
در سال ١٣٩٩ سرانه مطالعه افراد ١٥ساله و بیش تر با سواد در 
ماه به طور متوسط ٨ ساعت و ١٨ دقیقه برآورد شد که به عبارت 
دیگر ١٦ دقیقه و ٣٦ ثانیه در روز بوده است.  به گزارش  خبرنگاران 
جوان، به نقل از مرکز ملی آمار، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری 
خانوار از طرح های آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف 
شناخت فعالیت ها و رفتار های فرهنگی خانوار ها و استفاده از آن 

برای برنامه ریزی های فرهنگی کشور طراحی شده است.
این آمارگیری در سال ١٣٩٩، برای افراد ١٥ ساله و بیشتر گونه 
ای طراحی شده اســت که نتایج به تفکیک تمام استان ها قابل 

ارایه است. در این آمارگیری به ٤٣٧٠٠ خانوار شهری و ١٨٨٦٠ 
خانوار روستایی و در کل به ٦٢٥٦٠ خانوار مراجعه شده و اطالعات 
مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه¬های اجتماعی، 
فعالیت های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و ... افراد ١٥ ساله 

و بیشتر اخذ شده است.
مهمترین یافته های طرح در حوزه مطالعه به شرح زیر است:

 - در سال ١٣٩٩ ســرانه مطالعه افراد ١٥ساله و بیش تر با سواد 
در ماه به طور متوســط ٨ ســاعت و ١٨ دقیقه برآورد شد که به 
عبارت دیگر ١٦ دقیقه و ٣٦ ثانیه در روز بوده است. از این مقدار ٦ 

ساعت و ٣٢دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی، ١ ساعت و ٢٣ 
دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ٢٣ دقیقه سرانه مطالعه نشریات 

بوده است.
 - به طور کلی ٩ /٦٢ درصد افراد با سواد ١٥ ساله و بیشتر در سال 
١٣٩٩ یک نوع مطالعه غیردرسی اعم از کتاب غیردرسی، روزنامه 

یا نشریه داشته اند.
 - ٥ /٥٤ درصد از افراد باســواد ١٥ ســاله و بیش تر، در یک سال قبل از 
آمارگیری، مطالعه کتاب غیردرسی اعم از چاپی یا الکترونیکی داشته اند.

 - ٤ /٢٢ درصد از افراد باسواد ١٥ ســاله و بیش تر، در ماه قبل از 

آمارگیری، روزنامه اعم از چاپی یا الکترونیکی مطالعه کرده اند.
 - ٩ /٨ درصد از افراد باســواد ١٥ ســاله و بیش تر، در ماه قبل از 

آمارگیری، نشریه )چاپی یا الکترونیکی( مطالعه کرده اند.
 - از ٦ ساعت و٣٢دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیر درسی در ماه، ٢ 
ساعت و ٣٢ دقیقه سرانه مطالعه قرآن و ادعیه و ٤ ساعت سرانه 

مطالعه سایر کتب غیر درسی بوده است.
 - از افراد ١٥ ســاله و بیشتر که در ســال ١٣٩٩ مطالعه کتاب 
غیردرسی داشته اند، ٢ /٣٣ درصد حداقل یک عنوان کتاب، ٧ /٥٢ 
درصد دو تا چهار عنوان، ٥ /٧ درصد پنج تا هفت و ٥ /٦ درصد بیش 

از هفت عنوان کتاب مطالعه داشته اند.
 - نتایج آمارگیری نشان می دهد اولویت مطالعه افراد به ترتیب مطالعه 
قرآن و ادعیه، رمان و داســتان های کوتاه بزرگساالن، روانشناسی و 

تربیتی و موضوعات دینی )بجز ادعیه و قرآن( بوده است.
 - اســتان های یزد با ١٥ ســاعت و ١٦ دقیقه، قم با ١٥ ساعت و 
١٢ دقیقه و قزوین با ١٢ســاعت و ٥٨ دقیقه در ماه بیشترین و 
استان های کرمانشاه با ٣ ســاعت و ٤٠ دقیقه، کهگیلویه و بویر 
احمد با ٣ ساعت و ٢٢ دقیقه و بوشهر با ٢ ساعت و ٤٠ دقیقه در 

ماه کمترین سرانه مطالعه را در سال ١٣٩٩داشته اند.

نرخ تورم کشورهای اروپایی به اوج دو سال اخیر 
رسید.

به گزارش ایســنا به نقل از مرکز آمــار اتحادیه 
اروپا، متوســط نرخ تــورم در ١٩ کشــور عضو 
منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به آگوســت با 
٠.٨ درصد افزایش نســبت به رقم مشابه منتهی 
به ماه قبــل به ٣.٠ درصد رســید تا نــرخ تورم 
مجددا از ســطح دو درصدی هدف گذاری شده 
توســط بانک مرکزی این منطقــه فاصله گیرد. 
در ســطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط 
 ٣.٢ درصد بوده که از ماه قبل ٠.٧ درصد بیشــتر 

شده است.
در مقایســه با ماه قبل، نرخ تورم در یک کشــور 
کاهش و در ٢٥ کشــور افزایش داشــته است. 
همچنین یک کشــور نیز هیچ افزایش تورمی را 

تجربه نکرده است.  

انرژی با تورم ١.٤٤ درصــدی و خدمات با تورم 
٠.٤٣ درصدی و تنباکو با تــورم ٠.٤٥ درصدی 
پیشــتاز گروه های مختلف بوده انــد و کاالهای 
صنعتی نیز با تورم ٠.٦٥ درصدی بیشترین تاثیر 
را در کاهش تورم داشــته است. تورم بخش مواد 
غذایی و نوشیدنی نیز طی این مدت ٠.٤١ درصد 

بوده است. 
در بین کشــورهای عضو منطقه یورو، باالترین 
تورم مربوط به لهستان با ٥.٠٥ درصد بوده است 
و پس از این کشــور نیز لیتوانی بــا ٥.٠٤ درصد 
و اســتونی با ٥.٠٣ درصد قرار دارنــد. از طرف 
دیگر کمترین تورم ثبت شــده مربوط به مالت 
بــا ٠.٤ درصد بوده اســت و پس از این کشــور، 
 یونان با ١.٢ درصد و پرتغال با مثبت ١.٣ درصد 

قرار دارند.
از طــرف دیگر طــی این مــدت نرخ تــورم در 

بلژیــک ٤.٧ درصد، آلمان ٣.٤ درصد،  فرانســه 
٢.٤ درصد و در اســپانیا ٣.٣ درصد اندازه گیری 
شده است. در بین کشــورهایی که عضو اتحادیه 
اروپا نیســتند نیز تورم نروژ طــی این مدت ٣.٨ 
 درصــد و ســوییس ٠.٨ درصد انــدازه گیری 

شده است.  
منطقه یورو شــامل ١٩ کشــور بلژیک، آلمان، 
استونی، ایرلند، یونان، اســپانیا، فرانسه، ایتالیا، 
قبرس، لتونــی، لیتوانی، لوکزامبــورگ، مالت، 
هلند، اتریــش، پرتغال، اســلوونی، اســلواکی 
و فنالند اســت که از یورو به عنــوان واحد پولی 
خود اســتفاده می کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای 
٢٧ عضو است که شــامل ١٩ کشور عضو منطقه 
یورو به عالوه  بلغارســتان، مجارستان، لهستان، 
 دانمارک، ســوئد، کرواســی، جمهــوری چک 

و رومانی است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مودیان مالیاتی در خصوص نحوه و زمان 

ثبت نام مودیان توضیحاتی داد.
کوروش محمــدی رئیس مرکز تنظیــم مقررات 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی در 
گفتگو با خبرنگار اقتصــاد و انرژی گروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به نحوه ثبت نام 
در ســامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی اظهار 
کرد: اجرای قانون ســامانه مودیــان و پایانه های 
فروشگاهی به ســه مرحله تقسیم می شود. مرحله 
ثبت نام مودیان در ســامانه مودیان، که طبق ماده 
٢ قانون اســت. مرحله عضویت مودیان در سامانه 
مودیان که شرایط خاص خود را دارد و در نهایت، 

مرحله صدور صورتحساب است.

اول مهر ماه؛ ثبت نام مودیان آغاز می شود
او در ادامه بیان کرد: برای ثبت نام، مودی به سادگی 
وارد ســایت RCP.TAX.GOV.IR می شود. 
ســپس نام کاربری و رمز عبوری که در گذشــته 

برای ارائه اظهارنامه خود داشته را در سیستم ثبت 
می کند و وارد فرم درخواست ثبت نام می شود.

محمدی تصریح کرد: در ایــن مرحله، اگر کد ملی 
مودی با شماره تلفن ثبت شــده همخوانی داشته 
باشد، سیستم اعتبار سنجی او را انجام و مودی در 
خواست کد فعال ســازی می دهد. سپس، این کد 
برای او پیامک می شود و بعد از وارد کردن کد فعال 
سازی عمال ثبت نام او آغاز می شود. در نهایت نیز 
یک نام کاربری و رمز ورود برای کار پوشه مودیان، 
برای او پیامک می شود. او افزود: بعد از دریافت نام 
کاربری و رمز عبور، مودی باید در همان سامانه، وارد 
کار پوشه مودیان شــود. با ورود به کار پوشه، عمال 
ثبت نام مودی به پایان می رسد. انجام این فرآیند 
حداکثر، ٥ دقیقه زمان الزم است. ثبت نام اصلی از 

تاریخ اول مهر ماه امسال آغاز می شود. 

عضویت در ســامانه، پیش نیاز ثبت نام 
اصلی است

او تاکید کــرد: عضویــت در ســامانه، پیش نیاز 

ثبت نــام اصلی اســت و برای آن مهلتــی تعیین 
شــده اســت. به این صورت که؛ مودیان به ســه 
گروه تقســیم می شــوند؛ گروه اول تــا تاریخ اول 
آبان، گروه دوم تــا تاریخ اول آذر و گروه ســوم تا 
 تاریــخ ٢٥ اســفند ماه امســال بــرای عضویت 

فرصت دارند.
محمــدی ادامــه داد: عضویت در ســامانه نیز به 
این معنی اســت که مودی باید پایانه فروشگاهی 
استاندارد، حافظه مالیاتی استاندارد، شرکت معتمد 
مورد نظر و شماره حساب استاندارد خود را در کار 
پوشــه وارد کند و در این صورت است که عضویت 

مودی تکمیل می شود.
عدم ثبت نام در سامانه، مشمول پرداخت ٢٣ درصد 

از فروش به عنوان جریمه می شود
او در پایان اشاره کرد: کسانی که در تاریخ مشخص 
شده ثبت نام نکنند و صورتحساب الکترونیک صادر 
نکنند، مشمول جرایم ماده ٢٢ می شوند. به عبارت 
دیگر، به میــزان حداقل ٢٣ درصــد فروش خود 

مشمول پرداخت جریمه می شوند. 

هفته گذشته بانک مرکزی طی مکاتبه ای،  افزایش 
سقف  تسهیالت ســاخت و خرید مسکن از محل 
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن 
را به بانک مســکن ابالغ کرد که طبق آن، متاهل 
تهرانی برای اخذ ایــن وام باید بیش از ٥٨ میلیون 

تومان بپردازند.
به گزارش ایسنا، بررســی آخرین وضعیت قیمت 
اوراق مســکن نشــان می دهد که هر برگ اوراق 
تسهیالت مسکن در فروردین، اردیبهشت و خرداد 
سال گذشته به ترتیب ٦٠ هزار و ٣٠٠، ٦٠ هزار و 

٤٠٠  و ٦٠ هزار و ٥٠٠ تومان قیمت دارند.
هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در 
تیر و مردادماه و شهریور سال گذشته نیز با قیمت 
٦٠ هزار و ٤٠٠، ٦٠ هزار و ٣٠٠ و ٦٠ هزار و ١٠٠  

تومان داد و ستد می شود.
این اوراق درهر کدام از ماه های مهر و آبان و آذر ٦٠ 
هزار و ٧٠٠، ٦٠ هزار و ٢٠٠ و ٦٠ هزار و ٤٠٠ تومان 

قیمت دارند.
اوراق تسهیالت مسکن در دی  سال گذشته با قیمت 
٦٠ هزار و ٣٠٠، در بهمن ماه بــا قیمت ٦٠ هزار و 
٤٠٠ تومان و در اســفندماه نیز با قیمت ٦٠ هزار 

و٦٠٠ تومان معامله می شود.

