم نبایــد افزایش قیمت 
داشــته باشــیم ولی باز هــم در بــازار معامالت، 
 قیمــت هــای پیشــنهادی مقــداری باالتــر 

رفته است.
از حدود یک ســال قبل تالش هایی برای کاهش 
زمان صدور پروانه برای پروژه های ســاختمانی در 
شهر تهران صورت گرفت. صحبت هایی نیز مبنی 
بر این که زمان صدور پروانه از حدود یک ســال به 
یک ماه و حتی یک هفته کاهــش پیدا کند. اوایل 
سال جاری شهردار تهران اعالم کرد که این زمان 
در پایتخت به دو ماه کاهش یافته است. با این حال 
بررسی ها نشان می دهد میانگین مدت صدور پروانه 

هنوز بین ۶ تا 10 ماه است.
بررســی ها نشــان می دهد نوســازی بافت های 
ناکارآمد دســت کم بــا پنج چالش شــامل عدم 
همــکاری برخی بانک ها در پرداخت تســهیالت، 
طوالنی بــودن مدت زمان صــدور پروانه، تجمیع 
پالک ها، افزایش قیمت نهاده های ســاختمانی و 
 پایین بودن تمایل به سرمایه گذاری در این مناطق 

مواجه است.

ساخت مسکن دولتی به کندی پیش می رود

تولید مسکن هر ماهه در حال کاهش است
ریزش متقاضیان مسکن ملی

رئیس سازمان بورس:
همه خودروهای پرتیراژ قابلیت 

عرضه در بورس را دارند
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به عرضه ۲0۷ و تارا در بورس کاال تاکید کرد: 
همه محصــوالت پرتیراژ قابلیــت عرضه در 

بورس کاال را دارند.
به گزارش ایســنا، مجید عشــقی در حاشیه 
بازدیــد از کارخانه ایران خودرو بــا تاکید بر 
این که صنعت خودرو با مشکالت انباشته ای 
مواجه اســت اظهار کرد: فرآیند خوبی برای 
رفع مشکالت مذکور در یکســال گذشته از 
جمله افزایش تولید تا تکمیــل خودروهای 

ناقص انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین در راســتای اصالح 
ساختار قیمتی قدم های خوبی برداشته شده  
که امیدواریم این فرآیند با کمک بورس کاال 
ادامه یابد و بخش عمده ای از محصوالت خارج 
از قیمت  گذاری دستوری عرضه شود تا بتوانیم 
شاهد یک بازار منصفانه در بورس کاال باشیم.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان 
این که اصالح ســاختار مالی خودروســازها 
به مرحله سختی رسیده اســت، اظهار کرد: 
زیان انباشته ای که در دو شرکت خودروساز 
 ایجاد شــده اصالح ســاختار مالی را دشوار

 کرده است.
عشقی در مورد واگذاری سهام ایران خودرو و 
سایپا عنوان کرد: این فرآیند از طریق سازمان 
خصوصی سازی دنبال می شود. در مورد سهام 
وثیقه این خودروساز ســازمان بورس متولی 
نیست و ســازمان خصوصی ســازی در حال 
جایگزینی سهام است تا سهام وثیقه آزاد شود.

وی در پاسخ به سوال ایســنا در مورد این که 
کدام خودروهای پرتیراز در بورس کاال عرضه 
خواهند شــد؟ تصریح کرد: سایر محصوالت 
همانند ۲0۷ و تارا قابلیت عرضه دارند و این 
عرضه باید متناسب با بازاری که دارند صورت 
بگیرد. همه مشتریان می توانند در بورس کاال 
خــودرو بخرند و تالش مــا افزایش عرضه ها 

است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: 
مصرف کننده نهایی باید خودرو را در بورس 

کاال به قیمت منصفانه بخرد.

اتاق تعاون گزارش داد؛
زمزمه های رکــود در بخش 

اقتصادی تعاون
نظرســنجی فعاالن اقتصــادی بخش تعاون 
نشــان داد که شــامخ بخــش تعــاون در 
مهرماه عدد ۴۸.0۹ بوده اســت که نســبت 
 به شهریور ماه با کاهش نســبی همراه بوده 

است.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از اتاق 
تعاون ایران، طبق اطالعات به دســت آمده 
از نظرسنجی فعاالن اقتصادی تعاون؛ شامخ 
کل در مهر ماه با رقم ۴۸.0۹ نسبت به شهریور 
ماه )۵0.۸۲( با کاهشــی نسبی همراه بود که 
نمایانگر وضعیت رکود بــرای اقتصاد تعاون 

است.
بر اســاس این گزارش، مؤلفه های موجودی 
محصول نهایــی در انبار و یــا کارهای معوق 
و ناتمــام و قیمت محصوالت تولید شــده یا 
خدمات ارائه شده نسبت به ماه قبل افزایش 

نسبی داشته است.
همچنیــن مؤلفه های موجودی مــواد اولیه 
یا لوازم خریداری شــده، قیمــت خرید مواد 
اولیه یا لــوازم مورد نیاز، میزان اســتخدام و 
بکارگیری نیروی انســانی، ســرعت انجام و 
تحویل سفارش و فرآیند کار، میزان سفارشات 
جدید مشتریان و نســبت به ماه قبل کاهش 

قابل توجهی داشتند.
گفتنی اســت، روند نزولی مؤلفه های سرعت 
انجــام و تحویل ســفارش و یــا فرآیند کار، 
میزان اســتخدام و بکارگیری نیروی انسانی، 
قیمت خرید مواد اولیه یا لــوازم مورد نیاز و 
مصرف حامل های انرژی کــه نتیجه کاهش 
مؤلفه میزان سفارشات جدید مشتریان بوده 
و نیز روند صعــودی مؤلفه هــای موجودی 
محصول نهایــی در انبار و یــا کارهای معوق 
و ناتمــام و قیمــت محصوالت تولید شــده 
)خدمات ارائه شده( نشــان از ادامه دار بودن 
 وضعیــت نامناســب اقتصاد تعــاون در ماه

 آینده دارد.
همچنین با توجه به کاهش تقاضا، نوســانات 
بازار و بی ثباتی قیمت ها، پیش بینی وضعیت 
کســب و کار در ماه های آتی، همچنان برای 

فعاالن اقتصادی دشوار است.

اخبار
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رئیس کانون انبوه سازان گفت: رکود تاثیرات مخربی 
بر عدم تعادل در بازار مســکن خواهد داشــت؛ زیرا 
فاصله ی بین عرضه و تقاضا را عمیق تر و جبران آن را 
بعضا ناممکن می کند که در آینده می تواند به افزایش 
قیمت بینجامد. سید محمد مرتضوی در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: اگر تصور می کنیم رکود مسکن 
شاید در بازار معامالت تاثیر مثبت داشته باشد اشتباه 
می کنیم. ممکن اســت در دوران رکــود عده ای از 
سازندگان و فروشندگان به دلیل اینکه ضرورت هایی 
برای تامین مالــی دارند محصول خــود را با قیمت 
پایین تر عرضه کنند، ولی معامالت آنقدر کوچک و 
منقبض می شود که اثر قابل توجهی بر جامعه هدف 
و خریداران مصرفی نمی گذارد. وی افزود: عده بسیار 
کمی ممکن است از رکود منتفع شوند. اما افت ساخت 
و ساز و کاهش معامالت، عدم تعادل در بازار مسکن 
را عمیق تر می کند. در رکود همیشــه بی انگیزگی و 
خروج ســرمایه گذاران از تولید مسکن به نحو قابل 
توجه و وسیعی اتفاق می افتد. رئیس کانون سراسری 
انبوه سازان مسکن و ساختمان تصریح کرد: اگر قرار 
باشد سالیانه۷00 تا ۸00 هزار واحد مسکونی تولید 
کنیم که بیش از این دچار عقب ماندگی در پاسخگویی 
به تقاضا نشویم رکود باعث می شود از این هدف دورتر 
شویم. هر ساله تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز 
بیشتر از گذشته خواهد شد. حتی اگر به یک بازار قابل 
قبول در آینده دسترسی پیدا کنیم خالءهایی که در 
شرایط رکود ایجاد شده بعضا غیر قابل جبران است و 

برنامه های آتی را هم مختل می کند.
مرتضوی با بیان اینکه رکود مسکن به این معنی نیست 
که قیمت افزایش پیدا نمی کند گفت: در شرایط فعلی 
قیمت نهاده های ساختمانی و خدمات مرتبط با بخش 
مسکن از جمله صدور مجوزها و دستمزدها با افزایش 
مواجه شده اســت. بنابراین رکود را نمی توان عاملی 

برای توقف یا کاهش قیمت مسکن تصور کنیم.

