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رشد ۵۱ درصدی پرداخت ودیعه مسکن
بر اساس اعالم بانک مرکزی، نظام بانکی کشور از ابتدای سال جاری تا امروز، 
مبلغ ۵۶۶ هزار میلیارد ریال تســهیالت ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان اعطا 
شده است.به گزارش بانک مرکزی، از تاریخ ۶ تیرماه و با ابالغ شیوه نامه مربوط 
بــه بانک های عامل، تاکنون به میزان ۱۳ هزار میلیارد ریال به ۲۲ هزار و ۶۰۰ 
نفر تسهیالت ودیعه مسکن پرداخت شده است که این میزان نشان دهنده رشد 
۵۱ درصدی نسبت به ۱۰ مرداد ماه امسال است. گفتنی است تاکنون با معرفی 
وزارت راه و شهرســازی برای ۴۷ هزار نفر به منظور دریافت تســهیالت ودیعه 
مسکن در بانک های عامل پرونده تشکیل شده است.همچنین به منظور حمایت 
از جوانی جمعیت، از زمان ابالغ شــیوه نامه مربوطه )۳۱ فروردین( تاکنون به 
۲۴۱ هزار نفر به میزان ۹۶ هزار میلیارد ریال وام قرض الحســنه فرزندآوری به 
متقاضیان پرداخت شــده است. ضمن آنکه در همین راستا و به منظور تسهیل 
تامین هزینه های ازدواج جوانان از ابتدای سال تاکنون به ۳۴۳ هزار نفر به مبلغ 
۴۷۰ هزار میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان اعطا شده 

است.

فروش میوه ۵۰ درصد کاهش یافت
رئیــس اتحادیه بارفروشــان گفت: تقاضای خرید و مصــرف میوه و صیفی 
۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته اســت.مصطفی دارایی نژاد در گفت وگو با ایســنا 
با بیان اینکه تقاضای خرید میوه و صیفی کاهش یافته است، گفت: امسال تولید 
محصوالت کشاورزی ما ۱.۵ برابر نسبت به سال قبل بیشتر شده ولی از آن طرف 
تقاضــای خرید و مصرف میوه و صیفی ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته اســت و 
همین موضوع نیز باعث شده با افت قیمت مواجه شویم.وی علت کاهش تقاضای 
خریــد را کاهش قدرت خرید مردم، گرمای هــوا و کاهش تقاضا در ماه محرم 
دانست.رییس اتحادیه بارفروشان در بخش دیگری از صحبت هایش به افزایش 
هزینه های تولید اشاره کرد و گفت : افزایش کرایه حمل ونقل، سبد، پالستیک، 
دســتمزد کارگر را متضرر کرده و از آنطرف صادرات هم نســبت به قبل نصف 
شــده است، زیرا عراق محصوالتش به دســت آمده و واردات ندارد و به روسیه، 

ازبکستان، قزاقستان، قطر و امارات نیز میوه کمی صادر می شود.

تب صعودی قیمت نفت فروکش کرد
قیمت نفت پس از افزایش بیش از یک دالری که شــب گذشته داشت، در 
معامالت روز پنج شــنبه بازار آسیا پس از کاهش نگرانی ها نسبت به اختالالت 
عرضه و جست و جوی بازار برای شواهدی از بهبود تقاضا برای سوخت، کاهش 
پیدا کرد.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۱۸ ســنت معادل ۰.۲ 
درصد کاهش، به ۹۷ دالر و ۲۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۲ ســنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۹۱ دالر و 

۷۱ سنت در هر بشکه رسید.
به گفته تحلیلگران شرکت هایتونگ فیوچرز، نفت در تالش برای یافتن یک 
مسیر قیمت است که نشان می دهد سرمایه گذاران هنوز درباره دورنمای عرضه 
و تقاضا به توافق نرســیده اند.طبق آمار منتشره از ســوی اداره اطالعات انرژی 
آمریکا، ذخایر نفت این کشــور هفته گذشته به میزان ۵.۵ میلیون بشکه رشد 
کرد و عرضه محصوالت بنزینی طی همین مدت، به ۹.۱ میلیون بشــکه در روز 
افزایش یافت اما آمار تقاضا در چهار هفته گذشــته در مقایســه با مدت مشابه 
سال میالدی گذشته، شــش درصد کاهش نشان می دهد.تفاوت نرخ معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه آتی نسبت به قراردادهای شش ماه 
آینده، روز پنج شنبه به چهار دالر و ۳۸ سنت در هر بشکه رسید که پایین ترین 
اختالف قیمت در چهار ماه گذشته به شمار می رود و نشانه تسهیل محدودیت 

