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گزارش

بر اســاس گزارشــها، میزان صادرات بخش تعاون در ۱۰ ماه گذشته بیش 
از ۷۰۰ میلیون دالر بوده و در ســه ماهه نخست امسال بیش از ۱۱۵ میلیون 
دالر صادرات توســط تعاونی ها صورت گرفته است.به گزارش ایسنا، تعاونی ها 
بنگاههایی هستند که در توسعه صادرات و کسب بازارهای هدف نقش بسزایی 
دارند. محصوالتی همچون زعفران، خرما،  پســته، فرش، ســنگ و ... از جمله 
کاالهای صادراتی به شــمار می روند که ارزش افزوده و ارزآوری باالیی را عاید 
کشــور می کنند و بخش اعظمی از صادرات این کاالها توسط تعاونی ها انجام 
می شــود.در این بین تعاونی های مرزنشینان هم فعالیت گسترده ای در زمینه 
صادرات محصوالت غذایی، خشــکبار، برنج و چای، لوازم خانگی و مصنوعات 

پالستیکی دارند.
بسیاری از کارشناسان، نقش تعاون را به جهت کارکردهای آن در صادرات 
غیرنفتی،  ارزآوری و توســعه اقتصادی تاثیرگــذار می خوانند و بر لزوم فراهم 
کردن زیرســاختهای الزم برای حمایت از بازاریابی و سوق دادن تعاونی ها در 
عرصه صادرات تاکید دارند.مهدی مســکنی ـ معاون تعاون وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی ـ از رشــد میزان صادرات بخش تعاون خبر داده و می گوید: 

بر اســاس آمارها، میــزان صادرات  بخش تعاون به خارج کشــور در ۱۰ ماه 
گذشــته بیش از ۷۰۰ میلیون دالر بوده است.وی می گوید: تنها در سه ماهه 
اول امســال ۱۱۵ میلیون دالر صادرات تعاونی ها با محوریت کشورهای عراق، 
روسیه، افغانستان، پاکســتان و ترکیه انجام گرفته که نشان می دهد روزهای 

خوبی را در بخش تعاون شاهد خواهیم بود.
مســکنی با تاکید بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه 
معتقد اســت: ارتقــای صادرات بخش تعــاون و افزایش تــوان رقابت پذیری 
محصوالت تولیدی و خدماتی، مســتلزم تقویت زیرساخت های تسهیل کننده 
صادرات اســت.با وجود آنکه تعاونی ها ظرفیتهای باالیی در صادرات غیرنفتی 
دارنــد ولی آنطور کــه باید از توانمندی های بخش تعاون کشــور اســتفاده 
نمی شــود؛ با این حال توسعه صادرات و گســترش بازارهای جهانی تعاونی ها 
به عنوان رویکردی اساســی در دســتور کار دولت قرار دارد.رضا علیخانزاده 
ـ فعال تعاونیـ  پیش بینی مشــوق های صادراتی برای تعاونی ها را خواســتار 
شــده و به ایســنا، می گوید: در زمینه صادرات الزم است که بخش خصوصی 
و تعاونی مورد حمایت واقعی قرار گیرند و مشــوق های صادراتی درنظر گرفته 

شود تا موجب کاهش یا توقف صادرات نشود.وی بخش اعظمی از بازار اشتغال 
کشور را ناشی از فعالیت بنگاههای خرد و کوچک می داند و می گوید: یکی از 
راهکارهای تقویت و رشــد صادرات غیرنفتی نگاه ویژه به بخش تعاون است.
به گفته رئیس کمیســیون بهبود فضای کســب و کار اتــاق تعاون، توجه به 
موضوع واردات و صادرات به خصوص در حوزه کشــورهای همســایه موجب 
رشــد اقتصادی، رونق تولید، ارزآوری و درآمدزایی برای کشور و جهش تولید 
تولید می شود.کارشناســان معتقدند بدون توجه به صادرات به ویژه صادرات 
غیرنفتی، رشــد و توسعه اقتصادی محقق نمی شــود و رشد پایدار اقتصادی 
زمانــی صورت می گیرد که بنگاههای تولیــدی بتوانند با عرضه محصوالت و 
کاالهــای رقابت پذیر بازارهای جهانی را در اختیار بگیرند.به گزارش ایســنا، 
در حال حاضر بسیاری از کشورهای همسایه عمده مقاصد صادراتی تعاونی ها 
به شــمار می روند. با توجه به آنکه گســترش بازارهای جهانی بخش تعاون و 
توســعه صادرات تعاونی ها یکی از رویکردهای اساســی وزارت تعاون در سال 
جاری است، انتظار می رود سهم تعاونی ها در صادرات تا پایان سال رشد قابل 

توجهی داشته باشد.