قیمت یونولیت به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است
وی وضعیت فعلی ساخت و ساز را نامناسب دانست 
و افزود: تولید مسکن هر ماهه در حال کاهش است. 
در هفته هــای اخیر هم با افزایش قیمت ســیمان، 
یونولیت، دستمزد و غیره مواجه شده ایم که بی میلی 
سازندگان برای اجرای پروژه ها را در پی دارد. سیمان 
طی روزهای اخیر با مقــداری افزایش قیمت مواجه 
شــده و قیمت یونولیت هم از حدود ۷0 هزار تومان 
بــه ۵00 هزار تومــان افزایش یافته اســت. رئیس 
کانون انبوه ســازان تاکید کرد: بر خالف پیش بینی 
برخی کارشناســان که چون در رکود هستیم نباید 
افزایش قیمت داشــته باشــیم ولی باز هم در بازار 
 معامالت، قیمت های پیشــنهادی مقــداری باالتر 

رفته است.

طرح نهضت ملی مسکن شبیه یک طرح 
شکست خورده است

مرتضوی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی حمایت 
الزم را از تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام 
نمی دهد گفت: طرح نهضت ملی مسکن نیز به یک 
طرح شکست خورده شبیه شده است. در این طرح 
با ناتوانی متقاضیان در پرداخت آورده و قفل شــدن 
تســهیالت بانکی مواجهیم که این مســاله انگیزه 
سازندگان و پیمانکاران این طرح را کاهش داده است.

وی تاکید کرد: حتی بانک مسکن هم منابع مالی قابل 
توجهی برای حمایت از تولید مسکن ندارد و به نوعی 
سازندگان را جواب کرده اســت. طرح نهضت ملی، 
تناسبی با مقیاس ۴ میلیون واحد ندارد. رئیس کانون 
انبوه سازان ابراز امیدواری کرد تا وزارت راه و شهرسازی 
بدنه تخصصی خود را در حوزه مسکن ترمیم کند و 
یک نگاه تخصصی و کارشناسانه مبتنی بر طرح های 
باالدستی و تعریف مجدد طرح جامع مسکن، جایگزین 

سیاست های دستوری و غیراجرایی شود.

رئیس پلیــس امنیت اقتصادی تهــران بزرگ 
تاکید که هرگونه خرید و فروش ارز با هر مبلغی 
در خارج از شبکه بانکی یا صرافی های مجاز و از 

طریق افرادی مانند دالالن و ... ممنوع است.
به گــزارش ایســنا، اگــر گذرتان بــه خیابان 
منوچهری، خیابان فردوسی، سبزه میدان و ... در 
تهران افتاده باشد، حتما افرادی را دیده اید که زیر 
لب چند کلمه را تکرار می کنند؛ »دالر«، »یورو«، 
»ارز« و کلماتی از این دست که عمدتا واحدهای 
پولی معروف را دربر می گیرد. افرادی که خود را 
فروشنده و خریدار ارز معرفی کرده و گاهی حتی 
مدعی خرید آن با قیمتی باالتر از صرافی و فروش 
آن با قیمتی کمتر از صرافی نیز می شوند. این ها 

دستفروشان ارز یا همان دالالن هستند.
این افراد ارز چندانی نیز همراه خود ندارند و اگر 
درخواست مبلغ باالی ارز از آنان شود، چند دقیقه 
مشتری را معطل می کنند تا ارز مورد نیاز را تامین 
کنند. ارزی که حتی گاهی اصالت آن هم می تواند 
مورد بحث باشد، با این وجود همچنان برخی از 
شهروندان برای خرید و فروش واحدهای پولی 

خارجی به آنان مراجعه می کنند.

آیا خرید و فروش ارز در کنار خیابان 
مجاز است؟

در این میــان پرسشــی که مطرح می شــود، 
این اســت که آیا اقــدام این افراد بــرای خرید 
و فــروش ارز در خیابان عالوه بــر اینکه دارای 
ریســک باالیی اســت، جزو اقدامات مجرمانه 
نیز تعریف شــده یا خیر، موضوعــی که رئیس 
پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، یعنی همان 
پلیسی که مســئولیت برخورد با سودجویان و 
 سوداگران بازار ارز به آن واگذار شده، به آن پاسخ 

داده است.

ســرهنگ هدایت بهرامی در گفت وگو با ایسنا 
درباره ممنوعیت فــروش ارز در کنار خیابان یا 
به عبارتی دستفروشــی ارز اظهارکرد: هرگونه 
خرید و فروش ارز در خارج از شــبکه صرافی و 
بانکی داللی محسوب شده و جرم است.بنابراین 
افرادی که با حضور در کنار خیابان و ... اقدام به 
خرید ارز از شهروندان یا فروش ارز به شهروندان 
در خارج از این چرخــه می کنند مرتکب عملی 

مجرمانه شده اند.
وی با بیــان اینکه الزم اســت شــهروندان نیز 
برای تهیه ارز مــورد نیاز خود یــا حتی فروش 
ارز خــود بــه صرافی هــا و بانک هــای مجاز 
مراجعــه کنند، گفــت: معاملــه ارز حتما باید 
 در شــبکه بانکــی و صرافی های مجــاز انجام 

شود.
رئیس پلیــس امنیت اقتصادی تهــران بزرگ 
درباره اینکه برخی از دالالن ارزی ادعا می کنند 
که فروش جزئی ارز یا اصطالحا خرده فروشی آن 
بالمانع است، اظهارکرد: چنین مواردی صحیح 
نیســت. برخی از این افراد ادعا دارند که فروش 
کمتر از 10 هزار دالر، یا مثال 1000 دالر نیازی 
به صرافی و ... ندارد. چنین مواردی اصال صحیح 
نیست و اگر ثابت شود که فردی داللی کرده در 
واقع مرتکب اقدام مجرمانه شده و با وی برخورد 

خواهد شد. 
بهرامــی افــزود: البته یــک نکتــه دیگر هم 
که الزم اســت شــهروندان به آن توجه کنند، 
اصالت ارز است، معلوم نیســت ارزی که آنان از 
فروشــندگان کنار خیابان تهیه کرده اند اصل 
باشــد. ممکن اســت این ارزها جعلی و تقلبی 
باشــد و پس از معامله نیز چون فرد دستفروش 
 محــل ثابتــی نداشــته، امــکان یافتــن وی 

وجود ندارد.

معامالت سهام همچنان در رکود نسبی است و شاخص های بازار سهام 
تغییرات اندکی داشتند.

شــاخص  آذر مــاه،  دوازدهــم  شــنبه  روز  معامــالت  در 
کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۳۴۸ واحد رشد کرد و به 

رقم یک میلیون و ۴1۷ هزار و ۷1۹ واحد رسید. 
شــاخص هم وزن بورس نیز با افت ۹۷ واحدی در سطح ۴1۳ هزار 
و 1۸ واحدی ایســتاد. همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( 
 1۸ واحــد پائیــن آمــد و در ســطح 1۸ هــزار و ۶۷۲ واحــد 

قرار گرفت.  
روز گذشته نمادهای »کگل«، »فوالد« و »فملی« بیشترین تأثیر را 
در رشد شاخص کل بورس داشتند و در مقابل نمادهای »حکشتی«، 

»شپنا« و »شتران« بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.
در فرابورس نیــز نمادهــای »آریــا«، »مــارون« و »تجلــی« 

بیشــترین تأثیر افزایشــی را بر شــاخص کل فرابورس داشــتند و 
 »بپــاس«، »شــاوان« و »زاگرس« بیشــترین تأثیــر کاهنــده 

را بر شاخص داشتند. 
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خگستر صدرنشین است و 
خودرو و شستا در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای 

دی، کلر و گدنا پرتراکنش  ترین نمادها هستند. 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار ســهام به رقم 1۹ هزار و ۴۵1 
میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 
1۴ هزار و ۴1۵ میلیارد تومان بود که ۷۴ درصد از ارزش کل معامالت 

بازار سرمایه را تشکیل می دهد.  
روز گذشــته ارزش معامالت خرد ســهام بــا افزایــش ۳ درصدی 
 نســبت به روز کاری قبل بــه رقم ۲ هــزار و ۹۹۵ میلیــارد تومان 

رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت چهارشــنبه ۶۳ نماد صــف خرید داشــتند و ۴۷ نماد 
با صف فــروش مواجــه بودنــد. مجمــوع ارزش صف هــای خرید 
با افــت ۳۵ درصــدی بــه 1۲0 میلیارد تومــان رســید و مجموع 
ارزش صف هــای فــروش ۵1 درصد کاهــش یافــت و ۹۵ میلیارد 
تومــان بــود. در پایــان معامــالت روز گذشــته ارزش صف های 
 خریــد در رقــم ۵۹ میلیارد تومان ایســتاد و بــازار با مــازاد تقاضا 

بسته شد. 
در پایان معامالت نماد کپشیر )شرکت پشم شیشه ایران( با صف  خرید 
1۸ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس 
از کپشیر، نمادهای کیمیا )شرکت معدنی کیمیای زنجان گستران( 
و گدنا )شــرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک( بیشترین صف 

خرید را داشتند. 