عرضه فوری است.
ازسرگیری جریان نفت در خط لوله دروژبا از روسیه به اروپا، نگرانی های بازار 
درخصوص عرضه جهانی را تا حدودی آرام کرد. شــرکت خط لوله نفتی دولتی 
»ترانس نفت« روســیه جریان نفت از مسیر جنوبی این خط لوله را از سرگرفت. 
اوکرایــن از ابتدای ماه میالدی جاری، جریان نفت این خط لوله به بخشــهایی 
از اروپایــی مرکزی را به دلیل تحریمهای غربی کــه دریافت هزینه ترانزیت از 
مســکو را دشوار کرد، مسدود کرده بود.آمار شرکت دولتی سوموی عراق نشان 
داد عراق در ژوئیه ۴.۵۸۴ میلیون بشــکه در روز نفت تولید کرده است که ۶۹ 
هزار بشــکه در روز در مقایسه با ژوئن افزایش پیدا کرده است. آمار تولید عراق 
باالتر از سهمیه تولید ۴.۵۸۰ میلیون بشکه در روز این کشور تحت توافق اوپک 
پالس اســت.بر اساس گزارش رویترز، منابع ثانویه اوپک تولید نفت عراق را ۳۴ 
هزار بشــکه در روز پایین تر از ســهمیه تولید این کشور در سه ماهه دوم و ۷۵ 
هزار بشــکه در روز کمتر از سقف تولید ژوئن برآورد کردند.در این بین، قیمت 
معامالت فیزیکی نفت در سراســر جهان همســو با معامالت آتی رو به کاهش 
گذاشــته است که نشان می دهد نگرانی ها نســبت به اختالالت عرضه ناشی از 
جنگ روسیه در اوکراین فروکش کرده است و در عین حال، نگرانی ها نسبت به 

کندی اقتصاد جهانی تشدید شده است.

پیش بینی اوپک از رشد کمتر تقاضای جهانی
 برای نفت

اوپک در تازه ترین گزارش ماهانه خود، با اشــاره بــه تأثیر اقتصادی حمله 
روسیه به اوکراین، نرخ باالی تورم و تالشها برای مهار پاندمی ویروس کرونا، برای 
سومین بار از آوریل برآورد خود از میزان رشد تقاضای جهانی برای نفت را پایین 
برد.به گزارش ایســنا، دیدگاه اوپک برخالف دورنمای مثبتی اســت که آژانس 
بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود از رشد تقاضای جهانی برای 

نفت در سال ۲۰۲۲ ترسیم کرد.
اوپــک در گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت در 
سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۱ میلیون بشکه در روز معادل ۳.۲ درصد رشد می کند 
که ۲۶۰ هزار بشکه در روز کمتر از پیش بینی قبلی این گروه است. در مقابل، 
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت را به 
میزان ۳۸۰ هزار بشــکه در روز افزایش داد و ۲.۱ میلیون بشکه در روز برآورد 
کرد.مصرف نفــت از بدترین مقطع پاندمی  ویروس کرونــا، بهبود پیدا کرده و 
امسال با وجود اینکه قیمتها به رکورد باالیی صعود کرده است، از سطح مصرف 
ســال ۲۰۱۹ فراتر خواهد رفت. با این حال قیمتهای باال و موجهای پی در پی 
شیوع ویروس کرونا در چین، باعث شده است اوپک در پیش بینی های خود از 

میزان رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال میالدی جاری تجدید نظر کند.
 در گزارش اوپک آمده اســت: عوامل بنیادین بازار نفت جهانی، همچنان به 
روند احیای قوی خود به ســطح پیش از شــیوع کووید ۱۹ در نیمه اول سال 
۲۰۲۲، ادامه دادند. هر چند که نشــانه های کندی رشد اقتصاد جهانی و تقاضا 
برای نفت نمایان شــده است.اوپک پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهانی 
در ســال ۲۰۲۲ را از ۳.۵ درصد به ۳.۱ درصد و برای سال میالدی آینده را به 
۳.۱ درصد تنزل داد و اعالم کرد احتمال بازبینی نزولی بیشتر این نرخها وجود 
دارد.قیمتهای نفت که تحت تاثیر پیش بینی مثبت آژانس بین المللی انرژی از 
تقاضا برای نفت، اوایل روز پنج شنبه افزایش پیدا کرده و باالی ۹۸ دالر در هر 
بشــکه معامله شدند، پس از انتشار گزارش اوپک، رشد قیمت خود را همچنان 