قیمت اوراق مسکن از فروردین تا مرداد 
سال جاری

همچنین ایــن اوراق در فروردین ســال ١٤٠٠ با 
قیمت ٦٠ هزار و ٣٠٠ تومان، در اردیبهشــت ماه 

ســال جاری با قیمت ٦٠ هــزار و ٤٠٠ تومان، در 
خردادماه سال جاری نیز با قیمت ٦٠ هزار و ٤٠٠ 

تومان معامله می شود.
قیمت این اوراق در تیر و مرداد ســال جاری نیز به 
ترتیب ٦٠ هــزار و ٥٠٠ و ٦٠ هــزار و ٤٠٠ تومان 
است و این گزارش بر اساس قیمت مردادماه نوشته 

شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های 
تهرانی

بر این اســاس و با توجه بــه افزایش ســقف وام 
ساخت و خرید مســکن، مجردهای ساکن تهران 
می تواننــد تــا ٢٨٠ میلیــون تومان تســهیالت 
دریافــت کنند که شــامل ٢٠٠ میلیــون تومان 
 تسهیالت خرید مســکن و ٨٠ میلیون تومان وام 

جعاله می شود.
لذا برای دریافت ٢٠٠ میلیون تومان تســهیالت 
بایــد ٤٠٠ برگه تســهیالت مســکن خریداری 
کند که هزینه ایــن تعداد اوراق با تســه ٦٠ هزار 
 و ٦٠٠ تومانــی، ٢٤ میلیون و ٢٤٠ هــزار تومان 

می شود.
همچنین با در نظر گرفتــن ٨٠ میلیون تومان وام 
جعاله که برای آن باید ١٦٠ ورق به مبلغ  ٩ میلیون 
و ٦٦٤ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه 
خرید اوراق بــه ٣٣ میلیون و ٩٠٤ هــزار تومان 

می رسد.
زوج های تهرانی نیز برهمین اســاس می توانند تا 

ســقف ٤٨٠ میلیون تومان شــامل ٢٠٠ میلیون 
تومان تسهیالت خرید مســکن برای هر نفر و ٨٠ 
میلیون تــوان وام جعاله دریافت کننــد؛ بنابراین 
زوجیــن بایــد ٨٠٠ برگه تســهیالت مســکن 
خریداری کنند که هزینــه آن ٤٨ میلیون و ٤٨٠ 
هزار تومان می شــود که همراه با هزینه ٩ میلیون 
و ٦٩٦ هزار تومانــی وام جعاله که بــرای آن باید 
١٦٠ ورق تســهیالت مســکن خریــداری کنند، 
 در مجموع بایــد ٥٨ میلیون و ١٧٦هــزار تومان 

پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای 
با جمعیت بیــش از ٢٠٠ هزار نفر بــرای مجردها 
به ١٦٠ و بــرای زوجین به ٣٢٠ میلیــون تومان 
رســیده اســت که با توجه به اینکه مجردها باید 
٣٢٠ و متاهل های ســاکن این شــهرها نیز باید 
٦٤٠ برگه تســهیالت مســکن خریداری کنند، 
مجردها باید ١٩ میلیــون و ٣٩٢ هــزار تومان و 
 متاهال ها نیز باید ٣٨ میلیــون و ٧٨٤ هزار تومان 

پرداخت کنند.
این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به ١٢٠ 
و برای زوجین این مناطق نیز به ٢٤٠ میلیون تومان 
رسیده است. بنابراین مجردها باید با پرداخت هفت 
میلیون و ٢٧٢ هزار تومان و متاهل ها نیز با پرداخت 
١٤ میلیون و ٥٤٤ هزار تومان نســبت به اخذ این 

وام اقدام کنند.

سرانه مطالعه روزانه هر ایرانی در سال ۹۹ مشخص شد

اوج گرفتن تورم در کشورهای اروپایی

برای گرفتن وام جدید مسکن چقدر باید هزینه کنیم؟چگونه در سامانه مودیان مالیاتی ثبت نام کنیم؟
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چگونگی ارز ش گذاری 
خودروهای لوکس 

برای اخذ مالیات

ایران چه سودی از 
عضویت در همکاری های 

شانگهای خواهد برد؟
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سرمقاله

راهکار ثبات قیمت ها 
در بازار دارایی ها 

در بازار دارایــی های ایران 
موضوع کاهــش قیمت ها 
به بحث های روانی و اخبار 
 سیاســی و اقتصــادی باز 
می گردد. تمامی اخبار نیز متاثر از مذاکرات سیاسی 
و به نتیجه رسیدن برجام اســت. در هفته اخیر 
اتفاقات سیاسی رخ داده به نفع ایران بوده است که 
تاثیر آن بر بازار ارز موجب تاثیرپذیری دیگر بازارها 
از آن شده است. قیمت ارز به چند دلیل خارجی 
کاهش داشته اســت. چراکه موضوعی در داخل 
کشــور نداریم که قیمت ارز و طال به آن بستگی 
داشته باشــد. تنها تورم و نقدینگی است که آن 
 هم زیاد به این ماجرا مرتبط نبوده و تجربه نشان 
می دهد تاثیرپذیری بازارهــای دارایی در ایران از 

عوامل خارجی...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 
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تداوم خروج سهامداران 
از بازار سهام

سیگنال های مثبت 
در بازار ارز و سکه

در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد

چهار گلوگاه واردات کاالهای اساسی
صفحه2
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40 درصد مردم مسکن مناسب ندارند
مصوبه   مجلس   برای   وام   300  میلیون   تومانی   نوسازی   مسکن   اجرا   نشده   است

بــرای   ١٤٠٠ شــهریور   ٢٧ شــنبه  روز 
دومیــن روز متوالــی ارزش خالــص تغییــر 
مالکیــت حقوقــی بــه حقیقــی بــازار منفی 
 شــد و ٨٤٥ میلیــارد تومــان پــول حقیقــی 
از بورس خارج شد. که نسبت به روز چهارشنبه رشد 
١٠٣ درصدی داشته است. در معامالت روز گذشته 
بورس تهران شاخص کل بورس با ریزش ٣٧ هزار 
و ٩٩١ واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک 
میلیون و ٤٥٠ هزار واحد سقوط کرد. شاخص هم 
وزن نیز باا فت ١٠ هزار و ٥٣٣ واحدی در سطح ٤٣٩ 
هزار و ٩٣٢ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل 
فرابورس ٥٢٨ واحد پائین آمد و در سطح ٢١ هزار و 
٤٦٨ واحد قرار گرفت. خروج پول حقیقی روز شنبه 
برای دومین روز متوالی ارزش خالص تغییر مالکیت 

حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و...

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ١١ میلیون 
و ٧٣٠ هــزار تومان، قیمت ســکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان است. 
همچنین در این هفته شاهد تغییر قیمت دالر در 
بازار آزاد بوده ایم. به طوری که در این هفته حدود 
٣٩٠ تومان کاهش نرخ را تجربه کرده اســت. این 
روند نزولی بر قیمت طال و ســکه تاثیر گذاشت و 
موجب شد قیمت آن کاهش یابد. برای خریداران 
در این دو بازار مهم اســت که بدانند طال و سکه در 
روزهای آینده چه مســیری را طــی خواهد کرد. 
پیش بینی قیمت هــا در بازار دارایی هــا بر رفتار 
 خریــداران در بازارهــای دارایی تاثیر بســیاری 
دارد. یک کارشناس اقتصادی در رابطه با پیش بینی 

روند قیمت طال و سکه در... 



اقتصاد2
ایران وجهان

قیمت دالر رشد کرد و باالی مرز 27 هزار و 
500 تومان قرار گرفت 

حباب منفی قیمت دالر 
قیمت دالر رشــد کرد و باالی مرز 27 هزار و 500 
تومان قــرار گرفت، اما هنوز حبــاب قیمتی آن با 
مقیاس درهم منفی بود. قیمت سکه نیز به مرز 11 

میلیون و 800 هزار تومان نزدیک شد.
به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دالر آمریکا که ظهر 
پنج شنبه روی 27 هزار و 220 تومان قرار داشت، 
در شروع معامالت روز گذشــته 250 تومان رشد 
کرد و روی 27 هزار و 470 تومان قرار گرفت. قیمت 
دالر در ادامه نیز تغییراتی مثبت را به ثبت رســاند 
و باالی 27 هزار و 500 تومــان قرار گرفت. قیمت 
دالر در پایان معامالت نیمه اول روز 27 هزار و 530 

تومان بود.
افزایش قیمت دالر در حالــی اتفاق افتاد که هفته 
گذشته عرضه دالر در بازار متشکل رکورد جدیدی 
ثبت کرد و به مرز 50 میلیون نزدیک شد. اخبار مورد 

توجه فعاالن بازار نیز تم منفی ندارند.
وزارت خارجه آمریکا بازگشت به توافق هسته ای با 
ایران را در جهت منافع ایالت متحده آمریکا خواند، 
اما شانسی برای دیدار بین هیئت آمریکایی و ایرانی 
در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل قائل 
نبود. رشد قیمت دالر در فضای نسبتا مثبت خبری 
و حجم باالی عرضه می تواند نشــانه این باشد که 
انتظارات بلند مدت فعاالن بــازار به راحتی تغییر 

نمی کند.

از طریق وب سایت بانک مهر ایران، 
با کاالکارت خود خرید کنید

آن دسته از مشتریان بانک مهر ایران که کاالکارت 
دارنــد، می توانند با مراجعه بــه صفحه کاالکارت 
روی وب سایت بانک مهر ایران، نسبت به خرید با 

کاالکارت خود اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، با توجه به درخواست های متعدد مشتریان 
درباره خرید از درگاه با استفاده از شماره کارت، این 

امکان فراهم شده است.
مشــتریان هم اکنون می تواننــد از طریق صفحه 
کاالکارت روی وب سایت بانک مهر ایران با استفاده 
از کد ملی یا شماره کارت خود بر اساس کاالکارت 

دریافتی، خرید کنند.
کاالکارت بانک مهر ایران، یک کارت اعتباری است 
که بدون نیاز به ســپرده گذاری به مشتریان ارائه 
می شود. اقســاط این کارت بین ۶ تا 3۶ ماه است 
و سقف مبلغ آن در حال حاضر 500 میلیون ریال 
است. مشتریان بانک مهر ایران می توانند با دریافت 
این کارت از پذیرنده هــای متنوع آن خرید کنند. 
گفتنی اســت کارمزد کاالکارت بانــک مهر ایران 

حداکثر 4 درصد ساالنه است.

تصویب صورتهــای مالی بانک 
مسکن منتهی به اسفند سال 1399

شبکه های اجتماعی: جلسه مجمع عمومی 
ساالنه بانک مسکن با محوریت بررسی صورت 
های مالی سال 1399 بانک مسکن، با حضور 

اعضای مجمع در محل این بانک برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
، در این جلســه عباس معمارنژادمعاون امور 
بانکی، بیمه ای و شــرکت های دولتی وزیر 
اقتصاد، محمود محمودزاده معاون مســکن 
و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی، محمود 
شایان مدیرعامل بانک مسکن، اعضای هیأت 
مدیره بانک و سایر نمایندگان اعضای مجمع 
بانک مسکن نیز حضور داشتند.در ابتدای این 
جلسه محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن 
با ارائه گزارش عملکرد بانک مسکن در سال 
1399 و اهداف بانک مسکن در سال1400، 
بر ضرورت افزایش سرمایه این بانک در جهت 
اجرای مسوولیت ها وتعهدات مقرر شده تاکید 
کرد.همچنین دکتر ســید محسن فاضلیان 
عضو هیأت مدیره بانک مســکن گزارشی از 
عملکرد بانک مســکن ارائه داد. گزارشی که 
نشان می دهد وضعیت بانک مسکن در اکثر 
شــاخص های مالی درســال 1399 نسبت 
به ســال قبل از آن بهبود یافته است.در این 
جلسه ضمن تصویب گزارش مجمع، بندهای 
گزارش حسابرس مســتقل و بازرس قانونی 
ســال منتهی به اســفند 1399 از مدیران و 
اعضای هیئت مدیره پاسخ داده شد. همچنین 
مقرر شد، مسووالن بانک مســکن اقدامات 
وهماهنگی الزم درخصوص شــفاف سازی 
بخشی از بندهای گزارش صورت مالی سال 

1399 صورت گیرد.

اخبار

بانک ها

در هفتاد و هشــتمین جلسه 
شــورای  گفت وگوی اســتان 
تهران، چهار چالــش »تامین 
به موقع واردات نهاده های تولید«، 
»تعیین ســقف بــرای واردات 
کاالهای اساســی«، »ابهام در نوع ارز تخصیصی به واردات 
کاالهای اساسی« و »فرسودگی ناوگان حمل و نقل« به عنوان 
چهار گلوگاه واردات کاالهای اساسی در ماه های آینده مطرح 
شد و مورد بحث و بررسی نمایندگان دولت و بخش خصوصی 
قرار گرفت.  هفتاد و هشتمین جلسه شورای  گفت وگوی استان 
تهران که با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران و 
رئیس این شورا و مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر 
این شورا برگزار شد، به بررسی مصوبه هیات مقررات زدایی در 
مورد محدوده 120 کیلومتری تهران و رفع ابهام از این مصوبه 

اختصاص یافت.
 

واردات کاالهای اساســی با چه چالش هایی 
مواجه است؟

محمد عیدیان، قائم مقام دبیر شــورای گفت وگوی اســتان 
تهران گزارشی از وضعیت رفاه ایرانیان ارائه کرد و پس از آن، 
یداله صادقی، رئیس سازمان صمت اســتان تهران از میزان 
ثبت سفارش و واردات کاالهای اساســی و تامین مواد اولیه 
خطوط تولید گزارش داد.در ادامه ابوالحسن خلیلی، رئیس 
هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور نیز 
به ارائه توضیحاتی درباره واردات کاالهای اساسی و نهاده های 
دامی پرداخت. او گفت: کل موجودی ذرت در بنادر معادل 1.2 
میلیون تن بوده و نیاز ماهانه به ذرت به 900 هزار تن  می رسد. 
البته این 1.2 شامل مواردی که در سامانه بازارگاه قرار گرفته 

و هنوز حمل نشده نیز  می شود. اما اکنون، تنها 7 کشتی ذرت 
در لنگرگاه ها به وزن 42۶ هزار تن پهلو گرفته است. موجودی 
جو تا حدودی مناســب تر بوده و در حال حاضر برآوردها این 
اســت که 780 هزار تن موجودی جو در بنادر وجود داشته 
باشد. همچنین 800 هزار تن کنجاله نیز در بنادر موجود است.