رئیس کانون انبوه سازان:

رکودمسکنبهکاهشقیمتمنجرمیشود؟
هشدار  پلیس:  دستفروشی  ارز  جرم  است
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3 بازار

رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران با بيان اينکه قيمت سکه و طال در بازار داخلي، 
دنباله  رو افزايش قيمت طال در بازار هاي جهاني که از 
روز هاي پاياني هفته اوج گرفته و البته نوسان افزايشي 
نرخ ارز در داخل، بر مداري صعودي اســت، گفت که 
خوشــبختانه اين روند، برخالف گذشته ها به ايجاد 

تقاضاي کاذب در بازار سکه و طال منجر نشده است.
نادر بذرافشان، رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان 
طال و جواهر تهران در رابطه با وضعيت يک هفته اخير بازار 
سکه و طالي داخلي اظهار کرد: در هفته اي که گذشت تا 
روز سهشنبه تغييرات قيمت اونس جهاني طال در حدود 
پنج الي شش دالر بود، اما از بعد از ظهر روز چهارشنبه، روند 
افزايش قيمت طال در بازارهاي جهاني آغاز و ادامهدار شد؛ 
هر اونس طال حدود ۴۷ دالر نسبت به ابتداي هفته رشد 
و به کانال ۱۸۰۰ دالر صعود کرد. از سوي ديگر نوسانهاي 
افزايشي نرخ ارز در بازار داخل بر روند افزايش قيمتها در 
بازار سکه و طال تاثيرگذار عمل کرد و منجر به ثبت روند 

افزايشي قيمت ها نسبت به ابتداي هفته شد.
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران ادامه داد: بدين ترتيــب افزايش توامان اونس 

جهاني طال در بازارهاي خارجــي و افزايش نرخ ارز 
در بازارهاي داخلي سبب شد که در مجموع طي اين 
هفته، افزايش ۲۲۰ هزار توماني هر مثقال طال ۱۷ عيار 
را شاهد باشيم. هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز در اين هفته 

۵۱ هزار افزايش قيمت پيدا کرد.
وي در رابطه با تغييرات قيمت سکه و طال در بازار داخل 
و آخرين قيمت هاي معامالتي در پايان هفته، گفت: در 
آخرين معامالت روز پنجشنبه هر قطعه سکه با افزايش 
۵۰۰ هزار توماني نسبت به ابتداي هفته به ۱۷ ميليون 
و ۴۰۰ هزار تومان رسيد. همچنين هر قطعه سکه تمام 
طرح قديم نيز ۱۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان معامله 
شد که نسبت به ابتداي هفته ۷۰۰ هزار تومان افزايش 
بها داشته است. نيم سکه و ربع سکه نيز به ترتيب ۴۰۰ 
هزار تومان )نيم سکه( و ۴۵۰ هزار تومان )ربع سکه( 
افزايش قيمت پيدا کرده اند و در پايان هفته نيم سکه 
۹ ميليون و ۴۲۰ هزار تومان و ربع سکه شش ميليون 
و ۴۰۰ هزار تومان تعيين قيمت شده است. سکه هاي 
گرمي نيز با ۲۰۰ هزار تومان افزايش قيمت نسبت به 
ابتداي هفته، به سه ميليون و ۸۰۰ هزار تومان در پايان 
هفته رسيد. بذرافشان اعالم کرد: در آخرين معامالت 

پاياني هفته، هر مثقال طال شش ميليون و ۷۸۵ هزار 
تومان و هر گرم طالي ۱۸ عيــار يک ميليون و ۵۶۶ 
هزار تومان معامله شد که همانطور که اشاره شد، هر 
مثقال طال )۱۷عيار( ۲۲۰ هزار تومان و هر گرم طالي 
۱۸ عيار ۵۱ هزار تومان نسبت به ابتداي هفته افزايش 
قيمت داشته اند. وي در رابطه با آخرين وضعيت حباب 
سکه نيز گفت: حباب سکه نيز در اين هفته نوسان هاي 
خاصي داشت و در طول هفته به دو ميليون و ۱۰۰ هزار 
تومان هم رسيد، اما مجدد به يک ميليون و ۸۵۰ هزار 
تومان طي هفته بازگشت در حال حاضر هر قطعه سکه 
داراي حدواً يک ميليون و ۸۷۰ هزار تومان حباب است.
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران تصريح کرد: اين التهاب افزايش قيمت ها در بازار 
سکه و طالي داخلي و همچنين افزايش قيمت طال در 
بازارهاي جهاني، همچون گذشته که با افزايش قيمت 
ها، تقاضا نيز افزايش پيدا مي کرد و بر التهاب ها مي 
افزود، خوشبختانه اين بار اين روند صعودي قيمت ها 
طي هفته هاي اخير، منجر به افزايش تقاضا نشد. بازار 
روال عادي خود را طي ميکند و تقاضاي کاذب ايجاد 

نشده است.

طی هفته های اخير قيمت هر کيلوگرم پياز در بازار 
داخلی افزايش داشــت که برخی علت آن را افزايش 
حجم صادرات در ماه های اخيــر می دانند به طوری 
که بر اساس آمار گمرک فقط در مهرماه امسال ۱۰۱ 
هزار تن پياز به ارزش ۱۴ ميليون دالر به کشورهای 
مختلف صادر شده است. ايران با توليد ساالنه بيش 
از ۳ ميليون تن محصول پياز رتبه ۱۲ توليد و رتبه ۲۰ 
سطح زيرکشت جهان را داراست. سرانه مصرف اين 
محصول در کشور برای هر ايرانی ۲۲ تا ۲۴ کيلوگرم 
محاسبه می شــود که هر ســاله بخش عمده توليد 
به مصرف داخلی می رســد. گزارش هــا حاکی از آن 
است که کشورهای چين، هند و آمريکا بزرگ ترين 

توليدکنندگان اين محصول در جهان هستند.
هرساله بخشی اندکی از توليد پياز کشور به کشورهای 
مختلف صادر می شود، اما امسال افزايش حجم صادرات 
اين محصول نگرانی هايی را برای توليدکنندگان ايجاد 
کرده است. طبق شواهد اکنون هر کيلوگرم پياز سر 
مزارع حدود ۱۰ هزار تومان از توليدکنندگان و ۱۲ هزار 
تومان از دالالن خريداری و به بازار عرضه می شود که 
طی فرايند عرضه به بازار داخلی قيمت اين محصول به 

بيش از ۱۸ هزار تومان و در برخی فروشگاه ها نيز اين 
محصول بيش از ۲۲ هزار تومان نيز به فروش می رسد.

با وجود اينکه افزايش قيمت پياز به نفع کشاورزان و 
توليدکنندگان است، اما دغدغه هايی را برای اين افراد 
ايجاد کرده، زيرا بر اين باورند که احتمال آن می رود که 
سال آينده با افزايش توليد اين محصول روبرو شوند 
و می تواند اين امر ســناريوی مازاد توليد را همچنان 
سال های گذشته رقم بزند که موجب ضرر کلی همه 
توليدکنندگان شود و حتی برداشت محصول از زمين 
برايشان صرفه اقتصادی نداشت و بخش عمده ای از 

محصول در زمين دفن می شد.
بر اساس اين گزارش، از سوی ديگر مصرف کنندگان 
هم از وضعيت افزايش قيمت پياز و کيفيت آن در بازار 
داخلی رضايت چندانی ندارند، چراکه به دليل وضعيت 
فعلی برخی فروشــندگان پياز بی کيفيــت را با نرخ 
بين ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان نيز می فروشند که اين کار 
گران فروشی است. با وجود اينکه کشاورزی که امری 
ريسک پذير و تحت تاثير شرايط آب و هوايی است تا 
جايی که هرساله باعث نوسان توليدات می شود، اما 
برخی مسئوالن بر اين باورند که کاهش اندک توليد 

فصلی نمی تواند باعث افزايش زياد قيمت پياز در بازار 
شود. اين در حالی است که در مهرماه امسال وزارت 
جهاد کشاورزی برای کنترل بازار و صادرات محصوالت 
جاليزی همچون گوجه فرنگی و پياز عوارض تعيين کرد 
که اين امر به منظور پيشگيری از نوسان قيمت و کنترل 
حجم صادرات بوده است. بنابراين بر اساس ابالغ وزارت 
جهاد کشاورزی به وزارت صمت، صادرات هر کيلوگرم 
گوجه فرنگی دارای عوارض ۴ هزار تومانی و پياز دارای 
عوارض ۲ هزار تومانی شد. در همين راستا »حسين 
اصغری« مديرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جاليزی 
معاونت زراعت وزارت جهاد کشــاورزی گفت: طبق 
گزارش های موجود در سال زراعی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ 
توليد ۳ ميليــون و ۹ هزار و ۸۲۴ تن پياز در ســطح 
زيرکشت ۶۱ هزار و ۷۰۷ هکتار با عملکرد ۴۸.۸ تن 
در هکتار پيش بينی می شود. وی با بيان اينکه توليد 
پياز در ۳۰ استان کشور صورت می گيرد، اضافه کرد: 
جنوب کرمان با توليد ۶۰۰ هزار تن، فارس با توليد ۵۰۰ 
هزار تن، هرمزگان با توليد ۳۵۰ هزار تن، اصفهان با 
توليد ۳۵۰ هزار تن و کرمانشاه با توليد ۲۰۰ هزار تن 

به ترتيب رتبه های اول تا پنجم توليد کشور را دارند.