حفظ کردند.
اوپک و متحدانش شامل روسیه، در قالب گروه اوپک پالس در حال افزایش 
تولید نفت برای خاتمه دادن به محدودیت عرضه ای هســتند که در واکنش به 
فروپاشــی تقاضا در اوج بحران پاندمی کووید در ســال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشته 
بودنــد. با این حال تولیدکنندگان اوپک پالس در ماه های اخیر موفق نشــدند 
افزایش تولید برنامه ریزی شــده را محقق کنند که ناشی از عدم سرمایه گذاری 
بعضی از اعضای اوپک در میادین نفتی و افت تولید روسیه به دلیل تحریمهای 
غربی بوده اســت.طبق آمار منابع ثانویه، تولید نفت اوپک در ژوییه  به ۲۸.۹۰ 
میلیون بشــکه در روز رسید که ۲۱۶ هزار بشــکه بر مبنای ماه به ماه افزایش 
داشــت.موضع اوپک در خصوص دورنمای ســال ۲۰۲۳ نشان می دهد که بازار 
ممکن اســت همچنان دچار محدودیت عرضه بماند. اوپک پیش بینی خود از 
رشــد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر در ۲.۷ میلیون 
بشــکه در روز حفظ کرد و انتظار دارد که عرضه کشورهای غیر اوپک به میزان 
۱.۷۱میلیون بشــکه در روز افزایش پیدا کند یعنی اوپک باید حدود ۹۰۰ هزار 
بشــکه در روز نفت بیشــتری تولید کند تا بازار متوازن شود.بر اساس گزارش 
رویترز، اگرچه دورنمای سال ۲۰۲۳ برای عرضه نفت غیراوپک بدون تغییر ماند 
اما اوپک شتاب مالیم رشد تولید نفت شیل آمریکا را پیش بینی می کند و انتظار 
دارد عرضه نفت سبک آمریکا در سال ۲۰۲۳ به میزان ۸۰۰ هزار بشکه در روز 
افزایش پیدا کند که باالتر از ۷۴۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ خواهد بود. 

با این حال پیش بینی امسال تحت بازبینی نزولی قرار گرفت.

اخبار کوتاه

بازار انرژی

رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه 
»دریافــت بیــش از یک ضامــن معتبر برای 
پرداخت تســهیالت، برخــالف قانون بودجه 
امســال اســت«، آخرین وضعیــت پرداخت 
تسهیالت ازدواج، فرزندآوری و دانش بنیان ها 
را اعالم کــرد. وی همچنین درباره رمزرارزها 
توضیحاتــی داد و گفت که اجرای آزمایشــی 
»ریال دیجیتال« در شــهریور آغاز می شود.به 
گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در یک برنامه 
تلویزیونی اظهار کرد: هنوز کشورهای مختلف 
دنیا رمزارزها را به رســمیت نشناخته اند و در 
برخی کشــورها نیز مثل چین ممنوع است. 
سال ۱۳۹۹ دولت آیین نامه ای را تصویب کرد 
تا کســانی که مجوز قانونی دریافت می کنند، 
رمزارز استخراج و برای واردات استفاده کنند.

خرید و فروش رمزارز ممنوع است 
وی تاکید کــرد: درواقع خریــد و فروش 
)مبادلــه( و ســرمایه گذاری رمزارزها ممنوع 
اســت، اما استخراج و اســتفاده برای واردات 
کاال ممکن شــده است. مقرراتی آماده کردیم 
تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها برای 
واردات بهره برداری شود که هفته آینده اعالم 
خواهد شــد.رئیس کل بانــک مرکزی با بیان 
اینکه »نوسانات بازار رمزارزها زیاد است و باید 
به آن توجه شود«، گفت: »رمز ریال« یا »ریال 
دیجیتال« جایگزین اســکناس ریال اســت و 
کارهای آن انجام شــده است. ریال دیجیتال 
طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه 
اجرایی می شود.وی افزود: در چین نیز چنین 
اقدامی مشــابه انجام شده و ۷۵ میلیون نفر از 
»یوآن دیجیتال« استفاده می کنند. ناشر ریال 
دیجیتال، بانک مرکزی است و مردم می توانند 
بجای اســکناس از آن اســتفاده کنند.صالح 
آبادی ادامه داد: قانون پایانه های فروشــگاهی 
بیش از دو ســال است که در مجلس تصویب 
شده روی زمین مانده بود و اتصال کارتخوان ها 

به سامانه مالیاتی برقرار نشده بود. 
در دولت سیزدهم این کار شروع شد و االن 
بیش از هشت میلیون کارت خوان ساماندهی 
شــد و این پروژه شب گذشته به اتمام رسید. 
اکنون، کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشــته 
باشد در کشــور وجود ندارد.وی بیان کرد: در 