تعاونی ها در سه ماه نخست امسال چقدر صادرات داشتند؟

فهرست بدهکاران بانکی به روزرسانی می شود
بانک مرکزی اعالم کرد: فهرســت بدهکاران بانکی در حال بررســی است و 
حداکثر این اطالعات جدید تا ۲ هفته آینده منتشــر خواهد شــد.بانک مرکزی 
اعالم کرد که با دریافت اطالعات برخی بانکها در قبال »مانده تسهیالت و تعهدات 
کالن و میزان پرداختی« و همچنین »مانده تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط 
و میزان پرداختی«، به موجب مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار،  
طبق مهلت قانونی در حال بررســی و استانداردسازی و صحت سنجی اطالعات 
دریافتی بوده و حداکثر این اطالعات را تا دو هفته آینده به صورت رسمی بر روی 
تارنمای خود منتشر می کند.بر این اساس، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
هم که اطالعات مربوط به »مانده تسهیالت و تعهدات کالن و میزان پرداختی« 
و همچنین »مانده تســهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی« را 
در موعد مقــرر قانونی )در پایان هر فصل( به بانک مرکزی ارائه نداده باشــند، 
طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، هفته آینده به مراجع نظارتی مصرح در قانون معرفی 

می شوند.

قیمت جدید برنج اعالم شد
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بنابر آمار از ابتدای ســال تاکنون ۶۵۰ 
هزار تن برنج وارد کشــور شده اســت.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، مسیح 
کشاورز گفت: با توجه به رفع ممنوعیت واردات در فصل برداشت، واردکنندگان  
مشکلی نخواهند داشــت.به گفته او، بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون ۶۵۰ هزار 
تن برنج وارد کشــور شده است. تا پایان سال برای رفع نیاز کشور ۷۰۰ هزار تن 
دیگر باید وارد شود.کشــاورز می گوید: در شرایط کنونی رکود بازار منجر به کند 
شدن واردات برنج شده است. درحالیکه با رونق بازار و جایگزین کردن برنج های 
جدید احتمال کاهش قیمت وجــود دارد.دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: 
قیمت کنونی هر کیلو برنج هندی ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان و برنج پاکســتانی ۴۰ 
تا ۴۵ هزار تومان است، هرچند برخی واردکنندگان ممکن همانند قیمت عمده 
بنادر عرضه کنند چرا که سرمایه آنها راکد شده است.طی روزهای اخیر دبیرکل 
بنکداران مواد غذایی خبر از کاهش ۴۰ درصدی قیمت برنج ایرانی و ۱۵ درصدی 
برنج خارجی بدلیل افزایش ۳۰ درصدی تولید، پربودن انبارها و ذخایر کافی داده 
بود، دبیر انجمن واردکنندگان برنج حباب کاذب قیمت برنج ایرانی و رکود بازار 
را علت اصلی کاهش قیمت برنج ایرانی و عرضه با سود حداقلی را دلیل کاهش 

قیمت برنج خارجی اعالم کرد.

سهام عدالت چند؟
ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومان همچنان در محدوده 
۱۰ میلیون تومان است. البته امکان فروش این سهام هنوز هم وجود ندارد و به 
طور کلی زمزمه های اصالح آیین نامه این سهام به گوش می رسد.به گزارش ایسنا، 
بررسی روند حرکت ارزش واقعی سهام عدالت حاکی از آن است که ارزش واقعی 
سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۹، ۱۸ 
میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشــت، در حالی که قیمت این سهام در ۱۶ 
تیرماه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود. سهامی که 
در روزهای نخســتین آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت  ماه و خرداد ماه 
ســال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشــت.در این راستا، در یازدهم 
مهرماه ســال گذشته ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی 
بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در ۲۸ آبان ماه حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان قیمت داشت. اما روند نزولی در بورس باعث کاهش این ارزش شد. به 
طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در ۲۹ بهمن 

ماه سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان قیمت داشت.