رئيس اتحاديه تزئينات داخلي ســاختمان تهران در تشــريح اهداف 
و ايده هاي چهارســال هيئت مديره جديد اتحاديه گفت: راه اندازي 
سايت اتحاديه به صورتي که امکان تبليغ کاال براي هر عضو با کاربري 
شخصي را داشته باشد، درج اطالعات مورد نياز براي مشتري و اعضاء 
در سايت مورد نظر به منظور کاهش ترددها و تماس هاي غير ضرور و 
برنامه نويسي اپليکيشني جهت هدايت مصرف کننده به واحد صنفي 
داراي پروانه کســب در همان منطقه از اهم اقدامات اتحاديه در دوره 
جديد خواهد بود. آيدا ميالني افزود: در نظر داريم براي اعضاي اتحاديه 
و خانواده محترم شان با عقد قرارداد بيمه تکميلي تسهيالت خوبي را 
در آينده ايجاد نماييم. بهره برداري و اســتفاده از مشاوران بيمه اي، 
مالياتي و حقوقي رايگان در اتحاديه بــراي اعضاي محترم، همچنين 
بازرسي، شناســايي و ســاماندهي واحدهاي بدون پروانه کسب جزو 

برنامه ها مي باشد.
وي پيگيري و جلوگيري از توليــدات بي کيفيت لمينت را مورد توجه 
قرارداد و گفت: با توجه به اينکه چند سالي است واردات لمينت ممنوع 

شــده تعدادي از تجار از موقعيت فعلي سوءاســتفاده کرده و به دليل 
قيمت، ســفارش توليد بي کيفيت به بعضي از کارخانجات توليدي را 
داده و در بازار با قيمت ارزان عرضه کرده و اندوخته مصرف کننده را از 
بين مي برند که شکايات آن به اتحاديه واصل مي شود؛ لذا پيگير اين 
موضوع خواهيم بود. ميالني در ادامه در خصوص ضرورت واردات لمينت 
خارجي بيان داشت: از زمانيکه واردات لمينت کاماًل ممنوع و تامين اين 
کاالي ضرروي به عده کمي از توليدکنندگان کشور سپرده شد، کيفيت 
اين کاال ســقوط کرد. اکنون نمي توان نام اين کاال را لمينت گذاشت؛ 
چرا که به جاي استفاده از اچ دي اف از ام دي اف که موارد مصرف آن 
در کابينت و ... است و همچنين عدم استفاده از مواد اورلي روي کاالي 
توليدي، نه تنها ضوابط و مقررات متريــال توليد را رعايت نمي کنند؛ 
بلکه اين کاال استحکام و کيفيت بســيار پاييني دارد و در مدت زمان 
کوتاهي تبديل به زباله مي شــود. از آنجا که مصرف کننده به کيفيت 
کاال اشراف ندارد و ظاهر امر را مي بيند پس از مدت زمان کمي از خريد 
به دليل شکستگي و پوسيدگي از بين زفته و مجبور است مجدداً براي 

کف پوش منزل از کاالي هم عرض استفاده کند. ميالني تصريح کرد: 
توليدکنندگان به جهت کاهش مبالغ توليد از مواد با کيفيت استفاده 
نمي کنند و سرمايه کشور هدر ميرود. واردات کاالي با کيفيت خارجي 
باعث مي شود خريدار خودش تصميم بگيرد از کدام کاال استفاده کند؛ 
همچنين موجب رقابت شده و توليدکنندگان هر روز کاالي با کيفيت 

تري را توليد و عرضه مي کنند.
رئيس اتحاديه تزئينات داخلي ساختمان تهران در پايان اظهار داشت: 
بايد از اعضاي محترم صنف تزئينات ســاختمان بــه دليل اعتماد و 
اطميناني که به هيات مديره جديد اتحاديه داشته و سکان اداره اتحاديه 
را به ايشان سپردند کمال تشکر را داشته باشم؛ همچنين از هيات مديره 
قبلي به دليل زحمات بي شائبه اي که کشيده اند و اتحاديه اي با اعتبار 
به هيات مديره جديد تحويل داده اند تشــکر دارم. اميدوارم با کمک 
هيات مديره فهيم و با تجربه فعلي و اســتفاده از تجارب هيات مديره 
قبلي خصوصاً جناب آقاي بهروز ميالني رئيس سابق اتحاديه بتوانيم در 

پيشبرد اهداف اتحاديه کوشا باشيم.

صادرات ۱۴ ميليون دالری پياز در مهرماهحباب سکه به کانال ۱.۸ ميليون تومان برگشت

هدر رفت سرمايه کشور با توليد لمينت بی کيفيت
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مديرعامل اتحاديه ماهيان سردآبی خاطر نشان 
کرد: مصرف ســبد پروتئينی مردم کاهش پيدا 
کرده و همين مســئله بر توليد نيز تاثير گذاشته 
اســت. در ســال جاری ميزان توليد به خصوص 
بچه ماهی حدود ۳۰ درصد افت کرد و پيش بينی 
می شــود که ميزان توليد به ۹۰ هزار تن در سال 
نرسد؛ اين در حاليســت که توليد قزل آال ۲ سال 
پيش بــه ۱۲۰ هزار تن در ســال رســيده بود؛ 
همچنين خشکســالی نيز روند کاهشی توليد را 

تشديد کرد.
آرش نبی زاده در پاســخ به اين پرســش که بعد 
از حذف ارز ترجيحی نهاده های مرغ گوشــتی 
احتمــال افزايــش مصــرف ماهــی از ســوی 
مصرف کنندگان تقويت شــد؛ چراکــه فاصله 
معنادار نرخ اين دو محصول کاهش پيدا می کرد 
آيا در عمل چنين اتفاقی رخ داد؟ گفت: اين عامل 
می توانست تاثيرگذار باشد اما وضعيت اقتصادی 
مردم فاکتــور مهم در رونق يک بازار محســوب 

می شود.
وی با بيان اينکه بازار مرغ گوشــتی ريزش قابل 
توجهی کرده اســت، تصريح کرد: قيمت ماهی 
به قيمت منطقی نزديک شده و با ۱۰هزار تومان 
افزايش نرخ به کيلويی ۷۳ هزار تومان در مرزعه 
رسيده است در حالی که هر کيلوگرم توليد برای 
توليدکنندگان ۹۰ هزار تومان تمام می شود و با 
ضرر می فروشد که توليدشان متوقف نشود اما اين 
عامل بر کاهش توليد تاثير ملموس گذاشته است.

به گفتــه مديرعامل اتحاديه ماهيان ســردآبی؛ 
مصرف ســبد پروتئينی مردم کاهش پيدا کرده 
است و همين مســئله بر توليد نيز تاثير گذاشته 
اســت. در ســال جاری ميزان توليد به خصوص 
بچه ماهی حدود ۳۰ درصد افت کرد و پيش بينی 
می شــود که ميزان توليد به ۹۰ هزار تن در سال 

نرسد؛ اين در حاليســت که توليد قزل آال ۲ سال 
پيش بــه ۱۲۰ هزار تن در  ســال رســيده بود؛ 
همچنين خشکســالی نيز روند کاهشی توليد را 

تشديد کرد.
وی با بيان اينکه ســيل اواخر تير آسيب جدی 
به محصوالت صادراتی وارد کرد، افزود: ســيل 
۸ هزار تــن محصول باالی يک و نيــم کيلو را از 
بين برد و امســال نتوانســتيم آنگونــه که بايد 
محصول صادراتی را توليد و بــار برای صادرات 
هماهنگ کنيم.نبی زاده با اشــاره به تالش های 
توليدکنندگان بــرای دريافت اســتانداردهای 
بازارهای کشورهای اروپايی و چين، اذعان کرد: 
در حال حاضر قــزل آال توليدی به کشــورهای 

روسيه، آذربايجان، ارمنستان صادر می شود.
اين فعال اقتصــادی تصريح کرد: نهــاده توليد 
آبزيان زودتر از ســاير پروتئين ها حذف شد و از 
ســوی ديگر دولت قول داد که برای تقويت بنيه 
توليد و جبران کســری نقدينگی تسهيالتی در 
غالب شيالت کار به توليدکنندگان ارائه بدهد اما 
سقف اين تسهيالت کم است؛ ۲۰۰ ميليون تومان 
شايد در سال ۹۵ می توانست بخشی از نقدينگی 
توليدکنندگان را تامين کند اما اين سقف برای 
مزرعه ای که ۱۰۰ تن توليد دارد و به سرمايه در 
گردش نزديک به ۶ ميليارد تومان نياز دارد قابل 
توجه نيست. اما از آنجايی که سود اين وام کم است 
تعدادی از توليدکنندگان خرد اين تسهيالت را 
دريافت کردند و اگر دولت نمی تواند با اين ارقام 

دردی از توليدکنندگان بزرگ دوا کند.
مديرعامل اتحاديه ماهيان سردآبی در پايان بيان 
کرد: تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی عرضه 
ماهی تعطيل شده اند و ديگر در سطح شهر کمتر 
واحدی به عرضه ماهی صرف اقدام می کند و واحد 

بيشتر مرغ و ماهی بفروش می رسانند.