خلیلی در بخش دیگری از ســخنانش گفت: در سال 1399 
بخش خصوصی معادل 900 میلیون یــورو، اقدام به واردات 
اعتباری کاالی اساسی کرده است. مقرر شد که کاال به صورت 
اعتباری وارد شــده و در گمرک تحویل دستگاه های ذیربط 
شود. همچنین در توافقی که با بانک مرکزی صورت گرفت، 
مقرر شــد، حدود 2 تا 4 ماه بعد از ترخیص کاال و قرار گرفتن 
آن در ســامانه بازارگاه، بانک مرکزی اعتبار بخش خصوصی 
را پرداخت کند. امســال نیز طی 5 ماه نخست سال جاری،  
بخش خصوصی به ارزش 500 میلیــون یورو، کاال به صورت 
اعتباری وارد کرده است. چالشی که امروز با آن مواجه هستیم 
این است که فعاالن اقتصادی از بهمن ماه گذشته که به شیوه 
 اعتباری اقدام بــه واردات کاال کرده بودند، هنــوز ارز خود را 

دریافت نکرده اند. 

دولت ارز 4200 تومانی را حذف کند
در ادامه ، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع 
تبدیل اتاق تهران نیز عنوان کرد که با وجود آنکه، تخصیص 
و تامیــن ارز واردات کاالهای مشــمول ارز 4200 تومانی 
افزایش یافته اما ارزش ترخیص این کاالها، منفی 3 درصد 
برآورد شده که این ناشی از افزایش قیمت جهانی این اقالم 
است. او با اشاره به کاهش بودجه واردات کاالهای اساسی در 
سال های اخیر گفت: در سال جاری دولت ناگزیر است حدود 
8 میلیون تن گندم خریداری کند کــه ارز مورد نیاز برای 
خرید این کاال به 2.5 میلیارد دالر  می رسد. قیمت جهانی 
روغن از 700 به 1500 دالر رسیده و این افزایش قیمت باید 
در تخصیص ارز مورد توجه قرار گیرد. اکنون بهترین راهکار 
این است که دولت ارز 4200 تومانی را حذف کند. بخش 
خصوصی هم  می تواند از طریق تهاتر و صادرات کاال این اقالم 
را تامین کند. زرگران در بخش دیگری از سخنانش گفت: در 
کشور حدود 3۶0 هزار کامیون وجود دارد که این کامیون ها 
با یک برنامه ریزی اصولی می توانند کاالی مورد نیاز کشور را 

از بنادرحمل کنند .

حذف ارز 4200 تومانی برای بخش خصوصی 
راهگشا خواهد بود

 در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران چالش های 
مطرح شده را جزو گلوگاه های اصلی تامین کاالی اساسی 
در ماه های پیش رو برشــمرد و گفت: مهمترین مساله در 
حوزه تامین کاالهای اساســی این اســت که تا زمانی که 
مساله ارز 4200 تومانی حل نشود، مشکالت تامین کاالهای 
اساسی نیز برطرف نخواهد شد. جالب اینکه بررسی ها نشان  
می دهد، نرخ تورم کاالهای اساسی که با ارز 4200 تومانی 
وارد  می شود 50 درصد و تورم سایر کاالها 30درصد است. 
این نشان  می دهد که ارز 4200 تومانی نه تنها نتوانسته در 
کاهش هزینه ها اثرگذار باشد که بیشتر این طبقات مرفه 
هستند که از مزایای آن بهره می گیرند.مسعود خوانساری 
تاکید کرد که تنها راهکاری که وجود دارد این است که ارز 
4200 تومانی حذف شود و یارانه هدفمند به اقشار فرودست 
تخصیص یابد و این اقدام برای بخش خصوصی هم راهگشا 
خواهد بود.در ادامــه برخی از حاضران این جلســه نیز به 
طرح دیدگاه های خود در ارتباط با واردات مواد اولیه تولید 
پرداختند. محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران خواستار تسهیل واردات مواد اولیه توسط شرکت های 
تجاری شد. او همچنین از سرگیری واردات بدون انتقال ارز را 
نیز خواستار شد. هم چنین احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو 
هیات نمایندگان اتاق تهران هم به این نکته اشاره کرد که 
مصوبه واردات 500 هزار دالری برای برخی شــرکت ها، به 
رغم آنکه حدود 8 ماه است به تصویب رسیده، اجرایی نشده 
است.در پایان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز 
توضیحاتی در پاسخ به درخواست و انتقاد این دو عضو هیات 
نمایندگان ارائه کرد و در نهایت مقرر شد، چالش های مورد 
اشاره در مورد واردات کاالهای اساسی طی نامه ای به نهادهای 

ذیربط انعکاس پیدا کند.

در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد

چهار گلوگاه واردات کاالهای اساسی

رهبر انقالب در دیدار قهرمانان ایران در 
المپیک و پارالمپیک توکیو:

عدالت ورزشی باید مورد توجه 
قرار  بگیرد

رهبر معظم انقالب اســالمی صبح )شــنبه( 
در دیدار مــدال آوران بازی هــای المپیک و 
پارالمپیــک توکیو، با قدردانــی صمیمانه از 
قهرمانان کشــورمان گفتند: مهمترین پیام 
قهرمانی ورزشــکاران افتخارآفرین کشور در 
صحنه های بین المللی، امکان تحقق کارهای 
به ظاهر نشدنی و انتقال پیام ایستادگی و امید 
و نشــاط به جامعه و جوانان است.به گزارش 
ایســنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای این پیام را 
برای جامعه، آورده بســیار مهمی خواندند و 
افزودند: در حالی که دســتگاههای بسیاری 
مشغول برنامه ریزی برای سلب امید و نشاط 
از جامعه بویژه از جوانان هســتند، قهرمانی 
ورزشکاران ایرانی، پیام امید را به کل جامعه 
تزریق می کند و این موضوع بسیار ارزشمند 
است.ایشان با اشاره به پیام های کوتاه تشکر 
خود بعد از قهرمانی ورزشکاران، خاطر نشان 
کردند: بدانید این پیام ها از عمق جان است و 
قدر و اهمیت حرکت شــما را می دانیم.رهبر 
انقالب با اشــاره به قهرمانی ورزشــکاران با 
وجود برخــی محدودیت ها، گفتنــد: اینکه 
با وجود این محدودیت ها پرچم کشــور باال 
برده و سکوهای جهانی فتح می شود، نشان از 
اراده قوی و عزم راسخ است و این عزم، اراده و 
قهرمانی و امیدآفرینی نه تنها در ورزش بلکه 
در عرصه های علم، فناوری، هنر و ادبیات نیز 
وجود دارد که یکی از وظایف مهم مسئوالن 
نشان دادن صادقانه این افتخارآفرینی ها است.

رئیسی در نشســت خبری مشترک با 
امامعلی رحمان:

ارتباط با تاجیکستان از اولویت های  
سیاست خارجی ماست

رئیس جمهور کشــورمان توســعه و تعمیق 
روابط با کشور دوست و همزبان تاجیکستان 
را مورد تاکید قرار داد و گفــت: فصل نوینی 
از روابط دو کشــور درحال رقم خوردن است 
و امیدوارم این ســفر نقطه عطفی در روابط و 

همکاری های تهران – دوشنبه باشد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین 
سید ابراهیم رئیســی روز شنبه پس از دیدار 
دوجانبه با امامعلی رحمــان رییس جمهور 
تاجیکســتان، مذاکرات مشترک هیات های 
عالیرتبه دو کشــور و همچنین امضای اسناد 
همکاری های دو جانبه، در نشســت خبری 
مشــترک با همتای تاجیک خود با تاکید بر 
اینکه دو کشــور از ظرفیت های فراوانی برای 
همــکاری برخوردارند، بر اســتفاده از همه 
ظرفیت ها برای توسعه روابط در زمینه های 
مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی 

تاکید کرد.
رئیسی، اســناد همکاری امضا شــده در این 
ســفر بین ایران و تاجیکســتان را گواهی بر 
اراده دو کشور برای توسعه روابط دانست و در 
عین حال تصریح کرد: مهمتر از قراردادهای 
مکتــوب، اراده و تصمیــم دو کشــور برای 
 توســعه مناســبات در حوزه هــای مختلف

 است.
رئیس جمهور با اشــاره به پیشینه روابط بین 
ایران و تاجیکســتان بعد از پیروزی انقالب 
اســالمی، گفت: قراردادهای همــکاری که 
تاکنون بین دو کشور منعقد شــده نشان از 
اراده جدی برای توســعه و تعمیق همکاری 
ها اســت و در این مقطع تاریخــی که فصل 
نوینــی از ارتبــاط بیــن ما رقــم می خورد 
 امــروز نیــز قراردادهایــی بــرای همکاری

 منعقد کردیم .
رئیســی با تاکید بــر ضــرورت برنامه ریزی 
مناســب برای اســتفاده از همــه ظرفیت 
های دوکشــور در راستای توســعه و تعمیق 
روابط، گفــت: ظرفیت تجــاری و اقتصادی 
که امــروز بین ایران و تاجیکســتان اســت 
قابل قبول نیســت و حتماً این ظرفیت باید 
 توســعه یافته و بــه یک مرحلــه قابل قبول

 برسد.
رئیس جمهور با بیان اینکــه در بندر چابهار 
و بندر عباس ایران زمینه هــای خوبی برای 
توســعه و افزایش ارتباط اقتصادی و تجاری 
با تاجیکســتان وجود دارد، اظهار داشــت: 
دو کشــور در زمینــه مناســبات فرهنگی 
و  هنری نیــز از زمینــه های خوبــی برای 
 همکاری برخوردارند که می تواند به توســعه

 روابط بیانجامد.

اخبار
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روز شنبه 27 شــهریور 1400 برای دومین روز متوالی 
ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی 
شد و 845 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد 
که نسبت به روز چهارشنبه رشــد 103 درصدی داشته 
اســت.  در معامالت روز گذشــته بورس تهران شاخص 
کل بورس با ریزش 37 هزار و 991 واحدی نسبت به روز 
چهارشنبه به رقم یک میلیون و 450 هزار واحد سقوط 
کرد. شاخص هم وزن نیز با افت 10 هزار و 533 واحدی در 

سطح 439 هزار و 932 واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس 528 واحد پائین آمد و در 

سطح 21 هزار و 4۶8 واحد قرار گرفت.

خروج پول حقیقی 
روز شــنبه برای دومین روز متوالی ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 845 میلیارد 
تومان پول حقیقی از بورس خارج شــد که نسبت به روز 
چهارشنبه رشد 103 درصدی داشته است. در معامالت 
روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شپنا 

)پاالیش نفت اصفهان( تعلق داشت که ارزش تغییر مالکیت 
حقیقی به حقوقی آن 72 میلیارد تومان بود. پس از شپنا، 
رمپنا )گروه مپنا( و شتران )پاالیش نفت تهران( بیشترین 

خروج پول حقیقی را داشتند.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص بورس
روز شنبه نمادهای »فوالد«، »کگل« و »فملی« بیشترین 
تاثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. همچنین سه 
نماد »میدکو«، »شستا« و »تنوین« نمادهای بزرگ بازار 

بودند که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابورس نیز نمادهای »کگهر«، »بپــاس« و »آریا« 
بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل فرابورس داشتند و 

»فجهان«، »غصینو« و »دماوند« بیشترین تاثیر مثبت را 
بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهــای بــورس 
شســتا صدرنشــین اســت و فــوالد و خــودرو در 
رتبه هــای بعــدی هســتند. در فرابــورس نیــز 
 مدیریــت، دی و فجهــان پرتراکنش  تریــن نمادهــا 

هستند.

افزایش ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 27 هزار 
و 314 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   چهارشنبه 23 
درصد کاهش یافته است. ارزش معامالت خرد نیز با رشد 

4 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۶ هزار و 394 
میلیارد تومان رسید.

عرضه و تقاضای بازار 
در پایان معامــالت روز گذشــته ارزش صف های خرید 
نسبت به پایان روز کاری گذشــته 43 درصد رشد کرد و 
در رقم هزار و 251 میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف های 
فروش نیز 578 درصــد افزایش یافــت و 4۶8 میلیارد 
تومان شد.شرکت پارس فوالد سبزوار )فسبزوار( با صف  
خرید 414 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار 
قرار گرفت. پس از فســبزوار، نمادهای کیمیاتِک )آریان 
کیمیا تک( و فجهان )مجتمع جهان فوالد ســیرجان( 
بیشترین صف خرید را داشــتند.  بیشترین صف فروش 
نیز به برکت )شــرکت دارویی برکت( تعلق داشــت که 
در پایــان معامالت صف فــروش 47 میلیــارد تومانی 
داشــت. پس از برکت، حسیر )شــرکت ریل سیر کوثر( 
 و کماسه )شرکت تامین ماســه ریخته گری( بیشترین 

صف فروش داشتند.

عضویت دائم ایران در ســازمان همکاری های شانگهای به 
عنوان یک ظرفیت توسعه ای و اقتصادی شناخته می شود.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، روز گذشته، جمعه 2۶ 
شهریورماه، بیست و یکمین اجالس سران سازمان همکاری 
شــانگهای با حضور سران 12 کشــور عضو و ناظر در شهر 
دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد که مهمترین خبر 
این نشست، افزوده شدن ایران به اعضای دائم این سازمان 
بود.سازمان همکاری های شانگهای، در سال 2001 با هدف 
همکاری های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی توسط 
رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و 
ازبکستان، به منظور برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا 
و ناتو در منطقه پایه گذاری شد. به مرور بر تعداد اعضای دائم 
این سازمان افزوده شــد؛ به طوری که، روز گذشته با اضافه 
شدن کشورمان به عنوان نهمین کشور دارای عضویت دائم 
این سازمان، در حال حاضر عالوه بر ایران، کشور های هند، 
قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان 
و ازبکستان، اعضای اصلی سازمان همکاری های شانگهای 
هستند و سه کشور افغانستان، بالروس و مغولستان به عنوان 
عضو ناظر و شش کشــور آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی 
کامبوج، نپال، ترکیه و سریالنکا نیز از شرکای گفت وگوی 

این سازمان محسوب می شوند.