راســتای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی، 
ســاماندهی کارتخوان ها اقدام بســیار بزرگی 
بود که خوشــبختانه به سرانجام رسید.رئیس 
کل بانک مرکزی در ادامه گفت: متاسفانه در 
طول سالیان متمادی اقتصاد ایران نفتی بوده 
و دولت ها عموما از درآمدهای نفتی اســتفاده 
می کردنــد و نقش مالیــات در بودجه دولت 
کمرنگ بــود. در نظام اقتصادی ســالم باید 
درآمد اصلی دولت درآمدهای مالیاتی باشــد.
وی افزود: مقام معظم رهبری نیز از ۳۰ سال 
قبــل همواره به جدا کــردن نفت از بودجه و 
افزایش درآمدهای غیرنفتی تاکید داشــته اند. 
باید نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت 
افزایش پیدا کند که نیاز به زیرســاخت دارد 
و بخشی از این زیرســاخت ها بانکی، فناوری 
محور یا قانونی است.رئیس کل بانک مرکزی 
ادامه داد: بــه عنوان مثال، طــرح مالیات بر 
عایدی ســرمایه که در مجلس مطرح اســت، 
یا اقداماتی مثل اجرای پایانه های فروشگاهی 
که از فرارهای مالیات های جلوگیری می کند.
هرچه شــفافیت بیشتر باشد نه در حق دولت 
ظلم می شــود و نــه در حق مــودی مالیاتی 

چرا که محاســبه درآمدها دقیق خواهد شد. 
با این قبیــل اقدامات می توانیــم نقش نفت 
در بودجه کشــور را کمرنگ کنیم.وی گفت: 
ســرمایه گذاری ها در صنایع نفت و گاز امروز 
با یــک دهه گذشــته قابل قیاس نیســت و 
درآمدهای ارزی کشــور نیز با وجود تحریم ها 
به مراتب بســیار بهتر از گذشته شده است. تا 
پایان تیرماه بیــش از ۱۴ میلیارد دالر تامین 
ارز برای واردات کاالها در ســامانه نیما انجام 
شــده که بیش از ۸۰ درصد بیشــتر از مدت 
مشابه سال گذشته اســت.صالح آبادی درباره 
افشای اســامی  ابربدهکاران بانکی اظهار کرد: 
این اقدام موجب شــد تا در وصول مطالبات 
اقدامات موثر و قابل توجهی انجام شــود. اگر 
یک شــرکت تولیدکننده دالیل موجه داشته 
باشــد بانک ها همراهی و کمک می کنند اما 
کســانی که اینگونه نیســتند و بدهی خود را 

پرداخت نمی کنند با آن ها برخورد می شود.
استفاده حداقلی دولت از تنخواه 

رئیــس کل بانک مرکزی گفــت: خالص 
دارایی های خارجــی که در پایه پولی اثرگذار 
است تا پایان تیرماه نســبت به سال گذشته 

منفی بوده اســت؛ یعنی هر ارزی که از دولت 
گرفته ایم به فروش رســیده و ریال جمع شده 
اســت. بدهی دولت به بانــک مرکزی نیز در 
وضعیت مناسبی است و دولت حداقل استفاده 
را )نزدیک به صفر( از تنخواه داشته است.وی 
افزود: اوراق منتشر شده دولت نیز می تواند در 
پایه پولی موثر باشد، این بخش هم به خوبی 
کنترل شده اســت. همچنین بانک مرکزی از 
ابتدای ســال تا کنون ۳۰ همت اوراق دولتی 
واگــذار کــرده و ریال را از بــازار جمع کرده 
است. از طرفی بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
نیز که در پایه پولی موثر اســت کنترل شده 
اســت.صالح آبادی ادامه داد: درآمدهای دولت 
ماهیانه پایش می شــود و اموال منجمد دولت 
نیــز فروخته خواهد شــد تا بــه منابع بانک 
مرکزی دست اندازی نشود. خوشبختانه دولت 
به خوبی برای مدیریــت درآمدها و هزینه ها 
برنامه ریزی می کند و انضباط مالی را رویکرد 
اصلــی خود قرار داده اســت.رئیس کل بانک 
مرکــزی گفت: بــرای اصالح رابطــه بانک ها 
و مشــتریان اقدامات قابــل توجهی همچون 
الکترونیک  امضــای  الکترونیک،  احرازهویت 

و سفته الکترونیک در شــبکه بانکی اجرایی 
شده است. در واقع ســهولت دسترسی مردم 
به خدمات و تسهیالت بانکی نسبت به گذشته 
قابل توجه اســت.وی افزود: همچنین اولویت 
تسهیالت نیز به بانک ها اعالم می شود، مثال در 
تسهیالت خرد، تسهیالت ازدواج و فرزندآوری 
اولویت دارد که به بانک ها ابالغ شــده است. 
اوایل امسال بسته تسهیالت خرد را به شبکه 
بانکــی ابالغ کردیم. وثایــق و تضامین بانکی 
به قدری تسهیل شــده است که اگر مشتری 
خوش حساب باشــد و رتبه اعتباری مناسب 
داشــته باشــد صرفا با یک قــرارداد یا نهایتا 
یک ضامــن هم بتواند تســهیالت را دریافت 
کند.صالــح آبادی تاکید کرد کــه اگر بانکی 
برای پرداخت تســهیالت بیش از یک ضامن 
معتبر درخواســت کند، خالف قانون بودجه 
امسال عمل کرده اســت.وی مانده تسهیالت 
شرکت های دانش بنیان تا پایان تیرماه را ۷۹ 
هــزار میلیارد تومان اعالم کــرد و گفت: این 
میزان نســبت به مدت مشــابه سال قبل ۳۰ 
درصد بیشتر شده است. همچنین، به ۱۷۱۵ 
شــرکت دانش بنیــان تســهیالت )۲۷ هزار 
میلیارد تومان( پرداخت شــده که نســبت به 
دوره مشابه سال قبل بیش از ۸۰ درصد رشد 
داشته اســت.رئیس کل بانک مرکزی درباره 
آخریــن وضعیت پرداخت تســهیالت ازدواج 
و فرزنــد آوری بیان کرد: از ابتدای ســال تا 
پایان تیرماه ۳۴۳ هزار فقره تسهیالت ازدواج 
به مبلــغ ۴۷ هزار میلیارد تومان در کشــور 