باارزش ترین کاالهای قاچاق در مرداد ماه
بر اســاس آمار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بیشترین 
ارزش ریالی کاالهای قاچاق کشــف شده در مرداد ماه به ترتیب فلزات معمولی، 
مبلمان و لوازم خانگی، ملزومات ورزشی، وسایل نقلیه و لوازم یدکی بوده است.به 
گزارش ایسنا، در مرداد ماه ۵۵۴۵ مورد بازرسی برای مقابله با عرضه، نگهداری و 
فروش کاالی قاچاق در سطح عرضه از سوی بازرسان ادارات کل صنعت، معدن 
و تجارت استان ها انجام شده اســت.در نتیجه این بازرسی ها در مدت زمان یاد 
شــده ۶۳۶ پرونده به ارزش بیش از ۴۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تشــکیل 
شــده است که پس از تحقیقات تکمیلی برای تعیین تکلیف در اختیار تعزیرات 
حکومتی اســتان ها قرار گرفته است.بر اساس این گزارش بیشترین ارزش ریالی 
کاالهای قاچاق کشــف شــده به ترتیب فلزات معمولی، مبلمان و لوازم خانگی، 
ملزومات ورزشی، وسایل نقلیه و لوازم یدکی بوده است.گفتنی است اخیرا رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان تهران )صمت( درباره طرح های مقابله 
با قاچاق در ســطح عرضه گفته بود که در حال حاضر طرح های مقابله با قاچاق 
در حوزه قطعات یدکی، دخانیات و لوازم خانگی در حال اجراســت. در این طرح 
بر جمع آوری کاالهــای تقلبی، به ویژه در حوزه لوازم یدکی و لوازم خانگی، نیز 

تاکید شده است.

سکه و طال ارزان شد
بــه گفته رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، با ریزش هرچند محدود قیمت 
هر اونس جهانی طال و همچنین نواســنات و کاهش نرخ ارز در بازارهای داخلی 
در هفته ای که گذشــت، قیمت ســکه و طال نیز مجدد به روندی کاهشی خود 
بازگشت؛ بگونه ای که نسبت به ابتدای هفته، هر قطعه سکه ۳۰۰ هزار تومان و 
هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۷ هزار تومان ارزان تر شد.نادر بذرافشان در گفت وگو با 
ایسنا، در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طالی داخلی اظهار کرد: 
در ادامه روند کاهشــی قیمت  طــال در بازارهای جهانی، این هفته نیز هر اونس 
طال پنج دالر کاهش یافت. این در حالیســت که در بازارهای داخلی نیز نرخ ارز 
با نوسانات کاهشی همراه شد.رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود: با کاهش 
قیمــت اونس  جهانی طال و کاهش نرخ ارز در داخل و همچین نبود تقاضا، طی 
یک هفته اخیر، روند کاهشــی قیمت ها در بازار سکه و طالی داخلی نیز شکل 
گرفت و بازار با ریزش قیمت ها در آخرین معامالت پایانی هفته )پنجشنبه( نسبت 
به ابتدای هفته روبرو شد.وی در رابطه با آخرین قیمت ها و تغییرات آن نسبت به 
ابتدای هفته، گفت: در آخرین معامالت روز پنجشنبه، هر قطعه سکه طرح جدید 
با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته ۱۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان 
و هر قطعه سکه قدیم با کاهش ۱۵۰ هزار تومانی ۱۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان 
قیمت داشت. نیم سکه و ربع سکه هریک در این هفته ۱۰۰ هزار تومان کاهش 
قیمت داشته اند؛ بطوریکه نیم سکه هفت میلیون و ۹۷۰ هزار تومان قیمت خورد 
و ربع سکه چهار میلیون و ۹۸۰ هزار تومان معامله شد. سکه های یک گرمی بانک 
مرکــزی نیز با ۵۰ هزار تومان کاهش قیمت نســبت به ابتدای هفته در آخرین 

معامالت سه میلیون تومان قیمت داشت.

چه بر بورس گذشت؟
هفته ای که بازار سرمایه از سر گذراند دوباره قرمز رنگ بود و این بازار نتوانست 
حتی یک روز صعودی را تجربه کند.به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس روز 
یکشــنبه و  در نخستین روز کاری در هفته گذشــته  با ۱۱ هزار و ۱۸۳ واحد 
کاهش تا رقم یک میلیون و ۳۷۷ هزار واحد کاهش یافت. شــاخص کل با معیار 
هم وزن نیز با ۲۹۸۱ واحد کاهش در رقم ۴۰۱ هزار و ۹۰۸ واحد ایستاد. در این 
بازار ۲۵۵ هزار معامله به ارزش ۳۵ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال انجام شــد.در روز 
دوشنبه شاخص کل بورس با ۴۰۹۵ واحد نزول تا رقم یک میلیون و ۳۷۳ هزار 
واحد کاهش یافت. شــاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۱۶۹۸ واحد کاهش در 
رقم ۴۰۰ هزار و ۲۱۲ واحد ایســتاد. ارزش معامالت در روز دوشــنبه نسبت به 
روز یکشــنبه کاهشــی بود و ۲۳۲هزار معامله به ارزش ۲۸ هزار و ۳۸۸ میلیارد 
ریال انجام شد.شــاخص کل بورس در روز سه شــنبه با ۶۷۶۰ واحد ســقوط تا 
رقم یک میلیون و ۳۶۷ هزار واحد کاهش یافت. شــاخص کل با معیار هم وزن 
با کاهش ۲۳۰۲ واحدی یک پله ســقوط کرد و در رقم ۳۹۷ هزار و ۹۰۹ واحد 
ایستاد. در این بازار ۲۳۷ هزار معامله انجام شد که ۲۴ هزار و ۹۴۹ میلیارد ریال 
ارزش داشــت که باز هم روندی کاهشی را تجربه کرد.شاخص کل بورس در روز 
چهارشنبه هم با ۱۱ هزار و ۸۳۱ واحد نزول تا رقم یک میلیون و ۳۵۵ هزار واحد 
کاهش یافت. شــاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۲۳۳ واحد کاهش یافت و در 
رقم ۳۹۵ هزار و ۶۷۶ واحد ایســتاد. در این بازار ۲۳۵ هزار معامله انجام شد که 
۲۴ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال ارزش داشــت و کمترین حجم معامالت در هفته 