چرا عضویت دائم ایران در سازمان همکاری های 
شانگهای از نظر اقتصادی مهم است؟

ایران مانند هر کشور دیگری، برای گسترش روابط تجاری 
و اقتصادی در ســطح بین المللی، نیازمند این است که در 
گام ابتدایی، روابط سیاسی خود را با کشورهای مد نظرش 
توســعه دهد و تعمیق ببخشد. از ســوی دیگر، بسیاری از 

کشور ها برای دســتیابی به اهداف مشترک اقتصادی، وارد 
پیمان های اقتصادی منطقه ای می شوند.عضویت دائم ایران 
در سازمان همکاری های شــانگهای، به عنوان بزرگترین 
سازمان منطقه ای جهان،  می تواند یکی از راه های گسترش 
روابط سیاسی کشورمان باشــد. این سازمان نزدیک به 40 
درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است که دارنده 
و بزرگترین مصرف کنندگان منابع انرژی جهان هســتند. 
مسئوالن، کارشناسان و حتی علمای دینی کشورمان مدعی 
این هستند که با پیوستن ایران به فهرســت اعضای دائم 
این سازمان، پیشرفت های اقتصادی مهمی در انتظار ایران 
خواهد بود.حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، ضمن 
بیان این که شــروع فرآیند عضویت دائم ایران در سازمان 
همکاری شــانگهای دارای ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، 
تجاری، اقتصادی، فرهنگــی، گمرکی و زمینه های متعدد 
دیگری است، گفت: این عضویت به دولت سیزدهم کمک 
می کند تا برای اجرای سیاست آســیامحور و کار با آسیا به 
عنوان یکی از اولویت های اصلی خود، موفق باشــد.او ادامه 
داد: عضویت ایران در این سازمان را باید یک دستاورد خیلی 
مهم برای این اجالس به شمار آورد و مردم عزیزمان حتما آثار 
آن را در برنامه اقتصادی دولت ســیزدهم مشاهده خواهند 
کرد.مهدی خورسند کارشناس اقتصاد بین الملل در گفت 
و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره اهمیت عضویت دائم 
ایران در این سازمان از نظر اقتصادی، توضیح داد: جمهوری 
اسالمی ایران با عضویت دائم در سازمان اقتصادی شانگهای 
می تواند در مسیر توسعه، گام های بلند تری بردارد. ساختار 

سازمان همکاری شــانگهای به دلیل عضویت همسایگان 
ایران، می تواند برای کشــورمان زمینه ساز یک بازار جدید 

و بزرگتر باشد.

پیمان شــانگهای غربی ها را از پوسته تحریم 
خارج می کند

گفته می شود؛ سفر رئیسی به تاجیکستان شامل وجوهات 
اساسی است؛ نخست بحث پیمان شانگهای که مستلزم انجام 
اقداماتی از جانب ایران بود تا به عنوان عضو اصلی برگزیده شود 
و موضوع بعدی نیز دیدار های دو جانبه و چند جانبه ای است 
که بین رؤسای ایران، چین، پاکستان و کشور های آسیای میانه 
شکل خواهد گرفت و از این جهت دارای اهمیت باالیی است.

بعد از عضویت ایران در اجالس شانگهای نقطه نظرات مثبتی 
توسط کاربران توئیتر در این شبکه اجتماعی منتشر شد.

خروج از یک چالش گازی، اولین دستاورد حضور 
فعال در سازمان شانگهای

شاید بتوان توافق مجدد بر سر روابط گازی با ترکمنستان 
را نخستین دســتاورد مهم حضور فعاالنه ایران در سازمان 
همکاری های شانگهای پس از چندین سال انفعال دانست. 
دســتاوردی که روز گذشــته پس از دیدار رئیس جمهور 
کشــورمان با رئیس جمهور ترکمنســتان، به دست آمد.
اهمیت این مسئله جایی خود را نشان می دهد که نگاهی به 
گزارش سال گذشته پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، داشته باشیم.در این گزارش آمده 

است: »درآمد های حاصل از صادرات گاز سهم 80 درصدی از 
بودجه ترکمنستان را به خود اختصاص داده و به همین دلیل، 
برای این کشور بسیار مهم است که بتواند سبد صادرات خود 
را متنوع کند. از طرف دیگر با توجه به محدودیت جغرافیایی 
ترکمنستان، این کشور می تواند از طریق ایران به دیگر بازار ها 
نظیر ترکیه، هند و پاکستان دست یابد.همچنین با توجه به 
شکل گیری نهایی بازار تجارت گاز در سالیان پیش رو، نیاز 
است تا کشور از موضع انفعال درباره تجارت گاز خارج شده 
و به صورت فعاالنه در بازار گاز حضور داشته باشد. با توجه به 
شرایط موجود، ترکمنستان، به عنوان چهارمین دارنده ذخایر 
گاز جهان، یکی از فرصت های بی نظیر ایران برای واردات گاز 
خواهد بود.بازار های صادراتی گاز کشور هم شامل کشور های 
حوزه خلیج فارس )عمان، امــارات، بحرین، کویت(، هند، 
پاکستان، عراق و ترکیه اســت. بازار های کوچک دیگری از 
جمله ارمنستان، افغانستان، گرجستان و حتی سوریه نیز در 
دسترس ایران قرار دارند«.این دستاورد، می تواند بارقه امیدی 
باشد در این زمینه که سرانجام، مسئوالن کشور با در پیش 
گرفتن مسیر دیپلماسی فعال، بتوانند از سایر ظرفیت های 

اقتصادی پیمان شانگ های برای بهبود امور استفاده کنند.

اجــالس شــانگهای؛ فرصــت ترمیــم 
عقب ماندگی های اقتصادی ایران

جالب توجه است که بر اســاس برآوردها، اعضای سازمان 
همکاری های شانگهای حدود 25 درصد از تولید ناخالص 
ملی دنیا را در اختیار دارند و پیش بینی می شود که در آینده 
نه چندان دور، دو کشور روسیه و چین که از اعضای اصلی 
این سازمان هستند، به عنوان یکی از 5 قدرت برتر اقتصادی 

جهان شناخته شوند.

با توجه به اینکه ابهاماتی نسبت به محاسبه ارزش خودروهای 
خارجی سال ســاخت پایین برای اخذ مالیات که تصادفی 
هستند و از ارزش آن ها کاسته شده است وجود دارد، معاون 
سازمان امور مالیاتی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد. به 
گزارش ایسنا، بودجه سال جاری صاحبان خودروهایی که 
ارزش روز آنها باالتر از یک میلیارد تومان باشد را مکلف به 
پرداخت »مالیات خودروهای لوکس« دانسته است و اگر یک 
خانوار یا یک شخص حقیقی و حقوقی بیش از یک خودرو 
داشته باشد )فقط خودروهایی که به نام افراد تحت تکفل شما 
هستند( و مجموع ارزش روز آن ها باالتر از یک میلیارد تومان 
باشد، این افراد نیز مشــمول مالیات بر خودروهای لوکس 
خواهند بود.در این راســتا، نرخ مالیات ساالنه خودروهای 

لوکس به شرح ذیل تعیین شده است: 
1- تا مبلغ 1.5 میلیارد تومان نســبت به مازاد یک میلیارد 

تومان معادل یک درصد 
2- تا مبلغ سه میلیارد تومان نســبت به مازاد 1.5 میلیارد 

تومان معادل دو درصد 
3- تا مبلغ 4.5 میلیارد نســبت به مازاد سه میلیارد تومان 

معادل سه درصد 
4- نسبت به مازاد 4.5 میلیارد معادل چهار درصد

در این بین، با توجه به اینکه صاحبان خودروهای لوکس باید 
تا بهمن سال جاری مالیات خود را بپردازند، گزارش دیوان 
محاسبات کشور از نظارت مستمر بر اجرای بودجه 1400 
نشان می دهد که اجرای مالیات بر خانه  و خودروهای لوکس 
به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است.

درباره این موضوع معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی 
به ایسنا گفت: در موعد مقرر آیین نامه های مربوطه توسط 
سازمان تنظیم و تقدیم دولت و در کمیسیون اقتصادی دولت 
هم تصویب شد که ان شاءاهلل پس از طرح در هیئت دولت و 
تصویب آن، از آنجا که مکانیسم اخذ این مالیات آماده است، 
بالفاصله این قانون اجرا خواهد شد. عالوه براین، ابهامی که 
درباره مالیات از خودروهای لوکس مطرح می شود، این است 
که آیا مالیات خودروی خارجی با ســال ساخت پایین که 
تصادفی باشد و ارزش آن کم شده است، همچنان براساس 
سال ساخت آن محاسبه می شــود؟ که محمود علیزاده در 
این زمینه هم به پاســخ داد: طبق قانون اگر مجموع ارزش 

خودروهای یک خانوار و یا یک شخص حقیقی و حقوقی بیش 
از یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات بر خودروهای 
لوکس می شود. مکانیسم ارزیابی ارزش هر دستگاه خودرو 
داخلی و خارجی معموال برمبنای ســال ساخت خودرو با 
اعمال ضریبی روی ارزش تعیین شــده خودرو به استناد 
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزش گذاری صورت 
می گیرد. وی افزود: با توجه به اینکه 90 تا 95 درصد قیمت 
واقعی خودرو مبنای ارزش گذاری قرار می گیرد، اگر در این 
موضوع به هر دلیلی ارزش تعیین شــده برای خودروهای 
موردنظر بیشتر از ارزش واقعی آن ها باشد، همانطور که در  
آیین نامه اجرایی این بند از تبصره ۶ و 7 بودجه مشخص شده 
است، مشموالن می توانند با مراجعه، ارائه مدارک و مستندات 
مستدل به اداره امور مالیاتی محل سکونت شان نسبت به رقم 

ارزش گذاری شده برای خودروی مشخص متعرض شوند. 

افزایش 100 درصدی خروج نقدینگی حقیقی از بورس

تداوم خروج سهامداران از بازار سهام

ایران چه سودی از عضویت در همکاری های شانگهای خواهد برد؟

چگونگی ارز ش گذاری خودروهای لوکس برای اخذ مالیات

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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راهکار ثبات قیمت ها در بازار دارایی ها 
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

در بازار دارایی های ایران موضوع کاهش قیمت ها به بحث های روانی و اخبار سیاسی و اقتصادی باز می گردد. تمامی اخبار نیز متاثر از مذاکرات سیاسی و به نتیجه رسیدن برجام است. در هفته اخیر اتفاقات سیاسی 
رخ داده به نفع ایران بوده است که تاثیر آن بر بازار ارز موجب تاثیرپذیری دیگر بازارها از آن شده است. قیمت ارز به چند دلیل خارجی کاهش داشته است. چراکه موضوعی در داخل کشور نداریم که قیمت ارز و طال 
به آن بستگی داشته باشد. تنها تورم و نقدینگی است که آن هم زیاد به این ماجرا مرتبط نبوده و تجربه نشان می دهد تاثیرپذیری بازارهای دارایی در ایران از عوامل خارجی بسیار زیاد است. بنابراین نگاه خارجی 

به این بازارها در تعیین قیمت ها دخالت دارد. 
در هفته های اخیر، رئیس جمهور و وزیر خارجه اعالم کردند که برجام را باید به نتیجه برسانیم. آمریکا نیز اعالم کرد نمی خواهیم به نقطه غیرقابل بازگشت برسیم. هرچند مذاکرات ولو در خفا در حال انجام است 
اما همین سیگنال ها قیمت را در بازار ارز کاهش داد و به دنبال آن سکه نیز به روند کاهشی بازگشت. از طرفی دیگر سفر امیر قطر به ایران، خروج ضد هوایی های آمریکا از عربستان، چرخش اوضاع عربستان به نفع 
ایران را موجب شده است. همچنین اوضاع افغانستان نیز به نفع ایران در حال رقم خوردن است. طالبان برای تجارت خارجی به ایران پیشنهاداتی خواهند داد. اتفاق مثبت دیگر پیوستن ایران در سازمان شانگهای 

است. هرچند تا طی شدن مراحل اداری آن مدتی وقت الزم است اما تاثیر روانی آن در بازار منجر به کاهش قیمت ها خواهد شد. 
یعنی آثار سیاسی آن در بازار تاثیر خود را خواهد گذاشت. بازار ارز اولین بازار متاثر از این سیگنال های مثبت است که در روند کاهش قیمت ها در بازار طال و سکه نیز تاثیرگذار است. اتفاق مهم دیگر سفر وزیر امور 

خارجه به نیویورک در هفته آینده است. ارتباطاتی که ممکن است در آنجا شکل بگیرد، دیدارهایی که رقم خواهد خورد، به کاهش قیمت ها کمک خواهد کرد. 
اما الزم به ذکر است درست است که این اتفاقات در کوتاه مدت به اصالح قیمت ها کمک می کند اما ثبات قیمت ها در بازارهای دارایی نیازمند استانداردهایی است که در کشور ما وجود ندارد. ما راهکارهای افزایش 
تجارت خارجی را که یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر اصالح قیمتهاست نداریم. راه هایی که در تجارت الزم است مانند FATF، تحریم ها و.... هنوز حل نشده اند. به همین دلیل حتی کشورهای دوست ما مانند 

روسیه و چین هم نتوانسته اند در این دوران با ما نقدی کار کنند. 