پرداخت شده است. 
تســهیالت فرزندآوری نیز ۲۴۱ هزار فقره 
به مبلغ ۹۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شــده 
که روند بسیار خوبی است.صالح آبادی با اشاره 
ارز توافقی گفت: حجــم معامالت ارز توافقی 
به طور قابل توجهی درحال افزایش و تعمیق 
اســت به گونه ای که امروز در بــازار اثرگذار 
اســت. امــروز ارز توافقی در بازار ارز کشــور 
آرامش ایجاد کرده و عرضه ارز همواره بیشتر 
از تقاضا شــده است.وی افزود: امروز در مسیر 
حکمرانی ریال و شــفافیت حداکثری حرکت 
می کنیم که در جلوگیری از فرارهای مالیاتی 

و پولشویی بسیار اثرگذار است.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

»ریالدیجیتال«درشهریورمیآید

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات ســازمان 
امور مالیاتی از غیرفعال شــدن ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار 
دستگاه کارتخوان خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
اشــکان هراتــی در برنامه گفت و گــوی ویژه خبری 
اظهار کرد: ســاماندهی دســتگاه کارتخوان بانکی در 
اجــرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشــگاهی با همکاری 
سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام و از ۱۵ دی 
۱۴۰۰ این همکاری شــکل گرفت. از بین ۱۸ میلیون 
و ۸۰۰ هزار ابزار پرداخت، تمام این ابزارها ساماندهی 
شدند، ۸ میلیون ابزار پرداخت الصاق شدند به پرونده 
مالیاتی شأن و ســایر ابزارهای پرداخت هم در اجرای 
قانون غیرفعال شدند.رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم 
مقررات ســازمان امور مالیاتی افزود: ۹ میلیون و ۳۰۰ 
هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شدند، ما در طی چند 
مرحله به مؤدیان این ُفرجه داده شــد که یا دســتگاه 
کارتخوانشــان را غیرفعال یا آن ها را به پرونده مالیاتی 
مربوطه الصاق کنند.وی ادامــه داد: مواد مختلفی در 
قانون  پایانه های فروشــگاهی در نظر گرفته شده، ما 
دو ماده بســیار زیرساختی داشــتیم برای اجرای این 

قانــون، مــواد ۱۰ و ۱۱ این قانون که مــاده ۱۱ را به 
آن اشــاره کردیم، موضوع برنامه اســت؛ ســاماندهی 
دستگاه های کارتخوان بانکی و ماده ۱۰ هم شناسایی 
حساب های تجاری اســت.هراتی اضافه کرد: در ماده 
۱۱ که با همکاری بانک مرکزی توانســتیم در دولت 
جدید و با تیــم مدیریتی جدید، به یکی از آرمان های 
سازمان امور مالیاتی یعنی دستیابی به اطالعات شفاف 
برای نظام مالیاتی برســیم، طی این فرایند بیش از دو 
میلیون مؤدی جدید را شناســایی کردیم.وی افزود: با 
پیدا کردن مؤدیان جدید می توانیم توزیع بار مالیاتی را 
روی تعداد بیشتری از مؤدیان داشته باشیم و در واقع 
آن تحمیل بار مالیاتی بر تعداد محدود را کاهش دهیم 
و این خود گامی در جهت برقراری عدالت مالیاتی است.
رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور 
مالیاتی ادامه داد: گام های مربوط به اجرای این قانون 
که اصلی تریــن آنها اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ و پیش نیاز 
اجــرای این قانون بود در دولــت جدید انجام دادیم و 
کلید خورد، حساب های تجاری هم تا اواسط شهریور 

به طور کامل تعیین تکلیف می شود.