پیش بود.

اخبار کوتاه

بازار

بورس

بانک مرکزی کشــور در مرداد ماه پیش نویس سندی را 
منتشر کرد که اهداف و فرصت های ارز دیجیتال را مشخص 
می کند.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، بانک مرکزی روز 
پنج شنبه اجرای آزمایشی ارز دیجیتال بانک مرکزی را آغاز 
می کند. در پیش نویس ســند ریال دیجیتال بانک مرکزی 
آمده است که هدف »ریال دیجیتال« تبدیل اسکناس ها به 
موجودیت های قابل برنامه ریزی است.پیش نویس این سند 
بانک مرکزی مبنی بر »اهداف، ابعاد، تهدیدها و فرصت های 
توسعه« ریال دیجیتال در مرداد ماه منتشر شد.پیش از این 
عبدالناصر همتی، رئیس ســابق بانک مرکزی گفت که این 
بانک قباًل »نسخه اولیه« ریال دیجیتال را توسعه داده است. 
رئیس فعلی بانک مرکــزی، علی صالح آبادی، اوایل ماه 
جاری گفت که این بانک زیرساخت ها و قوانین الزم را برای 
ارز دیجیتــال بانک مرکزی در اختیــار دارد.بانک مرکزی 
کشــور ارز دیجیتال را ابزاری بــرای دور زدن تحریم های 
سخت گیرانه ایاالت متحده در نظر گرفته است؛ حتی با دادن 
یک سفارش واردات ۱۰ میلیون دالری که باید در اوایل سال 
جاری به صورت ارز دیجیتال پرداخت شود.گفتنی است که 
بانــک مرکزی اطالعات کمی در مورد کار خود بر روی ریال 
دیجیتال یا عملکرد آن فاش کرده اســت و براساس پیش 
نویس ســندی که منتشر شده است این ارز دیجیتال برای 
رقابت با ارزهای دیجیتال جهانی مانند بیت کوین طراحی 
نشده است.ریال دیجیتال بانک مرکزی پس از طی مراحل 
قانونی و اخذ مجوزهای الزم، در حجم مشخصی توسط بانک 
مرکزی تولید و در اختیار هیات نظارت بر اندوخته اسکناس 
قرار خواهد گرفت. ریال دیجیتال تولید شده پس از تامین 
پشتوانه های الزم توسط بانک مرکزی و ارائه به آن هیات، از 
زیر کلید هیات خارج و منتشر شده و از این مرحله به بعد، هر 
واحد ریال دیجیتال، بدهی مستقیم بانک مرکزی به دارنده 
آن تلقی می شود.ریال دیجیتال منتشر شده عینا همان ریال 
جاری کشور بوده و همواره هر واحد از آن معادل یک ریال 
ارزش خواهد داشت. بنابراین مباحثی مانند نرخ برابری ریال 
و ریال دیجیتال، مازاد ارزش ریال دیجیتال نسبت به سایر 

انواع پول رایج کشور و عایدی سرمایه ناشی از نگهداری ریال 
دیجیتــال فاقد موضوعیت خواهد بود.پس از انجام عملیات 
انتشار، رمز ریال عمال در کیف ریال دیجیتال بانک مرکزی 
قرار گرفته و آماده توزیع بین بانک های متقاضی خواهد بود. 
همان گونه که در بخش بعد تشــریح خواهد شــد، مکانیزم 
توزیع ریال دیجیتال به بانک ها مشابه توزیع اسکناس بین 
بانک ها است.ســاختار توزیع ریال دیجیتال، متشکل از دو 
الیه اســت. بانک مرکزی به عنوان ناشر ریال دیجیتال، در 
گام اول و ســطح کالن ریال دیجیتال را در اختیار الیه اول 
)بانک هــای تجاری( قرار می دهد. در الیه اول، اعضا با بانک 
مرکــزی در ارتباط بوده و قادر به نگهــداری و انتقال ریال 
دیجیتال و توزیع خرد بین کاربران عادی و تجاری می باشند. 