در شرایطی که قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای 
اربعین پنج تا شش میلیون تومان )به صورت دو طرفه( 
اعالم شده بود، بلیت دو طرفه هنوز در بازه زمانی مورد 
توافق موجود نیست و قیمت های عجیب و غریبی در 

مسیر زائران اربعین به چشم می خورد.
هفته گذشته سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت های 
هواپیمایی توافق کردند تا قیمت بلیت پروازهای اربعین 
پنج و شش میلیون تومان بسته به فرودگاه مبداء )به 
صورت دو طرفه( فروخته شــود اما تا کنون بلیت دو 
طرفه با نرخ های اعالمی در هیچ یک از ســایت های 
اینترنتی عرضه کننده وجود نــدارد و در این میان 

نرخ های عجیب و غریبی نیز به چشم می خورد.
محمد حسن ذیبخش -سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری- چهارشنبه هفته گذشته در این باره اعالم 
کرد که جلسه ســتاد اربعین در سازمان هواپیمایی 
کشوری برای تعیین نرخ نهایی بلیت پروازهای اربعین 
تشکیل شد و نتایج خیلی خوبی داشتیم. بر این اساس 
قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای تهران، شــیراز، 
اصفهان، تبریز و اهواز به مقصــد نجف پنج میلیون 
تومان به صورت دو طرفه و یکطرفه سه میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان و پروازهای مشهد شش میلیون تومان به 
صورت دوطرفه و یکطرفه ۴ میلیون تومان تعیین شد.

وی با بیان اینکه تعیین قیمت برای بلیت هواپیما و 

پروازهای اربعین توجه کنید تنهــا در بازه زمانی ۲۸ 
شهریور ماه تا ۱۰ مهر ماه است، افزود: چنانچه هر کدام 
از شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی از این 
مبلغی که مورد توافق سازمان هواپیمایی کشوری و 
انجمن شرکت های هواپیمایی هست تخطی کنند و 
نسبت به گرانفروشی اقدام کنند، مسافران می توانند 
از طریق سایت سازمان هواپیمایی و سامانه شکایات 
مردمی اقدام کرده، قطعاً در ســازمان بــا توجه به 
پیش بینی صورت گرفته خیلی سریع نسبت به این 

موضوع رسیدگی خواهد شد.
این توافق در حالی صورت گرفتــه که نه تنها بلیت 
هواپیمایی برای زائران به صورت دو طرفه و در قالب 
نرخ توافق شــده وجود ندارد، بلکه به نظر می رســد 
پروازهــای اربعین به گونه ای برنامه ریزی شــده که 
بتوان از ســقف این توافق نرخی فرار کرد. به گونه ای 
که در بازه زمانی ۲۸ شهریور ماه تا ۱۰ مهر ماه هیچ 
بلیت پرواز دو طرفه ای وجود نــدارد و همه بلیت ها 
به صورت یکطرفه عرضه شده است. در حالی که اگر 
زائری یک روز پس از ایــن بازه زمانی )یعنی ۱۱ مهر 
ماه( برگردد، بلیت دو طرفه برای او در این ســایت ها 
باز می شود اما با قیمت هفت تا بیش از هشت میلیون 
 تومان آن هم از مبدا تهران که باید حداکثر پنج میلیون 

تومان باشد!

مشاهدات بازار حاکی از آن است که قیمت هرقالب کره ۵۰ 
گرمی از ۵۰۰۰ تومان در ماه های قبل به ۷۰۰۰ تومان و 
قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی نیز از حدود ۱۰هزارتومان 
به حدود ۱۴هزارتومان رســیده است.سال های قبل ارز 
۴۲۰۰ تومانی به کره وارداتی تعلق می گرفت که عرضه 
کره وارداتی شهریور سال ۱۳۹۹  پایان یافت و ارز ترجیحی 
برای واردات آن هم مجدداً تخصیص نیافت. همچنین کره 
از گروه یک کاالیی به گروه دو کاالیی نیز تغییر وضعیت 
داد و واردکنندگان مجاز به واردات کره با ارز نیمایی شدند. 
وارداتی که بنابر نظر بسیاری از فعاالن این صنعت توجیه 
اقتصادی نداشت و در نهایت شرکت های لبنی دست به 
تولید انبوه کره زدند و کره هایی که در حال حاضر در کشور 
تولید و بسته بندی می شــوند، از خامه های استحصال 
داخلی بوده و قیمت آن براســاس قیمت چربی محاسبه 

می شود. براســاس گزارش های سال ۱۳۹۹، قیمت  هر 
قالب کره ۱۰۰ گرمی  قبــل از حذف ارز ترجیحی حدود 
۴۰۰۰تومان بود که در شهریور ماه سال گذشته به ۸۰۰۰ 
تومان رسید. البته این ۸۰۰۰ تومان هم ثابت نماند و در 
پایان سال ۱۳۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰ قیمت این محصول 
لبنی به کیلویی حدود ۱۰۰ هزارتومان هم رسید؛ به طوری 
که قیمت هرقالب کره ۵۰ گرمی ۵۰۰۰ تومان و هر قالب 
۱۰۰ گرمی برای مصرف کننده حدود ۱۰ هزارتومان شد 
که این رقم تا ۱۲ هزارتومان هم در برخی برندها پیشروی 
کرد. در حال حاضر نیز براساس مشاهدات میدانی قیمت 
هرقالب کره ۱۰۰ گرمی در خرده فروشی های سطح شهر 
تهران به  حدود ۱۴ هزارتومان و هرقالب کره ۵۰ گرمی نیز 
به ۷۰۰۰ تومان هم رسیده است. یعنی هرکیلو کره تولید 

داخل  حدود۱۴۰ هزارتومان!

تعداد ماشین آالت و ماشین آالت مستعمل مشمول 
معافیت گمرکی در سه ماهه امسال به ترتیب نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل هشــت و ۱۷۳.۲ درصد 
افزایش داشته است. بر اساس ماده ۱۱۹ قانون امور 
گمرکی و تفاهم نامه بین گمــرک و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمــت(، واحدهای تولیدی مجاز 
می توانند در صورت تائید عدم ساخت داخل از معافیت 
حقوق ورودی ماشین آالت استفاده کرده و در حداقل 
زمان ممکن ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید 
خود را از گمرک ترخیص کنند. البته براساس تعهدی 
که متقاضی ارائه می کند، باید ماشــین آالت و مواد 
اولیه وارداتی را در محل واحد صنعتی موضوع پروانه 
نصب کند. این در حالی است که انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعتی ایران )ستصا( سال گذشته گفته بود 
بسیاری از شرکت ها بر اساس یکی از بندهای قانون 
امور گمرکی و بدون پرداخت حقوق ورودی و مالیات 
بر ارزش افزوده، ماشــین آالتی که در داخل ساخته 

می شود را هم به کشور وارد می کنند.
در این میان جدیدترین آمار منتشــر شده از سوی 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد 
که این روند همچنان ادامه دارد و در سه ماهه امسال 
۷۲۶ فقره مجوز برای ماشــین آالت و ۱۹۴ ماشین 
آالت مستعمل مشــمول معافیت گمرکی به ارزش 

نزدیک به ۴۴۳ و ۴۶ میلیون دالر صادر شــده که به 
ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد 
هشــت درصد و ۱۷۳.۲ درصد افزایش داشته است. 
یعنی در مدت مشابه پارســال به ترتیب ۶۷۲  فقره 
مجوز برای ماشین آالت و ۷۱ ماشین آالت مستعمل 

مشمول معافیت گمرکی صادر شده است.
ارزش مجوزهای معافیت گمرکی ماشــین آالت و 
ماشین آالت مســتعمل در این مدت نیز به ترتیب 
۱۸.۴ و ۵۲.۳ درصد نسبت به سه ماهه اول پارسال 
افزایش یافته است.همچنین در این مدت ۲۳۳ فقره 
مجوز مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به ارزش 
۲۲ میلیون و ۴۴۰ هزار دالر صادر شده که به لحاظ 
تعداد نسبت به صدور ۱۷۴ فقره در مدت مشابه سال 
گذشته ۳۳.۹ درصد کاهش داشته است. ارزش این 
مجوزها نســبت به سه ماهه ســال قبل ۷.۹ درصد 

کاهش یافته است.
البته طبق اعالم ســازمان صمت استان تهران، این 
ســازمان از واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی 
که از معافیت گمرکی ماشین آالت استفاده کرده اند 
بازرسی می کند و در صورت عدم استقرار ماشین آالتی 
که از معافیت گمرکی استفاده کرده اند، در محل مجاز 
موضوع پروانه صنعتی عملکرد واحد صنعتی، به عنوان 

قاچاق محسوب می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
گفت: سیلوی ۱۰۰ هزار تنی بندر چابهار با اعتبار 
۳۰۰ میلیارد تومان تا سال آینده تکمیل می شود. 
بهروز آقایی درباره آخرین وضعیت کاالی اساسی 
در بندر چابهار اظهار داشت: بندر چابهار به عنوان 
بندر استراتژیک و مهمترین بندر تجاری ایران در 
خارج از حوزه خلیج فارس قابلیت تخلیه و انتقال 
۵۰ درصد از کاالهای اساسی مورد نیاز کشور مانند 
گندم، جو، شکر، ذرت و سویا را دارد.وی ادامه داد: 
پیش بینی می شود تا پایان سال بیش از ۲ میلیون و 
پانصد هزار تن کاالی اساسی در بندر چابهار تخلیه 

و حمل شود.
وی یادآور شد: بندر چابهار با برخورداری از تجهیزات 
استراتژیک تخلیه و بارگیری ساالنه ۵/۸ میلیون تن 
طرفیت تخلیه و بارگیری کاال را دارد.آقایی اضافه 
کرد: بزرگترین سیلوی تمام مکانیزه جنوب شرق 
کشور سال آینده به بهره برداری می رسد.مدیرکل 
بنادر و دریانوردی اســتان سیستان و بلوچستان 
اضافه کرد: ســیلوی ۱۰۰ هزار تنی بندر شــهید 
بهشتی چابهار با ظرفیت دینامیکی ساالنه ۶۰۰ هزار 
تن که عملیات اجرایی آن در آبان ماه ۱۳۹۹ آغاز 

شد، در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید.
آقایی افزود: این ســیلو مجهز به سیستم تخلیه با 

دو خط انتقال از اسکله ها با ظرفیت ۱۲۰۰ تن در 
ساعت طراحی و مراحل ساخت آن آغاز شده است.
وی بیان کرد: ســیلوی غالت ۱۰۰ هزار تنی بندر 
شهید بهشتی با هدف تسریع در تخلیه و افزایش 
ظرفیت پذیرش کشتی های حامل کاال های اساسی 

طراحی و در حال ساخت است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
افزود: این پروژه مهم کشور نقشی مهمی در ارتقا 
توان لجســتیکی بندر خواهد داشت و در کاهش 
هزینه های انتقال و نگهداری کاال تأثیر به سزایی 

خواهد داشت.
وی گفت: برای ساخت سیلو تمام مکانیزه در بندر 
چابهار ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده 
است که در مدت ۲۴ ماه آماده بهره برداری می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با 
اشاره به تخصیص برنامه دولت برای اختصاص ۵۰ 
درصد سهم کاالهای اساسی کشور به بندر چابهار 
افزود: افزایش ظرفیت نگهــداری و انبار کاالهای 
اساسی و ارتقا پذیرش پهلودهی کشتی های حامل 
کاالهای اساسی از استراتژی هایی اصلی این اداره 
کل هست که با اعتبار داخلی و سرمایه گذاریهای 
بخش خصوصی ساخت انبارهای نگهداری کاال در 

حال انجام است.

آشفته بازار بلیت پروازهای اربعین

حذف برخی اقالم از سبد غذایی خانوار

معافیت گمرکی ماشین آالت مستعمل بیش از ۲ برابر شد

۴۰ درصد از جمعیت کشور 
در ۸ میلیون واحد مســکن 
نامناسب اســکان دارند. به 
نظر می رســد بایــد هرچه 
زودتر با پرداخت تسهیالت 
ساخت مسکن و واگذاری اراضی دولتی، آن ها را صاحب 
خانه های اســتاندارد نمود. در این بین پروژه های انبوه 
سازی مســکن قرار اســت اجرایی شــود که به گفته 
کارشناسان بازار مسکن، در حالی که تورم در ایران به مرز 
۵۰ درصد رسیده، اجرای طرح هایی مثل انبوه سازی 

مسکن شاید غیرممکن شود. 
یک کارشــناس اقتصادی در این رابطــه می گوید: در 
حالی که هفتاد درصد دستمزدها به عنوان مثال در قشر 
کارگران صرف هزینه های مسکن می شود چطور می 
توان انتظار داشــت مردم بتوانند خانه خریداری کنند. 
حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: هزینه های مسکن 
آنقدر افزایش داشــته که همان هفتاد درصد نیز صرف 
مسکن در مناطق بدون رفاه و امکانات می شود. به گفته 
وی، در حال حاضر هزینه های مسکن تنها به کارگران 
فشار وارد نمی کند بلکه تمامی مردم به دلیل رشد تورم 
بیش از هفتاد درصد دستمزد خود را برای اجاره بها هزینه 
می کنند. وی ادامه داد: در این بین دست متقاضی واقعی 
نیز به وام ها و تسهیالت مسکن نمی رسد و مانع تراشی ها 
و داللی ها در حوطه تسهیالت مسکن موجب اثرگذاری 
ناچیز آن در کاهش هزینه های مسکن مردم شده است.