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 
که در نوع خود بزرگترین نمایشگاه این صنعت در غرب 
آســیا محســوب میشــود، با حضور معاون اول رئیس 
جمهور و دیگر مقامات، در محل دائمی نمایشــگاه بین 
المللی تهران آغاز بکار کرد.به گزارش روابط عمومی اتاق 
تعاون ایران؛ در این نمایشگاه حدود هزار شرکت داخلی 
و خارجــی از ایران و دیگر کشــور های جهان حضور و 
مشارکت دارند.این نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۱۰۰هزار 
متر مربع برگزار شــده و تا ۲۴ مــرداد ماه ادامه خواهد 
داشت.در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت 
ســاختمان عالوه بر شــرکت های داخلی، نمایندگان 
کشورهای چین، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، فرانسه، 
امــارات، برزیل و ترکیه  حضور و مشــارکت دارند و در 
کنار شرکت های داخلی جدیدترین دستاوردهای خود 
در حوزه صنعت ســاختمان را ارائــه و در معرض دید 
مخاطبان قرار دادند.حضور بیش از ۱۴۰ شرکت دانش 
بنیان واستارتاپ، پارک های علمی و فناوری، دانشگاه ها 
و مراکز آموزشــی، از بخش های مهم نمایشگاه امسال 
است که میتواند  در جهت رفع نیازهای اولیه و تجاری 

ســازی اختراعــات در حوزه صنعت ســاختمان نقش 
مهمی ایفا کنند.در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی 
صنعت ســاختمان حضور شــرکت هایی که در حوزه 
تولید تجهیزات مرتبط با ســبک سازی و مقاوم سازی 
ســاختمان فعالیت دارند، بسیار پر رنگ است و آخرین 
فناوریها و تولیدات خود را ارائه کرده اند.در این نمایشگاه 
انواع مصالح پایه ســاختمانی و سیستم های سازه ای، 
نازک کاری، معماری و دکوراسیون داخلی و فضای باز، 
لوازم و تاسیسات مکانیکی ساختمان، لوازم و تاسیسات 
برقی، الکترونیکی و امنیتی ســاختمان، آسانسور، پله 
برقی، باالبر، نقاله و سیستم های متحرک، ابزار، لوازم و 
ماشــین آالت کارگاهی و خط تولید مصالح ارائه شده 
و همچنین انجمنها و تشــکلهای ساختمانی، خدمات 
مهندســی و حرفه ای، بازار سرمایه، تشکل های حرفه 
ای، آموزشی و انتشاراتی حوزه صنعت ساختمان حضور 
و مشــارکت دارند.بیست و دومین نمایشگاه بین المللی 
صنعت ساختمان تا ۲۴ مرداد ماه هر روز از ساعت ۸ تا 
۱۵ )۳ بعد از ظهر( در محل دائمی  نمایشــگاه های بین 

المللی تهران آماده بازدید عالقمندان است.

گشایش بزرگترین نمایشگاه صنعت ساختمان غرب آسیا در تهران۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شدند

مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران از کاهش 
جوجه ریزی در ماه های اخیر خبر داد و گفت : تقاضا 
برای مرغ به شــدت کاهش یافته است.حبیب اسداهلل 
نژاد، مدیرعامل سراســری اتحادیه مرغداران گوشتی 
در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دالیل کاهش قیمت 
مرغ در بــازار گفت: مازاد تولید و عدم کشــش بازار 
بواسطه کاهش شــدید سرانه مصرف که زنگ هشدار 
مهم برای امنیت غذایی و حفظ سالمت جامعه است، 
باعث کاهش قیمت مرغ در بازار و زیان سنگین تولید 
کنندگان شــده و به تبع ایــن کاهش مصرف و زیان 
مرغداران، میــزان تولید مرغ هم حــدود ۳۵ درصد 
کاهش یافته اســت.وی در مورد نقش پشــتیبانی در 
جمع آوری مرغ مــازاد و جلوگیری از زیان مرغداران 
گفت: دســتور العمل ها و ضوابــط اجرایی خرید مرغ 
توســط شــرکت پشــتیبانی امور دام مورد رضایت 
تولیدکنندگان نیســت چرا که خرید مرغ توسط این 
شــرکت به صورت منجمد انجام می شــود و تا زمانی 

که به صورت زنده و گرم نباشــد نمی تواند مشکالت 
تولیدکنندگان را حل کنــد.وی با بیان این که جمع 
آوری مرغ مــازاد مخصوصاً در اســتان های پر تولید 
شمالی سرعت الزم را ندارد، اضافه کرد: میزان جوجه 
ریزی در خرداد ماه حدود ۱۰۶ میلیون قطعه بوده اما 
در تیر به ۹۲ میلیون قطعه رسیده و در ماه جاری نیز 
کمتــر از ۹۰ میلیون قطعه خواهــد بود.وی افزود: به 
همین دلیل پیش بینــی می کنیم که طی یک هفته 
تا ۱۰ روز آینده افت قیمت مرغ متوقف شــود و بعد 
از آن قیمت به ســوی منطقی شــدن، پیش برود تا 
تولیدکنندگان تا حدودی از این شــرایط زیان خارج 
شوند.این فعال صنفی از شــرکت پشتیبانی امور دام 
خواست خرید مرغ مازاد را به صورت جدی در دستور 
کار خود قرار دهد تا تولیدکنندگان متحمل زبان های 
ســنگین نشوند.اســداهلل نژاد ادامــه داد: در غیر این 
صورت تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج می شوند 
و تولید مرغ در کشور دچار چالش جدی خواهد شد.