همان گونه که عنوان شد، مکانیزم توزیع ریال دیجیتال بین 
بانک ها، مشابه توزیع اسکناس است. بنابراین ریال دیجیتال، 
در مقابل تامین مقدار متناظری اسکناس یا ذخایر از سوی 
بانک متقاضــی، در کیف ریال دیجیتال بانک متقاضی قرار 
خواهد گرفت.در الیه دوم نیز اعضا )کاربران عادی و تجاری( 
با الیــه باالتر از خود در ارتباط بوده و مشــتریان از طریق 
تبدیل وجه نقد یا سپرده خود نزد بانکها به ریال دیجیتال، 
مقدار مشخصی ریال دیجیتال را به کیف ریال دیجیتال خود 

منتقل می کنند. 
ریال دیجیتال مشتریان بانکها در حساب بانکی نگهداری 
نمی شــود، بلکه در کیف ریال دیجیتال نزد خود مشتریان 
نگهداری می شــود و در اثر انجــام تراکنش ریال دیجیتال، 

بطور مستقیم به کیف های مختلف منتقل می شود.
ریال دیجیتال تحریم ها را

 دور خواهد زد؟
ارز دیجیتال بانک مرکزی و یا پول دیجیتال بانک مرکزی 
در دنیا چنین تعریفی ندارد و برای دور زدن تحریم ها ساخته 
نشده است و دقیقا همان ریالی است که در معامالت روزانه 
مورد اســتفاده قرار می گیــرد منتها در تولیــد آن از زیر 
ساخت های بالکچینی استفاده شده است و برای مجموعه 
ای از مزایایی که سمت مردم نیست و قابلیت های حاکمیتی 
دارد ساخته شده است؛ مانند قابلیت رهگیری بهتر، مبارزه با 
پولشویی به صورت بهتر و یا ایجاد سیستم هایی که به لحاظ 

فنی پایداری بیشتری داشته باشند.
 از میان مزایای مختلف دیگر آن می توان به اســتفاده از 
آن در توســعه پذیری و امکان سرویس دهی به سینتک ها 
اشــاره کرد و همان قدر که با ریال می توان تحریم دور زد 
همان قدر نیز با ارز دیجیتال بانک مرکزی می توان تحریم ها 
را دور زد.رمز ریال در واقع ارز دیجیتال بانک مرکزی است 
که پول نقد الکترونیکی به شمار می رود و نسخه الکترونیکی 

اسکناس های رایج در ایران خواهد بود.
 ارزش آن نیــز به ریال کاغذی ســنتی موجود متصل 
می شــود.البته کارت هــای نقدی یا اعتباری که بســیاری 
از مردم برای خریدهای روزانــه از مغازه ها یا پرداخت های 
بانکی خود اســتفاده می کنند، نوعی پول دیجیتالی است. 
اما تاکنون صدور این پول های دیجیتالی از سوی بانک های 
تجاری و بر پایه اعتبار الکترونیکی که بانک مرکزی به آنها 
می داده، انجام می شده است.به گفته کارشناسان آن چه که 
در حوزه رمزپول ملی اهمیت پیدا می کند ضوابط مشخص 
و تاثیرات اقتصادی آن است ولی به لحاظ تکنیکال حداقل 
در کوتــاه و میان مدت تولید و عرضه ارز دیجیتال ملی در 
ایران چالش ساز نخواهد بود.حاال رییس کل بانک مرکزی نیز 
اعالم کرده است دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول 
و اعتبار مصوب شــده است و احتمال می رود در شهریورماه 

اجرایی شود.