به عقیده فعاالن بازار مسکن، پایین بودن قدرت خرید 
وام ۴۸۰ میلیونی و یک میلیاردی نسبت به واقعیت های 
بازار مسکن و همچنین نبود تناسب میان اقساط آنها با 
توان مالی طبقه متوسط و متقاضیان مصرفی، اصلی ترین 
نقدهایی اســت که به این تســهیالت وارد می شود. از 
سوی دیگر با توجه به افزایش چشم گیر قیمت مصالح 
ساختمانی از جمله سیمان، فوالد و آهن آالت بسیاری 
از سازندگان با مشکل گرانی و همچنین کمبود مصالح 
 ساختمانی روبرو شــده اند. همین خود باعث کاهش 
چشم گیر صدور پروانه ساختمانی و میزان ساخت وساز 

در کشور شده است. این خود زمینه ساز نگرانی بسیاری 
از سازندگان و انبوه سازان شده است.

به هر ترتیب، بخشی از محاسبه نیاز به مسکن، مربوط به 
مسکن های نامناسب جهت اسکان است که کمتر مورد 
توجه کارشناسان قرار می گیرد. سکونت در این واحدها 
عالوه بر ایجاد مشکالت فرهنگی و اجتماعی، موجب شده 
است که در سیل و زلزله آسیب پذیری مردم عزیز کشور 
و مسکن ها بیشتر باشد و پیامد آن، خسارت جانی و مالی 
باال خواهد بود. از طرف دیگر پرداخت تسهیالت ساخت 
مسکن و واگذاری اراضی دولتی دو رکن مهم برای پاسخ 
دادن به این بخش از تقاضای مسکن است که علی رغم 

تکلیف قانونی، در هر دو زمینه تعلل صورت می گیرد.
بر اســاس گزارش عملکرد قانون برنامه ششم سازمان 
برنامه و بودجه کشور، مســاحت بافت های نابسامان 
و پهنه های فقر شــهری حدود ۱۳۳ هزار هکتار برآورد 
می شود که این مناطق محل سکونت حدود ۶ میلیون 
خانواده با جمعیتی قریب به ۲۱ میلیون نفر اســت که 
حدود ۳۵ درصد از جمعیت شــهری کشــور را شامل 
می شود. ۷۷ هزار هکتار از کل این مساحت، جزء محدوده 
بافت های ناکارآمد )میانی تاریخی و فرســوده( است 
که ۱۰ میلیون نفر معادل ۲.۸ میلیون خانواده در ۲.۶ 

میلیون واحد مسکونی در آن ساکن هستند.
همچنین ۵۶ هزار هکتار دیگر جزء محدوده سکونتگاه 

های غیر رسمی اســت که ۱۱ میلیون نفر معادل ۳.۲ 
میلیون خانواده در ۲.۹ میلیون واحد مسکونی سکونت 
دارند. بنابراین مجموعا ۵.۵ میلیون واحد نامناسب در 
مناطق شهری وجود دارد. تنها آمار موجود برای مناطق 
روستایی کشــور، مربوط به آمار بنیاد مسکن و مرکز 
آمار است که نشان می دهد، بیش از ۲.۵ میلیون واحد 

فرسوده در روستاها وجود دارد.
بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار با توجه به متوسط 
بعد خانواده در مناطق روستایی که ۳.۴ و شاخص تراکم 
خانواده در واحد مسکونی روســتائیان ۱.۱۳ است می 
توان برآورد نمود که بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از 
روستاییان در مسکن های نامناسب زندگی می کنند که 
حدود ۴۵ درصد از جمعیت روستایی را شامل می شود. 
بنابراین در کل مناطق شــهری و روستایی در مجموع 
بیش از ۸ میلیون مسکن نامناسب و غیراستاندارد، حدود 
۳۵ درصد مسکن دارای سکنه در کشور، نیاز به تخریب 
و نوسازی دارند که در این واحدها بیش از ۳۰.۵ میلیون 

نفر، حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور، اسکان دارند.
یک کارشــناس اقتصادی در این رابطه در گفت و گو با 
"کسب و کار" گفت: در حالی که هفتاد درصد دستمزدها 
به عنوان مثالدر قشر کارگران صرف هزینه های مسکن 
می شود چطور می توان انتظار داشت مردم بتوانند خانه 
خریداری کنند. حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: هزینه 

های مسکن آنقدر افزایش داشته که همان هفتاد درصد 
نیز صرف مسکن در مناطق بدون رفاه و امکانات می شود. 
به گفته وی، در حال حاضر هزینه های مسکن تنها به 
کارگران فشار وارد نمی کند بلکه تمامی مردم به دلیل 
رشد تورم بیش از هفتاد درصد دســتمزد خود را برای 
اجاره بها هزینه می کنند. وی ادامه داد: در این بین دست 
متقاضی واقعی نیز به وام ها و تسهیالت مسکن نمی رسد 
و مانع تراشی ها و داللی ها در حوطه تسهیالت مسکن 
موجب اثرگذاری ناچیز آن در کاهش هزینه های مسکن 
مردم شده است. وی ادامه داد: هر سال تاکید می کنیم که 
برای کمک به معیشت خانوارهای آسیب پذیر، پرداخت 
وام های ودیعه مسکن و تسهیالت ارزان در دستور کار 
قرار گیرد. متأسفانه به دلیل عدم رایزنی قوی این اتفاق 
نمی افتد. دولت می تواند بانک مسکن یا چند بانک دیگر را 
به عنوان بانک عامل در پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر 
بگیرد و به مردم مستأجر و فاقد مسکن تسهیالت اجاره 

مسکن با نرخ پایین پرداخت کند.
کارشناس بازار کار گفت: دولت بایدبرنامه ای داشته باشد 
تا با حمایت از تولید داخلی، مشکل بنگاه ها را حل کند. 
با توجه به شعار ســال. باید هر مشکلی در مسیر تولید 
وجود دارد، رفع شود. اگر این همت وجود داشته باشد، 
حتی اگر مشکلی در مسیر تولید وجود داشته باشد، می 

توانند حل شود.

مصوبه مجلس برای وام 300 میلیون تومانی نوسازی مسکن اجرا نشده است

40 درصد مردم مسکن مناسب ندارند
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

قیمــت ســکه تمام بهار 
آزادی طــرح جدیــد ۱۱ 
میلیون و ۷۳۰ هزار تومان، 
قیمــت ســکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ 
میلیون و ۳۰۰ هــزار تومان اســت. همچنین در 
این هفته شــاهد تغییر قیمت دالر در بــازار آزاد 
بوده ایم. بــه طوری که در ایــن هفته حدود ۳۹۰ 

تومان کاهش نرخ را تجربه کرده اســت. این روند 
نزولی بر قیمت طال و سکه تاثیر گذاشت و موجب 
شــد قیمت آن کاهش یابد. برای خریــداران در 
این دو بازار مهم اســت که بدانند طال و ســکه در 
روزهای آینده چه مســیری را طــی خواهد کرد. 
پیش بینی قیمت هــا در بازار دارایــی ها بر رفتار 
 خریــداران در بازارهــای دارایی تاثیر بســیاری 

دارد. 
یک کارشناس اقتصادی در رابطه با پیش بینی روند 
قیمت طال و ســکه در روزهای آینده می گوید: در 

بازار دارایی های ایران موضوع کاهش قیمت ها به 
بحث های روانی و اخبار سیاسی و اقتصادی باز می 
گردد. تمامی اخبار نیز متاثر از مذاکرات سیاسی و 
به نتیجه رسیدن برجام است. در هفته اخیر اتفاقات 
سیاســی رخ داده به نفع ایران بوده است که تاثیر 
آن بر بازار ارز موجب تاثیرپذیــری دیگر بازارها از 

آن شده است.
یوسف کاووســی اضافه کرد: اتفاق مثبت پیوستن 
ایران در ســازمان شانگهای شــکل گرفته است. 
هرچند تا طی شــدن مراحل اداری آن مدتی وقت 

الزم است اما تاثیر روانی آن در بازار منجر به کاهش 
قیمت ها خواهد شــد. یعنی آثار سیاســی آن در 
بازار تاثیر خود را خواهد گذاشــت. بازار ارز اولین 
بازار متاثر از این ســیگنال های مثبت اســت که 
بر روند کاهــش قیمت ها در بازار طال و ســکه نیز 
تاثیرگذار اســت. اتفاق مهم دیگر ســفر وزیر امور 
خارجه به نیویورک در هفته آینده است. ارتباطاتی 
که ممکن است در آنجا شــکل بگیرد، دیدارهایی 
 که رقم خواهد خورد، به کاهــش قیمت ها کمک 

خواهد کرد. 

اتفاقات مثبت سیاسی به كاهش قیمت ها در بازار طال و سکه منجر خواهد شد 

سیگنال های مثبت در بازار ارز و سکه
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

ساخت سیلوی 100هزار تنی

اختصاص 50 درصد سهم ورود کاالی اساسی به بندر چابهار
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دالیل رشد شدید استخراج رمزارز ها در ایران طی چند ماه گذشته
تمام دردسرهای برق یارانه ای در ایران

اســتخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز در کشور، برقی معادل مصرف سه کالن 
شهر مشهد، اصفهان و تبریز را مصرف می کردند.به گزارش خبرنگاران جوان، 
شــرکت توانیر در تحلیلی به منظور برآورد میزان فعالیت استخراج رمزارزها، 
مصرف برق در ســاعات ۲ تا ۵ بامداد اردیبهشت ســال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و 
۱۴۰۰ را با یکدیگر مقایسه کرد. این ســاعات و ایام سال از آن جهت انتخاب 
شدند که بار پایه و مصرف برق در ساعات نیمه شب به کمترین میزان می رسد، 
زیرا بخش های تجاری، خانگی، عمومی و کشاورزی تا حد زیادی از مدار خارج 

می شوند.
بنابراین اثر مصرف این دســته از مشــترکان در بازه مورد بررسی به حداقل 
می رســد. همچنین به دلیل معتدل بودن هوا در بازه مورد بررسی، اثر دما بر 
افزایش مصرف حذف می شــود. از ســوی دیگر مصرف تعداد ۴۲۷ مشترک 
صنعتی که دارای رشد غیرمتعارف در سال های اخیر بوده اند از محاسبات حذف 
شده است.ضمن اینکه باید این موضوع را در نظر داشت که در اردیبهشت ماه 
۱۴۰۰ برنامه وسیع جمع آوری، خانگی و صنعتی مشخص است، لذا هرگونه 
رشد غیرمتعارف مصرف در بازه فوق به عامل مصرف کننده خارج از این مصارف 

متعارف مربوط می شود.
مطابق برآورد به روش مذکور، میزان فعالیت استخراج رمزارز ها برابر با ۲ هزار 
مگاوات تخمین زده می شود. از این مقدار، حدود ۲۰۰ مگاوات )یک دهم کل 
ظرفیت( به صورت مجاز فعالیت می کنند که از تاریخ پنجم خردادماه ۱۴۰۰ به 
دستور رئیس جمهور وقت خاموش شده اند.این میزان توان )با فرض استفاده 
مستمر در طول یک ســال( برابر با مجموع توان متوسط مصرفی ساالنه سه 
کالن شهر مشــهد، اصفهان و تبریز در سال ۱۳۹۹ اســت. همچنین از توان 
متوسط مصرفی ساالنه اســتان هایی مانند اصفهان، خراسان رضوی، شمالی 
و جنوبی، یزد، کرمان، مازندران، گیالن، آذربایجان غربی و شــرقی در ســال 

۱۳۹۹ بیشتر است.
با اعالم شرکت خودروسازی تسال در زمستان پارسال مبنی بر سرمایه گذاری 
یک و نیم میلیارد دالری در بازار بیت کوین، ارزش این رمزارز به یک باره روند 
صعودی بسیار شــدیدی گرفت و در عرض کمتر از ۵ ماه با ۲۰۰ درصد رشد 
مواجه شد. همزمانی این اتفاق با ریزش کم سابقه شاخص بورس در کشورمان 
و وجود نقدینگی سرگردان خارج شده از بازار سرمایه موجب شد تا میلیون ها 
ایرانی )طبق برآورد اتاق بازرگانی ایران( بخشی از سرمایه خود را در رمزارز ها 

سرمایه گذاری کنند.
از آنجایی که برق در ایران با قیمت یارانه ای در دسترس فعاالن اقتصادی بوده 
و این قیمت در مقایسه با هزینه تمام شده آن )اعم از هزینه سوخت مصرفی در 
نیروگاه و هزینه تبدیل آن به برق( عمال ناچیز است، تعداد قابل توجهی از افراد 
نیز به جای خرید رمزارز ها به خرید دســتگاه های استخراج رمزارز و استفاده 
غیرقانونی از برق برای به دست آوردن رمزارز ها زدند که اثرات بسیار زیان باری 

بر تامین برق و گاز سایر شهروندان و همچنین بر اقتصاد کشور دارد.
در بلندمدت، مهم ترین راهکار از بین بردن پدیده های شومی مانند استخراج 
غیرمجاز رمزارز و یا قاچاق سوخت در کشور، آزادسازی قیمت حامل های انرژی 
است تا عمال امکان سوءاستفاده از تفاوت قیمت این حامل ها در داخل و خارج 
از کشور از افراد گرفته شود. اما در کوتاه مدت می بایست با هدف کاهش حجم 
چنین فعالیت های مخرب و مجرمانه ای، هزینه ها و مجازات هایی که برای این 
قبیل سوءاستفاده ها در نظر گرفته می شــود به حدی افزایش یاید تا انگیزه از 

متخلفانی که سرمایه های ملی را به تاراج می برند گرفته شود.
این جریمه ها می تواند شامل جرم انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز، دریافت 
بهای برق یا گاز مصرفی به چندین برابر نــرخ برق یا گاز صادراتی، محرومیت 
دائمی متخلفان از برخی خدمات رفاهی و اجتماعی مانند قطع دائم انشعاب 

برق و گاز فرد خاطی و حتی اعمال مجازات حبس در صورت تکرار جرم باشد.