رئیس انجمن قطعه ســازان لــوازم خانگی گفت: 
کشورهای همســایه مثل عراق، افغانستان، پاکستان، 
ترکمنستان، ازبکســتان و آذربایجان از جمله مقاصد 
صادرات لوازم خانگی ایرانی هستند و به برخی کشورها 
مثل ترکیه، قطعات هم صادر می شود.مرسل صدیق در 
گفت وگو با ایسنا، درباره صادرات قطعات لوازم خانگی 
گفت: بیشــتر صادرات قطعات در حوزه قطعات اجاق 
گاز، بخاری گازی و غیره مثل انواع شــیرآالت اســت. 
حتی برخی شــرکت ها شــیرآالت را به اروپا، آلمان، 
انگلستان و فرانســه هم صادر می کنند. البته صادرات 
به برخی کشــورها به دلیل مشکالت سیاسی متوقف 
شده است. همچنین محصوالت پلیمری و محصوالت 
دارای مس، صادرات خوبی دارند و شیشــه و خیلی از 
ورق ها نیز صادر می شود که البته در قالب مواد اولیه ای 
اســت که بعدا به قطعه تبدیل می شــود.به گفته وی 
کشورهای همســایه مثل عراق، افغانستان، پاکستان، 
ترکمنستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از جمله 

مقاصد صادرات لوازم خانگی ایرانی هستند و به برخی 
کشورها مثل ترکیه، قطعات هم صادر می شود. در این 
میان بهترین بازار در حال حاضر بازار آمریکای جنوبی 
است که مصرف زیادی در حوزه لوازم خانگی دارند، اما 
ایران به این منطقه صادرات ندارد که یکی از مشکالت 
اصلی، نبود ناوگان حمل کاال به این کشــور است. در 
اصل ایران وسیله حمل کاال به مقصدهای مختلف را به 
طور سیستماتیک ندارد که یکی از معضل های صادرات 
است، اما برای مثال چین برای صادرات کاالی خود راه 
درست می کند. از طرف دیگر درخواست در کشورهای 
آمریکای جنوبی آنقدر زیاد است که صادرات اروپا هم 
همه این تقاضا را پوشش نمی دهد.رئیس انجمن قطعه 
ســازان لوازم خانگی با بیان اینکه در مقابل، قســمت 
عمده قطعات در حوزه یخچال و ماشــین لباسشویی 
و ظرفشــویی وارداتی است، اظهار کرد: صادرات منجر 
به توسعه دانش فنی برای اعمال استانداردهای کشور 

هدف می شود.

کدام کشورها از لوازم خانگی ایرانی استفاده می کنند؟افت سرانه مصرف، تولید مرغ را ۳۵ درصد کاهش داد

 اخبار انرژی

صادرات ۴۵ هزار تن نفت گاز 
از طریق بورس انرژی ایران

بورس انرژی ایران روز چهارشــنبه )۲۰ مردادمــاه( میزبان عرضه بیش از 
۱۰۱ هــزار و ۵۹۸ تن انواع فراورده های هیدروکربوری بود.به گزارش مدیریت 
ارتباطــات بــورس انرژی ایران، بیــش از ۳۰ هزار تن گازوئیل شــرکت ملی 
نفــت ایران و ۱۵ هزار تن گازوئیل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی روز 
چهارشــنبه )۲۰ مرداد ماه( در رینگ بین الملل عرضه شد. قرارداد هر دو این 
عرضه ها از نوع کشــف پریمیوم بود و در پایان مهلت معامالت، برای ۱۵ هزار 
تن گازوئیل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی رقابتی به ارزش ۴۳۲ هزار و 

۱۴۰ دالر )حدود ۱۲۳ میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال( شکل گرفت. 
ارزش کل معامالت گازوئیــل این روز ۱۶ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۱۴۰ دالر 
)بیــش از ۴ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال( بود.رینگ بین الملل بورس انرژی ایران 
در این روز همچنین شــاهد معامله بیش از ۳۰ هزار تــن )۲۶۲ هزار و ۵۰۰ 
بشــکه( گازوئیل شــرکت ملی نفت ایران به ارزش ۸ هــزار و ۵۳۵ میلیارد و 
۵۵۷ میلیــون و ۳۹۴ هزار ریال بود.رینگ بین الملل بــورس انرژی ایران نیز 
در همین روز میزبان دو عرضه دریایی »رافینیت« و »هیدروکربن ســنگین« 
شــرکت پتروشیمی بوعلی ســینا نیز بود. اســتمرار عرضه های دریایی موجب 