چهار منطقه از مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران ۴۱ درصد 
از معامالت مســکن را به خود اختصــاص می دهند. وزن 
سنگین این مناطق از بازار خرید و فروش، اثرگذاری آنها بر 
متوســط قیمت شهر را بیشتر کرده است.به گزارش ایسنا، 
بررسی ها نشان می دهد در چهار منطقه از مناطق ۲۲ گانه 
شــهر تهران شامل مناطق ۵، ۲، ۴ و ۱۰ بالغ بر ۴۱ درصد 
و در شش منطقه یعنی مناطق مذکور به اضافه مناطق ۷ و 
۱۴ به میزان ۵۳ درصد معامالت مســکن انجام می شود. از 
بین این مناطق ســه منطقه دارای قیمتی باالتر از متوسط 
شهر و سه منطقه پایین تر از میانگین است.مرداد امسال به 
رسم معمول و همیشگی منطقه ۵ شهر تهران رتبه اول از 
نظر تعداد معامالت مســکن را به خود اختصاص داد. طبق 
آخرین آمار بانک مرکزی متوســط قیمت هر متر خانه در 
این منطقه ۵۴ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان و تعداد معامالت 
آن ۱۱۷۰ فقره بود که ۱۵ درصــد از قراردادهای خرید و 

فروش را به خود اختصاص داد.رتبه های بعدی از نظر تعداد 
معامالت به منطقه ۲ با ۸.۹ درصد، منطقه ۴ با ۸.۸ درصد، 
منطقه ۱۰ با ۸.۴ درصد، منطقــه ۷ با ۶.۶ درصد، منطقه 
۱۴ با ۵.۵ درصد تعلق دارد.متوسط قیمت هر متر آپارتمان 
مسکونی در منطقه ۲ به میزان ۶۶.۱ میلیون تومان، منطقه 
۴ بالــغ بر ۴۶.۷ میلیون، منطقــه ۱۰ معادل ۳۱ میلیون، 
منطقه ۷ به میزان ۴۲.۴ میلیون و منطقه ۱۴ بالغ بر ۳۱.۵ 
میلیون تومان است.در شــرایطی که شش منطقه مذکور 
۵۳ درصد از تعــداد معامالت را به خود اختصاص داده اند، 
در ۱۶ منطقه دیگر فقط ۴۷ درصد معامالت انجام شــده 
اســت. عوامل مختلفی همچون تراکم جمعیت، سرانه های 
خدماتــی، اقبــال طرف تقاضــا، ســرمایه گذاری ملکی و 
معامالت سفته بازی، حجم خرید و فروش در مناطق دارای 
رتبه های اول معامالت را افزایش داده اســت.  این مســاله 
می تواند گویای کاهش تقاضــای مصرفی به لحاظ کاهش 

توان اقتصادی در مناطق جنوبی تهران باشد.از سوی دیگر 
محاســبه قیمت دالری مسکن در تهران نشان می دهد در 
حال حاضر متوســط قیمت هر متر خانه در شهر تهران به 
۱۳۴۳ دالر رسیده که ۳۴ درصد باالتر از میانگین بلندمدت 
۱۰۰۰ دالر است. بر این مبنا بازار مسکن ۳۴ درصد حباب 
دارد کــه اگر بخواهد از روند درازمدت پیروی کند، باید به 
تدریج شــکاف ایجاد شده بین قیمت دالر و قیمت مسکن 
کاهش یابد. پس از آنکه بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ تحت 
تاثیر انتظارات کاهشی و انتخابات به ثبات رسید، از ابتدای 
سال جاری شاهد رشــد قیمت ملک بودیم. تورم نقطه به 
نقطه ســالیانه بازار مسکن شــهر تهران ۳۸ درصد بود، در 
حالی که ۲۹ درصد آن در شــش ماه اخیر اتفاق افتاد. این 
نشــان می دهد عواملی در ســال جاری به شتاب افزایش 
قیمت دامن زده که کارشناســان مهمتریــن دالیل آن را 
اثرگذاری تورم عمومی، اصالح نظام یارانه ای و نامشــخص 

بودن وضعیت ریسک های غیراقتصادی می دانند. بررسی ها 
گویای آن اســت که از تیرماه ۱۴۰۱ به بعد بازار مسکن به 
ثبات نســبی رسیده و روند رشد آن به تدریج کاهش یافته 
است.طبق اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر خانه 
در مردادماه ۱۴۰۱ در شــهر تهران ۴۲.۷ میلیون تومان در 
هر متر مربع بود که در مقایســه با ماه گذشته ۲.۵ درصد 
و نسبت به ماه مشابه ســال قبل ۳۸ درصد افزایش نشان 
می دهد. اما بازار مسکن در سال جاری پس از رونق نسبی 
در ماه های اردیبهشــت و خرداد، از ابتدای تیرماه به تدریج 
با افت معامالت مواجه شد.مرداد امسال ۷۸۲۵ فقره خرید 
و فروش مسکن در تهران انجام شد؛ در حالی که خردادماه 
معامالت ۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره بود که نشان می دهد خرید و 
فروش ملک در تهران تقریبا نصف شده است. بر این اساس 
سرعت رشــد ماهیانه قیمت نیز در مقایسه با دو ماه قبل 

تقریبا به یک چهارم رسیده است.