عضو هيات رئيســه جامعه صنعت کفش ايران 
با اشــاره به وضعيت تورم گروه کفش، گفت که 
توليدکننــدگان کفش برای تاميــن مواد اوليه 
پتروشيمی دچار مشکل هســتند، چرا که اين 
صنايع صادرات را به جــای تامين بازار داخل در 
اولويت قرار می دهند. علی لشــکری با اشاره به 
بحث رقابت در بازار مواد اوليه پتروشيمی، اظهار 
کرد: برای مثال طی هفته گذشته مواد اوليه مورد 
اســتفاده در زيره کفش مانند پی وی سی گريد 
۶۵ در بورس کاال حدود ۴۷ درصد نسبت به نرخ 

پايه رقابت خورد. 
نرخ پايه اين محصول ۱۹ هزار و ۹۵۴ تومان بود 
که به ۲۹  هزار و ۳۷۶ تومان رسيد. اين وضعيت 
به اين معنی اســت که توليدکننده ايرانی مواد 
اوليه ياد شده را ۴۷ درصد گران تر از رقيب مشابه 
خارجی تهيه می کند. اين وضعيت قدرت رقابت 
پذيری کاالهای ايرانی را در مقايســه با کاالی 

مشابه خارجی کمتر می کند.
به گفتــه وی اين مشــکل در مورد ســاير مواد 
اوليه در بــورس کاال هــم وجــود دارد. چون 
پتروشــيمی ها صــادرات محصــوالت خــود 
را به فــروش داخلی ترجيح می دهنــد. اين در 

حالی است که بر اساس سياســت های تنظيم 
 بازار بايد شــرکت های داخلــی اولويت فروش 

پتروشيمی ها باشند. 
عضو هيات رئيســه جامعه صنعت کفش ايران 
با بيان اينکه مشــکل ديگر صنعت کفش تورم 
اســت، اظهار کرد: در هفت ماهه امســال رشد 
شاخص بهای کاالی مصرفی ۴۲.۹  درصد بود، 
اما تورم کفش ۴۷.۱ درصد اعالم شده است. اين 
باال بودن تورم کفش نسبت به تورم کل با توجه 
به ضريب اهميت اين محصول که در سبد هزينه 
غيرخوراکی ســهم بااليی ندارد، باعث تشديد 
رکود و کاهــش تقاضا در بازار داخل می شــود. 
اين وضعيت نشــان می دهد فشاری که افزايش 
قيمت مواد اوليه به توليدکننــده وارد می کند، 
 در نهايت هزينــه آن را  مصــرف کننده نهايی 

پرداخت می کند.
وی با بيان اينکه تورم منجــر به کاهش قدرت 
خريد مردم شده و شاهد آثار منفی آن هستيم، 
اظهار کرد: تورم در برخی کاالهايی که بيشتر از 
مواد اوليه پتروشيمی اســتفاده می کند، بيشتر 
اســت. مثال تورم گروه دمپايی يــا کفش های 

ورزشی بچگانه بيش از ۵۰ درصد است.

گوشــت قرمز گوسفندی 
در ميادين ۱۰درصد گران 
شــد. براســاس نرخنامه 
جديــد ســازمان ميادين 
ميوه و تره بار شــهرداری 
تهران، گوشت قرمز گوسفندی نسبت به نرخنامه 
آبان ۱۶ درصد و در مقايســه با هفته اول آذر ۱۰ 
درصد رشد قيمت داشته اســت. هر کيلو گوشت 
گوسفندی تفکيک شده در يک ماه اخير در ميادين 
بين ۲۹ تا ۴۱هزار تومــان در هر کيلو افزايش نرخ 
داشته، گوشــت گوســاله بعد از کاهش قيمت در 

مهرماه، تاکنون تغيير قيمتی نداشته است.
رئيس اتحاديــه تهيه و توزيع کنندگان گوشــت 
گوســفندي تهران گفت: مصرف ســرانه گوشت 
بشدت کاهش پيدا کرده است، اما به علت بيکاري 
و فضاي توهمي که نســبت به سود فروش گوشت 
ميان مردم وجود داشته، واحد هاي توزيع گوشت 

نيز افزايش پيدا کرده اســت. علــي اصغر ملکي، 
رئيس اتحاديــه تهيه و توزيع کنندگان گوشــت 
گوسفندي تهران افزايش قيمت گوشت گوسفندي 
را ناشــي از باال بودن قيمت نهاده دانست و گفت: 
به علت خشکســالي مراتع طبيعي خود را از دست 
داده ايم. معموال در شش ماه اول سال گوسفندها 
از مراتع طبيعــي تغذيه مي کردند، امــا امروز به 
ســبب تغييرات آب و هوايي اين مراتــع را تقريبا 
 از دســت داده ايم و مجبــور بــه واردات خوراک 

دام هستيم.
وي افزود: مصرف سرانه گوشت به شدت کاهش پيدا 
کرده است، اين در حالي است که به علت بيکاري و 
فضاي توهمي که نسبت به سود فروش گوشت ميان 
مردم وجود داشــته، واحدهاي توزيع گوشت نيز 

افزايش پيدا کرده است.
ملکي با بيان اينکه آمارهاي توليد گوشت گوسفندي 
ما کمي از دقت افتاده اند، ادامه داد: اين موضوع به 
علت نبود نظارت بر واحدهايي است که بدون پروانه 
فعاليت مي کنند، اما به صورت تقريبي در محدوده 

تهران ۱۵۰۰ واحد توزيعي گوشت گوسفند داريم؛ 
اين در حالي اســت مصرف تهران به صورت روزانه 
حدود ۱۴ هزار راس گوســفند اســت که هر راس 
گوسفند به طور ميانگين ۱۶ الي ۱۷ کيلو گوشت 
مي دهد که در مجموع ۲۳۸ تن گوشــت گوسفند 

مي شود.
به گفته وي براي کاهش قيمت گوسفند که بايد به 
سمت توليد نهاده برويم تا بتوانيم گوشت ارزان به 
مردم برسانيم. امروز جو در هر کيلو ۱۳ هزار تومان، 
يونجه کيليويي ۹ هزار تومان و کاه، هزار تومان به 
دست توليد کننده دام ميرسد. اين افزايش قيمت 

نهاده است که قيمت گوشت را افزايش داده است.
ملکي با اشــاره به اينکه در حال حاضر متاســفانه 
قاچاق و صادرات دام هم داريــم که آن نيز قيمت 
گوشت را باال مي برد، توضيح داد: گوشتي که با نهاده 
يارانه اي توليد ميشود از مبادي غير رسمي به عراق 
قاچاق مي شود و مقداري نيز به امارات و قطر ميرود 
که عرضه را تحت تاثير قرار ميدهد و خريد گوشت را 
سخت مي کند. البته دامدار تقصيري ندارد؛ چرا که 

که براي هزينه هاي جاري و بقاي خود بايد صادرات 
داشته باشد.

بنا بر آن چه آمد، احتماال به زودی فنر قيمت گوشت 
قرمز هم درمی رود، همان طور که درباره تقريبا همه 
آن چه در کشور توليد می شود، شاهدش بوده ايم. 
واقعيت آن است که با افزايش بيش از ۵۰ درصدی 
دستمزد کارگران، افزايش قيمت خدمات دولتی، 
قيمت حامل های انرژی و… نمی توان انتظار داشت 
که قيمت توليد کاال يا خدماتی رشد نکند يا رشدی 

کمتر از متوسط تورم اعالمی داشته باشد.
حال بايد ديد وزارتخانه های جهاد کشــاورزی و 
صمت، چه تمهيدی برای نگه داشتن قيمت گوشت 
قرمز در ســطوح کنونی خواهند داشت؛ آيا مانند 
هميشه مواجهه منفعالنه با موضوع، رشد سرسام 
آور قيمتهــا را رقم خواهد زد يا مــی توانند ضمن 
کنترل قيمت، مانع ورشکســتگی توليدکنندگان 

گوشت قرمز شوند.
اين در حالی است که مديرعامل اتحاديه دام سبک 
می گويد: علی رغم آنکه صادرات دام کمابيش در 
حال انجام است، اما ميزان آن در برابر صادرات رقم  
قابل توجهی نيست. افشين صدردادرس گفت: بنابر 
آخرين آمار ۶۰ تا ۷۰ هزار راس دام صادر شده که 

در مقايسه با مازاد رقم  قابل توجهی نيست.
به گفته او، با توجه به روند کنــد صادرات، قيمت 
دام در بازار داخل افزايشــی نخواهد داشــت. اما 
در خصوص نرخ گوشــت نمی تــوان اظهار نظری 
داشت چرا که بازار گوشت دست فعاالن بازار است. 
صدردادرس می گويد: در شرايط کنونی قيمت دام 
و گوشت تناسبی به يکديگر ندارد و گرانی گوشت را 
نبايد گردن دام زنده انداخت چراکه قيمت دام زنده 

افزايش نداشته است.
مديرعامل اتحاديه دام ســبک گفت: طی ماه های 
اخير خريد تضمينی از دامداران اتفاق نيفتاده و آنچه 
اتفاق می افتد خريد حمايتی است، خريد تضمينی 
مستلزم مراحل قانونی و تصويب قيمت در شورای 
قيمت گذاری است. درحاليکه قيمت خريد حمايتی 
بر مبنای جهاد استان ها انجام  می شود و آن هم به 
سبب پر بودن سردخانه ها و تهاتر با نهاده به کندی 

پيش می رود.
بنابر اعالم اتحاديه دام سبک قيمت کنونی هرکيلو 
دام ۶۸ تا ۷۳ هزار تومان اســت که براين اســاس 
عرضه گوشــت باالتر از ۱۶۰ تــا ۱۷۰ هزار تومان 

گرانفروشی است.