استقبال خریداران می شود.
دیگر فرآورده های عرضه شــده در بورس انرژی ایران برای روز چهارشــنبه 
شامل ۱۰ هزار تن ته مانده تصفیه شده پاالیش نفت امام خمینی شازند و هزار 

تن هیدروکربن ســنگین پتروشیمی بوعلی ســینا در رینگ بین الملل و نیز ۳ 
هزار تن آیزوریســایکل پاالیش نفت اصفهان در رینگ داخلی بود. تمام حجم 

عرضه شده این فرآورده ها فروش رفت.

بیش از ۴۸ میلیون مترمکعب
 آب ورودی سدهای پنج گانه تهران 

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شرکت آب منطقه ای تهران 
گفت: با ثبــت ۲۸.۵ میلیمتر بارش از  ابتدای مرداد تا کنون، میزان ورودی به 
مخازن ســدهای اســتان به بیش از ۴۸ میلیون  متر مکعب رسید.به گزارش 
شــرکت آب منطقه ای تهران، محمد شــهریاری اظهار داشت: با اینکه میزان 
بارش ها از اول مرداد ماه سال جاری تا کنون، در مقایسه با بارش ۶.۵ میلیمتری 
مدت مشــابه مرداد ماه سال گذشــته افزایش چشمگیری داشته است، میزان 
ذخایر ســدهای پنجگانه تامین کننده آب شــرب تهران به ۵۴۳ میلیون متر 
مکعب رسیده که این میزان نسبت به روز مشابه سال گذشته که ۶۴۶ میلیون 
متر مکعب بود، با کاهش ۱۰۳ میلیون مترمکعبی روبرو شده است.وی با بیان 
اینکه از ابتدای ســال آبی جاری تا کنون، میزان ورودی به مخازن ســدهای 
پنجگانه اســتان تهران به ۱۰۶۴ میلیون متر مکعب رســید، گفت: این میزان 
در مدت مشــابه ســال آبی گذشــته ۱۲۷۰ میلیون متر مکعب بود که حدود 
۱۶ درصد کاهش یافته اســت.مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبی و برقابی شــرکت آب منطقه ای تهران با اشــاره به بارندگی های اخیر در 

مردادماه و ثبت رکورد جدید به جهت مقدار بارندگی ها در مقایســه با متوسط 
بلندمدت، خاطرنشان کرد: از ابتدای مهر ۱۴۰۰ تاکنون ۲۰۸.۶ میلیمتر بارش 
در حوزه عملکرد اســتان تهران به ثبت رســیده که این میزان در مقایســه با 
متوســط بلندمدت که ۲۷۴.۷ میلیمتر است، همچنان با کاهش همراه است.

وی با اشاره به اینکه بارش های اخیر در باالدست سدها اثر افزایشی بر ورودی 
مخازن سدها گذاشــته که این افزایش حدوداً معادل ۱۶.۵ میلیون مترمکعب 
بوده و بیشــترین میزان تاثیر نیز در حوزه شرق تهران و سد ماملو بوده است، 
ادامه داد: حجم ذخایر آبی سدهای ماملو، لتیان و الر، در حال حاضر به ترتیب 
۶۵ و ۴۸ و۷۵ میلیون متر مکعب است که این حجم در روز مشابه سال گذشته 
به ترتیب ۹۴ و ۵۱ و ۹۷ میلیون مترمکعب بوده اســت.وی در خصوص حجم 
ذخیره آب سدهای امیرکبیر و طالقان افزود: حجم ذخایر آبی سدهای مذکور 
در حال حاضر به ترتیب ۱۱۴ و ۲۴۱ میلیون متر مکعب اســت، در حالی که 
در روز مشابه سال گذشته، حجم ذخایر آبی این سدها، به ترتیب ۱۴۷ و ۲۵۷ 
میلیون متر مکعب بوده است.شهریاری با تاکید بر اینکه تامین آب شرب پایدار 
برای شهروندان جزو مهمترین اولویت های این شرکت است ادامه داد: با توجه 
شرایط اقلیمی کشور، صرفه جویی در مصرف آب در بخش های مختلف مصرف، 
امری ضروری اســت و باید مورد توجه همه اقشار جامعه قرار گیرد.وی گفت: 
امید است با مدیریت صحیح و تالش مضاعف خدمتگزاران مردم در صنعت آب 
و همچنین همراهی عموم شهروندان در رعایت الگوی بهینه مصرف به ویژه در 
روزهای باقیمانده از فصل تابستان، بتوانیم بدون هیچ مشکل و چالشی شرایط 
مطمئن و پایداری در زمینه تامین آب شرب مورد نیاز شهروندان داشته باشیم.