رئیــس خانه صنعــت، معدن و تجارت ایــران بر لزوم 
تامین نیاز کشــور به ماشــین آالت معدنی و راه سازی از 
طریــق واردات تاکیــد کرد و گفت که اگر این دســته از 
ماشــین آالت را وارد نکنیم بخشــی از تولیدمان در بخش 
معدن و همچنین پروژه های راه ســازی با مشــکل مواجه 
خواهد شــد.عبدالوهاب ســهل آبادی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: بخشــی از ماشــین آالت مورد نیــاز بخش صنعت 
کشور در داخل کشور تولید می شوند و در این زمینه باید 
تمهیداتی اندیشیده شود تا شاهد واردات آنها نباشیم.وی 
بیان داشــت: با این حال ماشــین آالت راه سازی و معدنی 
همچون بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر و غیره در کشور تولید 
نمی شــود و باید از طریق واردات تامین شوند.سهل آبادی 
ادامه داد: هرچند شــرکت هپکو از توان خوبی برای تولید 

ماشین آالت صنعتی برخوردار است، اما هیچ گاه توانی برای 
تولید ماشین آالت ســنگین نداشته است و اگر این دسته 
از ماشین آالت را وارد نکنیم بخشی از تولیدمان در بخش 
معدن و همچنین پروژه های راه ســازی با مشــکل مواجه 
خواهد شــد.وی به فرســودگی ماشــین آالت و همچنین 
قیمت های باالی آنها در کشــور اشــاره کرد که نوسازی 
این ناوگان را الزم می کند و اظهار داشــت:  با این حال در 
بخش هایی همچون فرآوری ســنگ، وسایل و ماشین آالت 
ریخته گری، ساخت کوره های القایی و قوسی به خودکفایی 
رســیده ایم و از توان بســیار خوبی بهره مندیم و نیازی به 
خارج نداریم، اما در تولید ماشین آالت معدنی ضعف داریم 
و ناگزیر از صادرات هســتیم.رییس خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران همچنین به تعطیلی بیش از پنج هزار معدن 

کوچک و متوســط در کشور اشــاره و اضافه کرد: نیمی از 
مشــکالت این معــادن راکد را عدم تامین ماشــین آالت 
مورد نیاز تشــکیل می دهد.وی با اکتشاف پهنه های بسیار 
خوب معدنی در کشــور اشاره و تصریح کرد: عمده مشکل 
معدنکاری کشــور را کمبود ماشــین آالتی همچون لودر، 
بولدوزر و بیل مکانیکی تشکیل می دهد.سهل آبادی با اشاره 
به مخالفت برخی نمایندگان مجلس با واردات ماشین آالت 
راه ســازی و معدنی به کشــور، افزود: در این زمینه مرکز 
پژوهش های مجلس باید بیشــتر کار کــرده و نمایندگان 
مخالف را با محدودیت توان شــرکتی همچون هپکو آشنا 
کند، زیرا هرگونه اهمــال در این زمینه می تواند منجر به 
فرصت سوزی برای کشور شود.وی معتقد است: در شرایط 
فعلی و تداوم تحریم ها، واردات ماشــین آالت مســتعمل 

اروپایی که در کشــورهای حاشــیه جنوبی خلیج فارس و 
دریای عمان به کار گرفته شــده اند و اورهال آنها می تواند 
برای بخش معدن و صنایع معدنی کشــورمان چاره ســاز 
باشــد، زیرا از قیمت های پایین تری نسبت به ماشین آالت 
صفر کیلومتر برخوردارند.رییــس خانه صمت ایران ادامه 
داد: به طور مثال یک دســتگاه بیل مکانیکی نو حدود ۱۴ 
میلیارد تومان قیمت دارد، اما می توان کارکرده و دست دوم 
آن را با حدود قیمتی ۶ تا هفت میلیارد تومانی خریداری 
کرد.وی همچنین یادآور شــد: معادن و شرکت های بزرگ 
کشــور قادر به تامین ماشــین آالت بزرگ مورد نیاز خود 
هســتند، اما تا امروز این ماشــین آالت در اختیار معادن 
کوچک و متوسط به منظور توسعه فعالیت هایشان قرار داده 

نشده است.