News kasbokar@gmail.com

افزايش قيمت گوشت ناشی از باال بودن قيمت نهاده ها است

تشدید کاهش مصرف گوشت قرمز
تعطيلی تعداد قابل توجهی از واحدهای عرضه ماهی

کاهش ۳۰ درصدی توليد ماهی در سال جاری

کاهش قدرت خريد مردم در بازار کفش

رئيس اتحاديه تهيه کننــدگان فتوکپــي و اوزاليد تهران در 
خصوص ساماندهي واحد هاي صنفي متبوع خود بيان داشت: 
تالش براي ســاماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب 
بايد مســتمر و دائمي باشــد و تمام موانع موجود با همکاري 
نهادهاي دولتي برداشته شــود.  علي گلشني، رئيس اتحاديه 
تهيه کنندگان فتوکپي و اوزاليد تهران گفت: از آنجايي که براي 
قانونمند شدن واحدهاي صنفي بايد موارد و موانع را پشت سر 
بگذرانيم، تاکيد دارم ماده ۱۸۶ يکي از موانع بســيار مهم اين 
مسير مي باشــد. در حالي که دولت و وزارت خانه ها تاکيد بر 

ساماندهي واحدهاي بدون پروانه را صادر مي کنند؛ اما سازمان 
امور مالياتي با ايجاد مانعي بزرگ از روند کار جلوگيري مي کند.

وي ادامه داد: هر واحد صنفي را با مشخصات کامل به سازمان 
امور مالياتي ارسال مي کنيم بايد از سد ماده ۱۸۶ عبور کرده 
باشــد در حاليکه اســتعالم ماليات واحدهاي صنفي وظيفه 
سازمان مالياتي است نه اصناف. با اين ماده اصناف را مامورين 
وصول ماليات خودشــان کرده اند. موانع اين چنيني نه تنها 
کار را راکد مي کند بلکه مسير متخلفين را هموار مي سازد و 
وحداهاي بدون پروانه رشد مي يابد. گلشني تصريح کرد: موانع 

پيش روي صدور پروانه هاي کسب دقيقاً همان باليي را که سر 
رانندگان بدون گواهينامه آورد بر سر واحدهاي بدون پروانه مي 
آورد. چند سال پيش يکي از مدارک اخذ گواهينامه رانندگي 
گذراندن دوره خدمت ســربازي اعالم شد در حاليکه بيشمار 
افرادي بودند که سربازي نگذرانده بودند؛ اما بدون گواهينامه 
رانندگي مي کردند. وي تصريح کرد: سازمان ها و ارگان هاي 
مورد تعامل با اصناف بايستي موانع را از سر راه بردارند تا راه براي 
اجراي قانون تسهيل شود. از سوي ديگر سازمان امور مالياتي 
محاسبات ماليات را براي واحدهاي صنفي بدون انصاف و کاماًل 

غير کارشناســانه انجام مي دهد. گلشني همچنين بيان کرد: 
خوشبختانه از زمان تحويل مسئوليت اتحاديه به همراه هيئت 
مديره در صدد ساماندهي واحدهاي بدون پروانه بوديم. به شکر 
خدا تاکنون توانستيم افراد را براي اخذ پروانه کسب تحت قانون 
نظام صنفي هدايت و راهنمايي کنيــم؛ منتها اين تالش بايد 

مستمر و دائمي رخ دهد و هيچ وقت به پايان نمي رسد.
رئيس اتحاديه تهيه کنندگان فتوکپي و اوزاليد تهران در آخرين 
وضعيت صنف گفت: لوازم و مواد اوليه صنف فتوکپي از صفر 
تا صد کاماًل وارداتي اســت؛ لذا با نوسان دالر و ارز نوسان پيدا 

کرده و تمامي مواد اوليه اين صنف گران مي شود. مردم قدرت 
خريد شان پايين آمده و هر بار که به واحدهاي ما مراجعه مي 
کنند سبد درخواست خدمات شان کوچکتر مي شود. به جاي 
کپي تمامي کتاب يا جزوه مورد نظرشان، بخشي از آن را کپي 
مي کنند؛ چرا که پول ندارند. وي ادامــه داد: دولت مي تواند 
براي مردم و اين صنف به مانند سبد خانوار که با تنظيم بازار بر 
برخي از مواد غذايي مورد نياز منجر به سهولت دسترسي مي 
شود با دادن کاغذ ارزان موجب شود مردم راحت تر از امکانات 

استفاده کنند.

ضرورت دسترسي تهيه کنندگان فتوکپي و اوزاليد به کاغذ ارزان 
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آخر
 کسب و کار

كســب و كار های اينترنتی تــا ۱0 ميليارد تومان 
تسهيالت دريافت می كنند

مدیر تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت: اگر آسیب 
کسب و کار های اینترنتی تایید شود تا سقف ۱۰ میلیارد تومان تسهیالت دریافت 
می کنند. خلیلی مدیر تســهیالت اهرمی صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست 
جمهوری، در یک برنامه رادیویی در خصوص حمایت از کسب و کار های اینترنتی 
صحبت کرد و گفت. در شــرایطی کنونی که خبر از حمایت از کسب و کار های 
اینترنتی اســت و در برنامه های مختلف قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان  داده شود، 
اما خسارتی که به این کسب و کار ها وارد شــده یک دهم هزینه ای است که االن 
می خواهند برایش بگذارند، حال چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ کردید؟ خلیلی 
مدیر تسهیالت اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری افزود: آن چه 
مسلم است این است که شرکت هایی که کســب و کار های اینترنتی یا پلتفرمی 
داشتن، یکی دو ماه اخیر دچار آسیب شــدند، این که می گویم کسب و کار های 
پلتفرمی مانند آموزش های مجازی، نرم افزار های محتوا محور، بازی های آنالین و 
اینترنتی و از این دست بودند، طبیعتا صندوق نوآوری براساس رسالتی که دارد و 
همیشه پای کار این گونه حمایت ها است چه برای شرکت های دانش بنیان و چه 
شرکت های خالق تسهیالتی درنظر گرفته که یک بسته تسهیالت حمایتی است 
که امیدواریم مفید فایده باشد برای شرکت هایی که دراین زمینه دارند کار می کنند.

قطعا با دستورالعمل خاصی تسهیالت حمایتی با نرخ های مناسبی در اختیار این 
شرکت ها قرار می گیرد، مشخصا هم شرکت های دانش بنیان نیست، شرکت های 
خالقی همه که دراین زمینه دچار آسیب شدند، براساس معیار ها و مالک هایی 
میزان آسیب مشخص می شود و حمایت هایی را از این دوستان خواهیم کرد. این 
شناسایی خیلی مهم است، براساس چه شاخصی است که این شرکت های خالق 
یا دانش بنیان شناسایی می شوند؟ باید چه دالیلی را ارائه کنند که شما بپذیرید و 
شما چگونه به آن ها پرداخت خواهید کرد با چه سود بانکی و چه مدت بازپرداخت؟
این ها دو دسته هستند، برای شرکت های دانش بنیانی که کسب و کار های اینترنتی 
و پلتفرمی داشتند اگر که تعداد کاربرشان در مهرماه سال ۱۴۰۱ امسال نسبت به 
مرداد ماه ۲۰ درصد کاهش داشته باشد، کاهش تعداد کاربر داشته باشند، افت حجم 
ترافیک یا افت تعداد نصب داشته باشند در واقع این معیار آسیب دیدگی می شود.