اتریوم در کانال ۳ هزار و ۷۹۴ دالری
رونمایی از مجسمه خالق بيت كوین در مجارستان

قیمت انواع ارز های شــاخص دیجیتالی در روند معامــالت در بازار های 
تجارت دیجیتال بین المللی تغییراتی را تجربه کرد. مجسمه برنزی که به 
خالق ناشناس بیت کوین ادای احترام می کند در مجارستان رونمایی شد. 
سازندگان مجسمه می گویند این اولین مجسمه در جهان است که از خالق 
رمزنگاری اسرار آمیز ساتوشــی ناکاموتو، نام مستعار مخترع یا مخترعان 
بیت کوین، که هویتش مشخص نیســت، تجلیل می کند.این مجسمه در 
یک پارک فناوری در بوداپست پایتخت مجارستان، که محل یادبود استیو 

جابز، بنیانگذار اپل نیز است، رونمایی شد.
گفتنی است، بیت  کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران 
بر بســتر بالک چین ایجاد شد و از ســال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل 

گرفت.
بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شــکلی از دارایی 
دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۹۱۴.۷ میلیارد دالر، در رتبه ۱ بازار 
قرار داشته و ســهم ۴۰.۴۹ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.اتریوم با 
نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است 
که با ارزش بازار حدود ۴۱۰ میلیارد دالر، در رتبه ۲ بازار قرار داشته و سهم 
۱۸.۲۰ درصــدی از کل بازار را در اختیار دارد.کاردانــو با نماد اختصاری 
ADA یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار 
حدود ۷۷.۰6 میلیارد دالر، در رتبه ۳ بازار قرار داشته و سهم ۳.۴۱ درصدی 

از کل بازار را در اختیار دارد.

مخترع ماشين حساب جيبی درگذشت
کالیو سینکلر، یکی از پیشگامان تولید انبوه رایانه خانگی و مخترع ماشین 
حساب در سن ۸۱ سالگی درگذشت.ســر کالیو سینکلر پس از یک دوره 
طوالنی بیماری در ۸۱ سالگی درگذشت. ســینکلر برای عرضه گسترده 
رایانه های خانگی مشهور بود.هرچند او مخترع ماشین حساب جیبی نیز 
بود، اما برای محبوب ســازی رایانه خانگی و عرضه آن در بازار انگلیس با 
قیمت مناسب مشهور شده بود. بسیاری از غول های بزرگ صنعت بازی های 
رایانه ای فعالیت خود را با مدل های مختلف رایانه های ZX شرکت او آغاز 

کردند.
او در سن ۱۷ سالگی ترک تحصیل و ۴ سال به عنوان خبرنگار فعالیت کرد 
تا برای شرکت »سینکلر رادیونیکس« سرمایه جمع آوری کند. او در اوایل 
دهه ۱۹۷۰ میالدی مجموعه ای از ماشین حســاب هایی ابداع کرد که به 
اندازه ای کوچک بودند که در جیب جای می گرفتند. در آن دوره مدل های 

موجود از این ابزار بسیار بزرگ بودند.
نخستین رایانه خانگی او ZX۸۰ نام داشت که بازار این دستگاه را متحول 
کرد. البته این دستگاه با رایانه های فعلی تفاوت بسیار زیادی داشت. قیمت 
رایانه به شکل کیت ۷۹.۹۵ پوند و در حالت سرهم بندی شده ۹۹.۹۵ پوند 
بود. چنین قیمتی معادل یک پنحم رایانه های خانگــی در آن زمان بود.
همچنین او یک تلویزیون جیبی به نام TV۸۰ ابداع کرد که با اســتقبال 
عمومی روبرو نشد، هرچند اکنون بسیاری از افراد برنامه های تلویزیونی را 

در موبایل هایشان تماشا می کنند.

اخبار

آمریکا پرداخت باج به شکل رمز ارز را محدود می کند
طبق گزارشی جدید دولت آمریکا تصمیم دارد با وضع قوانینی جدید پرداخت باج به شکل رمزارز را برای حمالت سایبری محدود کند.براساس گزارش جدید نشریه وال استریت ژورنال دولت 
آمریکا قصد دارد با انجام اقداماتی استفاده هکرها از ارز مجازی را برای حمالت باج افزاری سخت تر کند. در همین راستا یکی از اقدامات در نظر گرفته شده از سوی دولت جو بایدن تحریم است.

در این گزارش به نقل از منابع آگاه فاش شده خزانه داری آمریکا تصمیم دارد تا هفته آینده تحریم هایی در این زمینه وضع کند. همچنین دستور العمل جدیدی درباره ریسک های مربوط به 
تسهیل پرداخت باج ها از جمله جریمه و مجازات های دیگر صادر خواهد شد.قوانین جدید ضد پولشویی و سرمایه گذاری ترورسیم قرار است در سال جاری میالدی ارائه شوند. 

در حالی که کشورهای عضو 
سازمان شــانگهای و آسیای 
میانــه بــازاری ۷۰ میلیارد 
دالری بــرای خدمات فنی 
مهندسی دارند، سهم ایران 
از این بازار تاکنون تقریبا هیچ بوده است. ایران به عنوان 
یکی از کشورهای پیشــرفته در حوزه خدمات فنی - 
مهندسی که در سال های اخیر پروژه های مهمی چون 
آزادراه تهران-شمال با ویژگی های پیچیده آن، آزادراه 
غدیر، سدهای کارون ۳ و ۴، خط آهن قزوین-رشت که 
از روی بخشی از دریاچه سد منجیل عبور کرده و یک 
شاهکار زیبای مهندسی است، بزرگراه دو طبقه صدر، 
تونل توحید، تونل البرز در قطعه ۲ آزادراه تهران -شمال 
و بسیاری پروژه های دیگر از سوی مهندسان ایرانی را 
به جهانیان معرفی کرده است، می تواند سهم بزرگی از 
پروژه های عمرانی مهم دنیا اخذ کند.اینک با الحاق به 
سازمان شانگهای به عنوان عضو اصلی، فرصت متاسبی 
فراهم شده تا ظرفیت های پیمانکاران ایرانی، در صدور 
خدمات فنی-مهندسی در بازار کشورهای عضو سازمان 

فعال شود.
به خصوص که چیــن در اجرای پــروژه کمربند-راه 
مصمم تر شــده و می توانیــم بخشــی از فعالیت های 
عمرانی و زیرساختی این ابتکار را به سمت شرکت های 
ســاختمانی ایرانی منتقل کنیم.ایرج گالبتونچی دبیر 
سندیکای شرکت های ساختمانی با اشاره به سفر هفته 
جاری رئیس جمهور به تاجیکســتان برای حضور در 
اجالس سازمان همکاری های شانگهای درباره صادرات 
 ،CIS خدمات فنی-مهندســی به حوزه کشــورهای
آسیای میانه و روســیه اظهار کرد: بازارهای اطراف ما 
مانند آسیای میانه و بازارهای منطقه ای در شرق و غرب 

کشورمان، بازارهای اصلی و هدف ما هستند.
وی افزود: در حوزه آســیای میانه، کشورهای محصور 
در محدوده CIS همگی در بخش توسعه زیرساخت ها 
مانند راهسازی، راه آهن، جاده، ساختمان سازی و سد 
ســازی، با کمبودهایی مواجهند که بازار خوبی برای 
صادرات خدمات فنی-مهندســی ما ایجاد کرده اند؛ 
برای دستیابی به بازارهای فنی مهندسی هر یک از این 
کشورها، باید مختصات و ویژگی هایی را در نظر گرفت 
که از جمله آنها، اختالفات درونی برخی از این کشورها 
با یکدیگر است.وی گفت: ظرفیت کل شرکت های فنی 
مهندسی ایران ۲.۵ میلیون میلیارد تومان معادل ۱۴۰ 
تا ۱۵۰ میلیارد دالر است که بخشی از آن می تواند به 

کشورهای عضو اجالس شانگهای هدایت شود.
دبیر انجمن شرکت های ســاختمانی گفت: با توجه به 
روابط خوب و نزدیک اقتصادی - سیاســی که برخی 
کشورهای حوزه CIS و اتحادیه اوراسیا مانند ارمنستان 
با ایران دارند، پیمانکاران ما می توانند به بازار توســعه 
زیرساخت های این کشور وارد شوند؛ در ازبکستان به 
عنوان عضو سازمان شــانگهای هم مشکلی برای ورود 

نداریم و شــرکت های پیمانکاری ایرانــی به راحتی 
ورود می کنند و شرایط پذیرش شرکت های ساخت و 
ساز ایرانی سریع تر انجام می شــود. اما در قزاقستان و 
آذربایجان به دلیل آنکه تأثیرپذیری آنها از کشورهای 
دیگر بیشتر است، تحریم های ایران را جدی تر می گیرند 
و شرایط ورود شرکت های پیمانکاری ایرانی سخت تر 
شده است. اگرچه در قزاقســتان به خصوص در حوزه 
راهسازی پیمانکارانی از ایران پروژه های نسبتاً مهمی 
را به انتها رســانده اند در حال حاضر هم در قزاقستان 
پروژه های عمرانی داریم اما ورود به بازار خدمات فنی 
مهندسی آنها به دلیل اینکه باید مجدداً تأیید صالحیت 
شوند، با مشکالت ناشی از تحریم ها روبرو است که کار 

را سخت کرده است.
وی ادامه داد: در تاجیکستان، پیمانکاران ایرانی بیشتر 
در حــوزه آب، انتقال خط لوله آب و سدســازی ورود 
کرده اند؛ قباًل ورود به تاجیکستان و صادرات خدمات 
مهندسی به این کشور راحت تر بود.گالبتونچی درباره 
بازار خدمات فنی مهندسی ترکمنستان اظهار کرد: این 
کشور به دلیل داشتن دسترسی راحت تر و نیز داشتن 
مرز مشترک با کشورمان، قرابت بیشتری با پیمانکاران 
ایرانی دارد نســبت به کشــورهای پیرامونی خود هم 
در خصوص راهســازی، مستعدتر اســت؛ با این حال 
اختالفات گازی ایران و ترکمنستان مانع از آن شده که 
ما در بازار ترکمنستان به خصوص راهسازی ورود کنیم.
وی رقیب اصلی ایران در حوزه CIS را ترکیه دانست 
و یادآور شد: در طول ۴۰ سال اخیر، بیشترین صادرات 
خدمات فنی مهندســی ترکیه به روســیه بوده است؛ 
ترکیه حــدود ۴۵۰ میلیارد دالر حجــم خدمات فنی 
مهندسی در طول ۴۰ سال داشته است که ۲۰ درصد 
آن را به روسیه صادر کرده اســت. ترکیه ۱۹۳۰ پروژه 
عمرانی در روســیه انجام داده است که حجم مبادالت 
آنها 66 میلیارد دالر بوده است. در قزاقستان ۲۸۰ پروژه 
با ۲۱.۵ میلیارد دالر اجرا کرده اســت؛ این کشــور در 
آذربایجان ۳6۳ پروژه عمرانی به ارزش ۱۱.۵ میلیارد 
دالر اجرا کرده است؛ ترکیه ۲۰۵ پروژه در گرجستان 
با ارزش ۴.۵ میلیــارد دالر معادل یــک و نیم درصد 
صادرات خدمات فنی مهندسی آنهاست؛ ترکیه ۹۸۷ 
پروژه عمرانی به ارزش ۴۷ میلیارد دالر در ترکمنستان 
اجرا کرده کــه معادل حدود ۱۴ درصــد کل صادرات 
خدمات فنی مهندسی این کشور بوده است؛ ترکیه ای 
ها مجموعاً ۷ هزار و ۹۵۰ پروژه در دنیا اجرا کرده اند. 
۴۰ شرکت مهندسی ترکیه در میان ۲۰۰ شرکت برتر 
مهندسی دنیا قرار دارند؛ این کشــور توانسته دومین 

صادرکننده مصالح ساختمانی شود.
گالبتونچی گفت: بنابراین بــازاری که در حوزه صدور 
خدمات فنی-مهندسی در باالی ســر ما وجود دارد، 
ظرفیتی بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دالری است.وی تأکید 
کرد: شرکت های مهندسی ایران در ۴۰ سال اخیر در 
ازبکستان ۳ پروژه، در تاجیکستان 6 پروژه عمرانی، در 
قزاقستان ۷ پروژه و در ترکمنستان و آذربایجان هر کدام 
تنها یک پروژه اجرا شده است. در فدراسیون روسیه هم 
هیچ پروژه ای نداشته ایم که این موضوع با روابط خوب 

سیاســی ما با روس ها در تناقض است اما با وجود آنکه 
روابط سیاسی ترکیه و روسیه مانند روابط تهران-مسکو 
نیست، اما توانسته اند در بازار روسیه ورود کرده و حدود 

۲ هزار پروژه عمرانی اجرا کنند.
عضو هیئت مدیــره انجمن صادرکننــدگان خدمات 
فنی - مهندسی درباره علت عدم توفیق ایران در کسب 
بازار این خدمــات اظهار کرد: یکــی از دالیل آن نبود 
حمایت از طرف دولت ها بوده است البته به نظر می رسد 
دولت سیزدهم به دنبال احیای این بخش است؛ علت 
دیگر این اســت که صادرات خدمات فنی - مهندسی 
در اولویت های صادراتی کشور قرار نداشته است؛ علت 
سوم هم این است که باید به شرکت های مهندسی خود 
کمک کنیم تا با ارتقای ســطح کیفی و سازمانی خود 
بتوانند با رقبای اصلی شامل ترکیه و چین رقابت کنند.