ریال دیجیتال تحریم ها را دور خواهد زد؟

جزئیات تازه درباره پول جدید ایران

فقط چند منطقه  ۴۱درصد از معامالت مسکن را به خود اختصاص می دهند

چهار منطقه اثرگذار در بازار مسکن

رئیس خانه صمت ایران تاکید کرد

لزوم تامین نیاز کشور به ماشین آالت معدنی و راه سازی از طریق واردات

پیــش از این قیمت مرغ مصــوب ۶۰ هزار تومان 
اعالم شــده بود و حاال قرار اســت برای جلوگیری از 
افزایش قیمت این کاالی اساســی و تنظیم بازار مرغ 
با قیمت پایین تری روانه بازار شود.سرپرســت جهاد 
کشاورزی استان تهران از عرضه گسترده مرغ منجمد 
با قیمت ۴۰هــزار تومان در بازار خبــر داد.جبرئیل 
برادری گفت: این قیمت، ۵ هزار تومان کمتر از قیمت 
مصوب است و برای تنظیم بازار عرضه می شود.برادری 
اظهار کرد: با توجه به روند افزایشی قیمت گوشت مرغ 
گرم در بازار و در راســتای رفاه حال مصرف کنندگان، 
عرضه گوشت مرغ منجمد در تمامی مراکز عرضه اعم 
از فروشگاه های زنجیره ای، صنوف منتخب و سازمان 
میادین آغاز شــد.وی افزود:هر کیلوگرم مرغ منجمد 
بــا کاهش پنج هزار تومانی نســبت به قیمت مصوب 
با قیمــت ۴۰ هزارتومان عرضه می شود.سرپرســت 
جهاد کشــاورزی اســتان تهران بیان کرد: واحدهای 

صنفــی و فروشــگاه ها می توانند بــرای دریافت مرغ 
منجمد به طور عمده و توزیع به شــرکت پشــتیبانی 
امور دام اســتان تهران مراجعــه کنند.در هفته ای که 
گذشــت مســعود امراللهی، مدیرکل دفتر بازرسی و 
نظارت بر کاالهای اساســی وزارت جهاد کشاورزی با 
ارســال نامه ای به روسای جهاد کشاورزی استان های 
سیســتان و بلوچســتان، چهار محــال و بختیاری، 
کرمان، خراســان رضوی، خوزســتان، کرمانشــاه و 
تهــران با موضوع نظارت بــر مرغداری های باالی ۴۳ 
روز نوشت:حســب دســتور صادره برای جلوگیری از 
افزایش قیمت و تأمین گوشــت مرغ موردنیاز در بازار 
استان ها مقتضی است دستور فرمایید مدیران بازرسی 
طی یک اقدام ضرب االجل بــا همکاری معاونت امور 
دام، معاونت بازرگانی و حراست استان ها لیست کلیه 
مرغداری هایــی که بیــش از ۴۳ روز از زمان جوجه 

روزی آن ها می گذرد استخراج نمایید. 

مرکــز آمــار ایران از رشــد ۶۰.۹ درصــدی نرخ 
اجاره بهای مســکن طــی زمســتان ۱۴۰۰ خبر داد 
واعالم کرد:متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای 
مســکونی نیز ۲۴.۸ درصد افزایش یافت.بر اســاس 
جدیدتریــن گزارش مرکز آمار ایران متوســط قیمت 
فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی 
کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
در کل کشور ۱۱۶۷۱۱ هزار ریال )۱۱ میلیون و ۶۷۱ 
هزار تومان( با میانگین مســاحت ۲۴۵ مترمربع بوده 
که نســبت به فصل قبل )پاییز ۱۴۰۰( ۶.۸ درصد و 
نســبت به فصل مشابه ســال قبل )زمستان ۱۴۰۰( 

۲۵.۴ درصد افزایش داشته است.
متوســط قیمــت فروش هــر مترمربــع زیربنای 
مســکونی معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در ســطح کل کشــور ۱۲ میلیون و ۷۹۷ هزار 
تومان با میانگین مســاحت ۱۰۷ مترمربع و متوسط 

عمر بنای ۱۳ ســال بوده که نسبت به فصل قبل ۸.۸ 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۸ درصد 

افزایش داشته است.
حداکثر متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین 
یا زمین ساختمان مســکونی کلنگی در کشور ۲۶۲ 
میلیــون و ۳۶۳ هــزار تومان بوده اســت. همچنین 
حداکثر قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی 
در کل کشور طی زمستان ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۷۶ میلیون 
و ۷۹۹ هــزار تومان بوده است.متوســط مبلغ اجاره  
ماهانه به عالوه  سه درصد ودیعه  پرداختی برای اجاره  
یک مترمربع زیربنای مســکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در ســطح کشور ۳۶۸۶۹۴ 
ریال با میانگین مســاحت ۱۰۳ مترمربع و متوســط 
عمر بنای ۱۵ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۱۶.۳ 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰.۹ درصد 

افزایش داشته است.

افزایش ۶۱ درصدی نرخ اجاره بها در زمستان گذشتهمرغ منجمد ۴۰ هزار تومانی در روزهای آینده به بازار می آید