طبق این مصوبه ای که ما در نظر گرفتیم، برای شرکت های خالق از آن جا که به نوعی 
متولی شرکت های خالق، دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم است، ما با هماهنگی که با 
همین دبیرخانه که مستقر در معاونت علمی ریاست جمهوری است، با این ها هماهنگ 
کردیم و میزان آسیب به تائید این دبیرخانه می رسد اگر این دبیرخانه اعالم کند که 
آسیب براساس همین معیار هایی بود که عرض کردم، حداکثر تا شش برابر حقوق و 
دستمزد مهرماه جاری براساس لیست بیمه را مالک قرار می دهیم و به این شرکت ها 
تا سقف ده میلیارد تومان تسهیالت می دهیم. مبالغ بزرگ تر را از طریق منابع داخلی یا 
منابع بانکی تامین می کنیم و شرکت های خالق را از طریق دوتا از صندوق های پژوهش 
و فناوری که برای این کار معین شدند ما این سرویس ها را خواهیم داد فقط شرکت های 
خالق سقفشان حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان است این کلیاتش و راجع به نرخ سود هم 
که فرمودید طبیعتا مواردی که بانک مراجعه می کنند و تسهیالتی که ما در نظر گرفتیم 
که در واقع از محل بانک پرداخت شود سودهایش ۱۲ درصد است و شرکت های خالقی 
که قرار است به صندوق های پژوهش و فناوری مراجعه کنند نرخ تسهیالتی که دریافت 
می کنند ۹ درصد است. پرداخت ها یک مرحله ای است یعنی چه بانکی چه از منابع 
داخلی صندوق نوآوری و شکوفایی و چه از طریق صندوق های پژوهش، روش پرداخت 
یک مرحله ای است که موارد بانکی مجموع تنفس و بازپرداخت درنظر گرفته شده ۱۲ 
ماه است و مواردی که به شرکت های خالق قرار است از طریق صندوق های پژوهش و 
فناوری اعطا شود سه ماه تنفس دارد و سه قسط طی نه ماه می شود شرایط بازپرداخت.

قانون عجيب فروش خطوط رند تلفن ثابت و پاسخ مخابرات
برخی از مشــترکان می گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده اند که 
شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی شامل شماره های رند و با ارزش 
محســوب می شــود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند 
بودن را به مخابرات بپردازند. در این باره شــرکت مخابرات ایران اعالم کرده که 
برای این مشترکان تسهیالت خوبی را در نظر گرفته که ۹۰ درصد محدودیت ها با 
آن برداشته می شود. به گزارش ایسنا، برخی از مشترکان می گویند هنگام فروش 
تلفن ثابت خود متوجه شده اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی 
شامل شماره های رند و با ارزش محسوب می شود و در نتیجه امکان فروش آن را 
ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند. سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیوئی در مهر ماه سال جاری طی اطالعیه ای اعالم کرده بود تعرفه 
خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده 
در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان 
دریافت شود. سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب 
۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر 
نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار 
و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که 

مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می شود.
مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت 
شده است می توانستند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات 

)سامانه ۱۹۵( به آدرس cra.ir.۱۹۵//:http مراجعه کنند.
در همین رابطه، داوود زارعیان - معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات 
ایران - در گفت وگو با ایسنا، درباره این موضوع اظهار کرد: دو دسته شماره های رند 
داریم، یک دسته شماره هایی که مشتریان به عنوان شماره رند از ابتدا از شرکت 
مخابرات خریداری کرده و دسته دیگر شماره های رندی است که مشترک خریداری 
نکرده بلکه به صورت تصادفی برای مشترک ثبت شده است. وی افزود: براساس 
پروانه شرکت مخابرات ایران این دسته از شماره ها )دسته دوم( درواقع مالکیتی ندارد 
البته تا زمانی که خود فرد بخواهد از آن استفاده کند، می تواند آن را در اختیار داشته 
باشد؛ درواقع مشترک برای این دسته از شماره های رند تلفن ثابت در ابتدا هزینه ای 
پرداخت نکرده است. زارعیان گفت: بنابراین با توجه دسته دوم شماره های رند که 
طبق پروانه برای شرکت مخابرات است، در مرحله اول سه گونه تسهیالت برای آنها 
که به صورت تصادفی برای مشترک انتخاب شده توسط این شرکت در نظر گرفته 
شده است. یکی این شماره ها می تواند برای خود مالک جا به جا شود؛ دوم اگر خانه 
فروخته شده است، شماره به نام مالک می شود و سوم اگر این خط ورثه ای شد، باز هم 
نقل و انتقال انجام می شود. وی افزود: با این تسهیالت در نظر گرفته شده ۹۰ درصد 
محدودیت ها برداشته شده است. تنها نکته ای که وجود دارد این است آیا این خط 
خرید و فروش بشود یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت این کار باید براساس امکانات 
فنی انجام شود که امکان جابه جایی خط به هر نقطه ای که الزم است وجود دارد یا نه. 
درحال حاضر در این زمینه هم اقداماتی انجام می دهیم تا به چه ترتیبی می توان به 
مشترکان کمک  کرد تا با مشکلی مواجه نشوند. بنابراین شرکت مخابرات ۹۰ درصد 

مشکالت را با سه تسهیالتی که اخیرا در نظرگرفته برداشته است.
معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شماره های 
رندی که در ابتدا توسط مشترکان خریداری شده اند و هزینه آن پرداخته شده 
است، هیچ محدودیتی ندارد و مشترکان می توانند به راحتی آن را نقل و انتقال یا  
خرید فروش کنند، تصریح کرد: البته همه این موارد یک شرط براساس مصوبات 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد و آن این است که ما امکانات فنی 

داشته باشیم.

اخبار

مسووالن و مدیران دولتی 
در حالی همــواره موضوع 
کاهش تورم را مطرح می 
کنند که نشانه ای از کاهش 
تورم در اقتصاد دیده نمی 
شود. افزایش روزانه قیمتها بر رفاه و معیشت مردم 
اثر گذاشته و منجر به کاهش قدرت خرید در تمامی 
بازارها شده اســت. در حالی دولت در جدیدترین 
وعده خود از کاهش تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ 
خبر داده که در تمام این ســال ها، مهارم نرخ تورم 
یکی از وعده هایی بود که هر دولتی قبل از مستقر 
شدن، آن را به مردم داده است. اما بعد از استقرار از 
انجام آن عاجز می ماند. موقعیتی شبیه به آنچه که 

در حال حاضر شاهد آن هستیم.

در این رابطه معاون وزیر اقتصاد گفته اســت شاهد 
آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای طرح 
مردمی سازی یارانه ها روند رشد شتابان تورم کاسته 
شده و انتظار می رود در صورت ثبات سایر شرایط و 
تشدید انضباط پولی و مالی دولت، این روند کاهشی 
آثار خود را تا نیمه ابتدایی ســال آینده نشان دهد. 
محمدهادی ســبحانیان افزود: همانطور که آمارها 
نشان می دهد، تورم ماهانه کاهش پیدا کرده و آمارهای 
تورمی به ویژه نسبت به دوره آغاز به کار دولت سیزدهم 
در حال بهبود است. براساس آمار بانک مرکزی در آغاز 
به کار دولت، تورم ۱۲ ماهــه ۵۹.۳ درصد بود اما در 
هشتمین ماه از سال ۱۴۰۱ نرخ تورم دوازده ماهه به 

۳۹.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین درباره بازه زمانی که اثرات مهار رشد 
نقدینگی بر روی تورم مشهود می شود، تاکید کرد: 
البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی 
اجرای مردمی ســازی یارانه ها روند رشد شتابان 

تورم کاسته شــده و انتظار می رود در صورت ثبات 
سایر شرایط و تشــدید انضباط پولی و مالی دولت 

این روند کاهشــی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال 
آینده نشان دهد.

مردم آثار كاهش تورم را از نيمه اول سال ۱402 می بينند

رشد نقدینگی به نفع افزایش تورم 

شرایط تحقق کاهش تورم 
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

برای اثبات ادعای کاهش تورم باید دالیل موجهی ارایه شود. باید سیاست هایی که منجر به کاهش تورم و یا کنترل تورم خواهد شد مطرح شده و به صورت دقیق اعالم شود. از آنجایی که دلیل محکمی برای اثبات این 
ادعا وجود ندارد و از سوی دیگر مجموعه عوامل به نفع رشد تورم پیش می رود، انتظار برای افزایش تورم وجود دارد. اگر بخواهیم تورم را در سطح ملی کنترل کنیم در بخشی باید نا اطمینانی را از اقتصاد بگیریم و در 

بخش دیگر قیمت عوامل تولید را تثبیت کنیم. اما هر دو این ها وابسته به این مسئله است که دولت روش تامین مالی خود را کنترل کند.
دولت در ابتدای آغاز به کار خود اعالم کرد ابتدا تورم را نصف و بعد تک رقمی خواهیم کرد. باید توجه داشت کسی که هدف گذاری تورمی دارد و می خواهد تورم را کاهش دهد و ابتدا نصف کند، قاعدتا باید ابزارها، افراد، 

تیم، سیاست ها و برنامه هایش را در همین راستا هدایت کند. نمی شود شما هدف گذاری تورمی داشته باشید، ولی ابزارها، تیم، سیاست ها یا رفتار های اجرایی شما خالف این موضوع باشد.
افزایش رشد نقدینگی در پاییز به ۳۷ درصد نشان می دهد که اصلی ترین عامل ایجاد  تورم تا چه اندازه بیشتر از انتظارات افزایش یافته است. در حالی که انتظار می رفت رشد نقدینگی تا ۳۰ درصد اتفاق بیفتد شاهد 