وی با بیان اینکه ما در ســال بیــش از ۲۰۰ هزار فارغ 
التحصیل مهندســی داریم که در قالب شــرکت های 
جدید، بنگاه های خدمات فنی مهندسی ایجاد می کنند؛ 
در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار شرکت پیمانکاری رتبه 
بندی شده در سازمان برنامه و بودجه و ۳۵۰۰ شرکت 
مشــاور داریم که حدود ۵۴ هزار شرکت خدمات فنی 
مهندسی تأیید صالحیت شــده و دارای رتبه هستند 
تعدادی هم تأیید صالحیت نشده هستند؛ بنابراین در 
داخل کشور برای این حجم شرکت دیگر کار نیست و 
چاره ای جز صادرات خدمات فنی مهندســی به حوزه 
CIS، افغانســتان، پاکســتان، عراق و جنوب خلیج 
فارس نداریم.گالبتونچی نقش دولت را برداشتن موانع 
حضور شرکت های مهندسی در بازارهای خدمات فنی 
مهندســی منطقه عنوان و تصریح کرد: از سال ۱۳۷۳ 
که شروع فعالیت صادرات خدمات فنی مهندسی بعد 
از انقالب به صورت رسمی اســت تا سال ۱۳۹۸، کل 
صادرات خدمات فنی مهندسی ما ۳۲ میلیارد دالر در 
قالب ۹۰۰ پروژه بوده است.وی اولین صادرات خدمات 
فنی مهندسی بعد از انقالب را اجرای پروژه راهسازی 
در منطقه سیستان پاکستان معرفی کرد و گفت: اما بعد 
از آن دیگر پروژه ای در پاکستان نداشتیم و نتوانستیم 
این حضور را ادامه دهیم؛ ضمن اینکه به دالیلی، گرفتن 
پروژه های عمرانی در پاکســتان چندان راحت نیست.

دبیر انجمن شرکت های ساختمانی بزرگترین مشکل 
صادرات خدمات فنی مهندسی را ناتوانی شرکت های 
ایرانی در اخذ ضمانت نامه های بانکی در خارج از کشور 
بیان کرد و افــزود: اگر دولت می خواهــد در بازارهای 
آسیای میانه فعال شــود، باید اول مشکل اخذ ضمانت 
نامه های بانکی را از طریق مذاکرات سیاســی برطرف 

کند.
وی بیشــترین میزان صادرات خدمات فنی مهندسی 
ایران را در ۴۰ سال بعد از انقالب به عراق دانست و بیان 
کرد: ۴۰ شــرکت ایرانی 6۰ پروژه را در این کشور اجرا 
کرده اند که ظرفیت ۵ میلیارد دالری ایجاد کرده است.

این فعال صنعت ســاختمان، ظرفیت کل شرکت های 
فنی مهندســی ایران را ۲.۵ میلیــون میلیارد تومان 
معادل ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیــارد دالر اعالم و تصریح کرد: 
ما پتانسیل تا ۱۵۰ میلیارد دالری و به همین اندازه هم 
بازارهای هدف داریم که اگر فقط ۲۰ درصد این ظرفیِت 
بزرِگ خدمات فنی مهندسی صادر شود، تا ۲۵ میلیارد 

دالر برای کشور ساالنه ارزآوری دارد.
گالبتونچی با انتقاد از اینکه یک دستگاه به طور خاص 
متولی صدور خدمات فنی مهندسی نیست گفت: ۱۷ 
دستگاه در حوزه خدمات فنی مهندسی از قبیل سازمان 
توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات، وزارت نیرو، 
وزارت راه و شهرســازی، وزارت نفت و… دخیلند اما 
یک نهاد متمرکز مانند شورای عالی صادرات خدمات 
فنی مهندســی که بتواند در حوزه صدور خدمات فنی 
مهندسی، استراتژی ســازی و برنامه ریزی کند تا بر 
اســاس آن برنامه های حمایتی جاری شــود، نداریم. 
صادرات خدمات فنی مهندسی نباید در سفرهایی با این 
ســطح کالن، زینت المجالس باشد، بلکه باید مقامات 
ارشد کشورمان از پیمانکاران ایرانی حمایت کنند؛ وزیر 
راه ترکیه به کشــورهای مختلف سفر می کند تا بتواند 
برای شرکت های مهندســی ترکیه ای پروژه بگیرد. به 
عنوان مثال وقتی اردوغــان رئیس جمهور ترکیه وارد 
تهران شد، قبل از دیدار با حسن روحانی، با مدیر شرکت 
»کوزو« پیمانکار ترکیه ای پروژه مسکن مهر شهرهای 
جدید پرند و پردیس دیدار کرد که سیگنال حمایت از 

این شرکت را به دولت ایران می داد.
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وزیــر ارتباطات با تاکید بر ســرعت بخشــیدن به 
ایجاد دسترســی همه روســتاها به شــبکه ملی 
اطالعات، بر ضرورت اســتفاده از این امکانات برای 
 آبادانی و توســعه اقتصــاد دیجیتال در روســتاها

 تأکید کرد.
به گــزارش وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات، 
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
جلسه بررسی وضعیت توسعه ارتباطات روستایی 
که با حضور مدیر توسعه روستایی وزارت ارتباطات 
و مدیران عامل اپراتورهــای تلفن همراه و مخابرات 
ایران برگزار شد، با اشاره به اینکه توسعه ارتباطات 
روســتایی همچنان در دســتور کار این وزارتخانه 
قــرار دارد، اظهارکرد: هم اکنــون ارتباطات به نیاز 

جدی و یک ضــرورت برای روســتاییان مخصوصا 
در شرایط شــیوع ویروس کرونا تبدیل شده است.
زارع پور بــا تقدیر از اقدامات ارزنده ای که در ســال 
های گذشته برای توسعه ارتباطات روستایی صورت 
گرفته است، تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت 
گرفته، دسترسی باقیمانده روســتاهای باالی ۲۰ 
خانوار تا پایان ســال ۱۴۰۱ تکمیل می شــود. وی 
تصریح کرد: روســتاهای باقی مانده به لحاظ صعب 
العبور و کوهســتانی بودن جزو سخت ترین بخش 
 باقی مانده از این طرح ملی اســت کــه نیازمند کار

 مجاهدانه است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین بر استفاده 
از ظرفیت گروه های جهادی برای توسعه ارتباطات 

در مناطق دور افتاده و محــروم تاکید کرد.زارع پور 
دستور داد تا کارگروهی متشکل از مدیران اپراتورها و 
مدیر عامل مخابرات ایران و نیز مدیران ذیربط وزارت 
ارتباطات برای حل مشــکالت و سرعت بخشیدن 
به روند توســعه دسترسی روســتاها به شبکه ملی 
اطالعات تشکیل شود و موضوع با جدیت پیگیری 
شود.وی خواستار ضرورت افزایش کیفیت ارتباطات 
در روستاهایی که تاکنون تحت پوشش قرار گرفته 

اند، شد.
وزیر ارتباطات با اشاره به برخی آسیب های اجتماعی 
فضای مجازی گفت: باید همزمان با ایجاد دسترسی، 
برنامه ریزی دقیقی در این حوزه داشــته باشیم تا 
بتوانیم تهدیدات فضای مجــازی را به فرصت هایی 

برای آبادانی روستاها، توسعه اشتغال، توسعه فرهنگی 
و توســعه اقتصاد دیجیتال تبدیل کنیم. زارع پور از 
مدیران حاضر در جلسه خواست تا برای تولید خدمات 
و محتوای بومی و توسعه اقتصاد دیجیتال در روستاها 
برنامه ریزی کنند و ایده ها و نظرات کارشناسان در 

این کارگروه را برای تصمیم گیری جمع بندی کنند.
همچنین مدیر توســعه ارتباطات روستایی وزارت 
ارتباطات و مدیران عامل اپراتورهــای همراه اول، 
ایرانسل و مخابرات گزارشــی از روند اقدامات انجام 
شده در حوزه توسعه ارتباطات روستایی، چالش های 
پیش رو و برنامه های پیشنهادی خود برای تسریع در 
توسعه ارتباطات بقیه روستاهای کشور تا پایان ۱۴۰۱ 

ارائه کردند.

در حال حاضر متوســط ســرعت دانلود اینترنت 
موبایل در ایران ۳۲.۳۰ مگابیت برثانیه و رتبه اش 
۸۰ جهانی است، متوسط سرعت دانلود اینترنت 
ثابــت نیــز ۲۱.۳۵ مگابیت برثانیه اســت و در 
جایگاه ۱۳۴ اینترنت ثابت در جهــان قرار دارد.
سرعت اینترنت از مواردی است که همواره برای 
کاربران دغدغه بوده و یکــی از فاکتورهای کیفی 
خدمات اینترنتی محســوب می شود و وب سایت 
Speedtest  شاخص های جهانی اینترنت را در 

کشورها بررسی می کند.
بر این اســاس تا مــاه ژانویه ۲۰۲۱،  متوســط 
جهانی ســرعت دانلود اینترنــت موبایل، ۴6.۷۴ 
مگابیت برثانیــه و متوســط جهانــی ســرعت 
آپلود اینترنــت موبایــل، ۱۲.۴۹ مگابیت برثانیه 
و تاخیــر، ۳۷ میلی ثانیه بود. در حــوزه اینترنت 
ثابت نیز متوسط جهانی ســرعت دانلود، ۹6.۹۸ 
مگابیت برثانیه و متوســط جهانی ســرعت آپلود  
۵۱.۲۸ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۲۰ میلی ثانیه بود.

طبق آخرین آمار منتشــر شده در اسپیدتست، تا 
ماه آگوست سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت 

دانلود اینترنت موبایــل، ۵6.۷۴ مگابیت برثانیه و 
متوســط جهانی ســرعت آپلود اینترنت موبایل، 
۱۲.6۱  مگابیت برثانیــه و تاخیــر ۳۷ میلی ثانیه 
اســت. در حــوزه اینترنــت ثابت نیز متوســط 
جهانی ســرعت دانلود، ۱۱۰.۲۴ مگابیت برثانیه 
و متوســط جهانــی ســرعت آپلــود6۰.۱۳  
میلی ثانیــه  ۱۹ تاخیــر  و   مگابیت برثانیــه 

 است.
در حالی کــه تا ماه جــوالی ۲۰۲۱، متوســط 
جهانی ســرعت دانلود اینترنت موبایل، ۵۵.۰۷ 
مگابیت برثانیه و متوســط جهانی ســرعت آپلود 
اینترنــت موبایــل، ۱۲.۳۵  مگابیت برثانیــه 
و تاخیــر ۳۷ میلی ثانیه بود. در حــوزه اینترنت 
ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۱۰۷.۵۰ 
مگابیت برثانیه و متوســط جهانی ســرعت آپلود 
۵۸.۲۷  مگابیت برثانیه و تاخیر ۲۰ میلی ثانیه بود.

رتبه یک تا پنج اینترنت موبایــل در جهان تا ماه 

آگوست ۲۰۲۱، به ترتیب به امارات متحده عربی 
)۱۹۵.۵۲ مگابیت برثانیه(، کره جنوبی)۱۹۲.۱6 
مگابیت برثانیه(، نروژ )۱۷۳.۵۴ مگابیت برثانیه(، 
قطر )۱6۹.۱۷ مگابیت برثانیه( و چین )۱6۳.۴۵ 
مگابیــت برثانیه( تعلــق دارد.همچنیــن رتبه 
یک تا پنج اینترنت پهن باند ثابــت در جهان، به 
ترتیب به ســنگاپور )۲6۲.۲۰ مگابیت برثانیه(، 
هنگ کنــگ )۲۵۴.۴۰ مگابیت برثانیه(، موناکو 
)۲۴۲.۸۹ مگابیت برثانیــه(، ســوئیس )۲۲۲ 
 مگابیــت برثانیــه( و تایلنــد )۲۲۱ مگابیــت 

برثانیه( تعلق دارد.
در حال حاضر متوســط ســرعت دانلود اینترنت 
موبایــل در ایــران ۳۲.۳۰ مگابیت برثانیــه و 
متوسط ســرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۷۸ 
مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۹ میلی ثانیه اســت که 
رتبه ایران را به ۸۰ از میان ۱۴۰ کشــور رسانده 
اســت. این در حالی اســت که در مــاه جوالی 

۲۰۲۱، متوسط ســرعت دانلود اینترنت موبایل 
در ایران ۳۱.6۵ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت 
آپلود اینترنــت موبایــل، ۱۱.۵۸ مگابیت برثانیه 
بود و ایران در جایگاه ۷۹ قرار داشــت.همچنین 
طبق این آمــار، اینترنت موبایل ایــران در حال 
 حاضر از باهامــاس و کامرون کندتــر و از لبنان،

 الئوس سریع تر است.
در حــال حاضــر در حــوزه اینترنــت ثابــت، 
متوســط ســرعت دانلــود در ایــران، ۲۱.۳۵ 
مگابیت برثانیه و متوسط ســرعت آپلود ۱۲.6۲ 
 مگابیت برثانیــه و تاخیر، ۴۲ میلی ثانیه اســت
 که رتبه ایران را بــه ۱۳۴ از میان ۱۷۵ کشــور 
می رســاند.این درحالی اســت کــه در جوالی 
۲۰۲۱، در حوزه اینترنت ثابت، متوســط سرعت 
دانلود در ایران، ۲۱.۰۴ مگابیت برثانیه و متوسط 
ســرعت آپلود ۱۲.۰۷ مگابیت برثانیه بود و البته 
رتبه ایران در ایــن حوزه تغییری نکرده اســت.

همچنین طبق این آمــار، اینترنت ثابت ایران در 
 حال حاضــر از بوتان و ونزوئال کندتــر و از فیجی

 و گابن سریع تر است.

وزیر ارتباطات تاكيد كرد؛

استفاده از ظرفیت ارتباطات روستایی برای توسعه اقتصاد دیجیتال

سرعت اینترنت موبایل در ایران چقدر است؟