رشد ۳۷ درصدی نقدینگی هستیم. برای کاهش تورم می بایست موتور نقدینگی را که تولید پول اضافه در برابر کاالهای موجود بوده، خاموش کرد. سیاستی برای کنترل نقدینگی و کاهش رشد آن دیده نمی شود. 
به عبارتی اگرچه تورم و افزایش قیمت ها از کانال های عرضه و تقاضا وارد اقتصاد می شوند، ولی در ایران سوخت اصلی افزایش مداوم تقاضای پولی، رشد باالی نقدینگی است. الزم است دولت با اتخاذ یک برنامه مناسب، 

اطمینان بخش و با ثبات در راستای خاموش کردن موتور خلق نقدینگی اقدام کند.
متاسفانه شاهد هستیم هیچ کدام از وعده های داده شده در راستای کاهش تورم تحقق پیدا نکرده است. شرایط هرسال که جلو می رود بدتر و بدتر شده و نا کارآمدی در نظام پولی ایجاد می شود. این باعث می شود 

با یک نرخ تورم باالی بیش از ۵۰ درصد رو به رو شوید.
با توجه به اثر باالی انتظارات قیمتی در دو حوزه عرضه و تقاضا روی نرخ تورم، انتظار می رود مدیران و تصمیم گیران دولتی قبل از هر تصمیم یا مصاحبه اثر این تصمیم را بر انتظارات قیمتی آینده جامعه بررسی و پس از 
آن اقدام کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه اثر باالی نااطمینانی نسبت به آینده بشدت عرضه و تقاضای کاالیی را تحت تأثیر قرار می دهد، الزم است دولت، هرگونه اقدامی که نااطمینانی نسبت به آینده را برای مردم 

کاهش می دهد، حذف و اقداماتی از جنس امید و اطمینان به ثبات و بهبود اوضاع آینده را انجام دهند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دوران پیامک ۳۰ سال پیش با ارسال پیام تبریک 
"کریسمس مبارک" آغاز شد و برخالف این تصور 
که هیچ کس از آن استفاده نخواهد کرد، در میان 
کاربران فراگیر شد. اولین پیامک یا اس ام اس، سوم 
دسامبر سال ۱۹۹۲ با عبارت "کریسمس مبارک" 
ارسال شد. ظاهرا ایده استفاده از پیامک نخستین 
بار در آلمان در ســال ۱۹۸۵ اجرا شد و فریدهلم 
هیلبرند، مدیر سرویس پســتی از ظرفیت مازاد 
شبکه موبایل برای ارســال و دریافت متون کوتاه 
استفاده کرده بود. اما این نیل پاپ ورث، طراح نرم 
افزار بریتانیایی بود که هفت ســال بعد نخستین 
اس ام اس شناخته شده در سطح جهانی را از رایانه 
خود به تلفن همراه ریچارد جارویس، مدیر ودافون، 

ارسال کرد که حاوی پیام تبریک سال نو بود.
ســرویس جدید ۱۵ ماه بعد در نمایشــگاه رایانه 
۱۹۹۴ ســبیت )CeBIT( در هانوفــر، به صورت 

تجاری راه اندازی شد. هزینه آن از نظر استاندارد 
امروزی اندک و ۳۹ پفنینگ بود اما با معرفی یورو، 
قیمت هر اس ام اس، ۱۹ سنت شــد. البته فراهم 
کنندگان خدمات برای جلب مشــتری، قیمت ها 

را پایین برده و پنج تا شش سنت پیشنهاد کردند.
خدمــات پیامکــی به ســرعت به منبــع بزرگ 
درآمدزایی برای صنعت مخابرات تبدیل شد  و در 
سال ۱۹۹۸ شمار پیامهای ارسال شده در آلمان 
از مرز یک میلیارد گذشت و در سال ۲۰۱۲ به ۶۰ 
میلیارد پیامک رسید. رونق پیامک، سود کالنی به 
جیب فراهم کنندگان خدمات مخابراتی سرازیر 
کرد و شــیوه ارتباط جوانان را متحول ساخت. به 
دلیل محدودیت کاراکتر پیامــک، اقتصاد زبانی 
جدیدی ایجاد شد که بســیاری از آنها به عنوان 

زبان خاص در شبکه های اجتماعی باقی مانده اند.
نوشتن پیامک در روزهای نخست عمر این سرویس 
در مقایســه با قابلیتهایی که تلفنهای هوشــمند 
امروزی دارند، بسیار دشــوار بود چرا که گوشی ها 
صفحه کلید کامل حروف را نداشــتند. پیامک با 
ظهور خدمات پیام رســانی اینترنتــی که رایگان 
هستند، دیگر درآمدهای میلیاردی برای اپراتورها 
ندارد و اپلیکیشن های پیام رسان مانند واتس اپ، 
تلگرام، وایبر یــا وایبر با رمزنــگاری، از پیامهای 
کاربران حمایت می کنند. این روزها همه مردم از 
پیامک برای ارتباطات خصوصی یا کاری استفاده 
نمی کنند. با این حال، همچنان به حیات خود ادامه 
می دهد. استفاده از پیامک در اپلیکیشنهایی مانند 
خدمات بانکی آنالین، از این خدمات پشــتیبانی 

کرده اســت. بر اساس گزارش وب ســایت استار، 
اپراتورهای شــبکه اکنون آرســی اس )خدمات 
ارتباطی غنــی( را به عنوان جانشــین اس ام اس 
عرضه می کنند که قابلیت رمزنگاری دارد اما این 
سرویس نتوانسته است چندان در سطح بین المللی 
فراگیر شود زیرا آرسی اس تنها در پلتفرم اندروید 
گوگل حمایت می شــود و اپل در آیفون سرویس 
iMessage را به عنوان جانشین اس ام اس معرفی 

کرده که با آرسی اس سازگار نیست.
اســتفاده از خدمات پیــام کوتاه در ایــران برای 
نخستین بار در سال ۱۳۸۱ مورد بهره برداری قرار 
گرفت. از این سال به بعد استفاده از پیام کوتاه به  
تدریج در بین کاربــران ایرانی تلفن همراه فراگیر 
شد. فرهنگســتان زبان و ادب فارســی در تاریخ 
۲۷ تیر ۱۳۸۶، واژه پیامک را به  عنوان جایگزین 

اس ام اس برگزید.

پیامک ۳۰ ساله شد

عكس روز-
صيد پره

مهندسان دانشگاه MIT رکورد جدیدی برای انتقال داده بین ماهواره و زمین 
ثبت کردند. سیستم »TBIRD« از لیزری برای تاباندن مقدار زیادی داده تا 
حجم ۱۰۰ گیگابیت برثانیه استفاده کرده است. این سرعت انتقال داده بسیار 
باالتر از بیشتر ارتباطاتی است که تاکنون بین هوا و زمین ایجاد شده است. 
ماهواره اینترنتی استارلینک )متعلق به شرکت اسپیس ایکس(، ۵۰۰ مگابیت 
برثانیه به مشتریان خود ارائه می کند و حتی سرعت انتقال داده از ایستگاه 
فضایی بین المللی به زمین نیز حداکثر ۶۰۰مگابیت بر ثانیه است، بنابراین 

سرعت سیستم MIT ۲۰۰ بار بیشتر است.

کلید اصلی تمایز آن است که بیشتر ماهواره های ارتباطی با استفاده از امواج 
رادیویی با ایستگاه زمینی ارتباط برقرار می کنند. از سوی دیگر TBIRD از نور 
لیزر استفاده می کند که قادر به حمل هزار بار داده بیشتر در هر فرایند انتقال 
است. این درحالی است که لیزرها نیز مشکالت خاص خود را دارند گاهی اوقات 
اشعه ها بسیار نازک تر هستند و در نتیجه به همخوانی بیشتری بین فرستنده و 
دریافت کننده نیاز است. از سوی دیگر ممکن است نور به دلیل اتمسفر مختل 
شود و در نتیجه داده ها نیز گم شوند. بنابراین سیستم مذکور طوری طراحی 

شده تا بر این چالش ها فائق آید.

ماهواره مذکور حاوی ۳ بخش اصلی اســت که یکی از آنها مودم اپتیکی با 
سرعت باال، آمپلی فایر ســیگنال نوری و دیگری درایو ذخیره سازی است. 
تمام این بخش ها داخل یک محفظه به اندازه جعبه کفش قرار می گیرند. 
محققان برای برطرف کردن حل مشکل داده نیز نسخه جدیدی از پروتکلی به 
نام »درخواست تکرار خودکار«)Automatic Repeat request( ابداع 
کردند. با کمک این پروتکل دریافت کننده ها در ایستگاه های زمینی می توانند 
به فرستنده هشدار دهند تا فریم های خاصی از داده گم شده و بنابراین ماهواره 

قادر خواهد بود آنها را دوباره ارسال کند.

انتقال داده از فضا به ۱۰۰ گیگابیت برثانیه می رسد 


