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 شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: ۱۵۰۰ میلیارد تومان به گندم کاران تا ۷ تیرماه پرداخت شده است.  شرکت بازرگانی دولتی از خرید تضمینی ۴ میلیون و ۱۸ هزار تن گندم تا ۸ تیرماه خبر داد و اعالم کرد که ارزش گندم های خریداری به 
بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، تا تاریخ ۷ تیر ماه ۱,۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به حساب کشاورزان سراسر کشور واریز شد و ۸۳ درصد از کل پول گندم های خریداری شده گندم کارانی که تا ۳۱ خرداد گندم خود را به مراکز 
خرید تحویل داده اند و در سامانه ثبت شده، تسویه شد. براساس اعالم شرکت بازرگانی دولتی، تاکنون ۲۳۴ هزار تن دانه روغنی کلزا نیز به ارزش ۱,۰۰۰ میلیارد تومان در ۲۹ استان خریداری شده است.

۱۵۰۰ میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شد

جزییات حذف مالیات شرکت هایی که 
می خواهند بورسی شوند

 نایب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار جزییات حذف مالیات شرکت هایی که 
می خواهند بورسی شوند را تشریح کرد. 

حسن امیری ، با اشاره به تســهیل فرایند پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه، اظهار کرد: 
ماده ای در قانون مالیات ها وجود دارد که می تواند مالیات قطعی شده یک شرکت را عطف 
به ماسبق کند. این مصوبه کمک می کند که عطف به ما سبق شدن پرونده های قطعی شده 

مالیاتی دیگر اتفاق نیافتد.
وی با تاکید بر اینکه موضوع حسابرسی مطرح نیســت، توضیح داد: به عبارت دیگر اگر 
یک پرونده مالیاتی قطعی شده ای وجود داشته باشد، دیگر ممیز به آن ورود پیدا نمی کند. 
همه اطالعات سنوات گذشته شرکتی که در بازار سرمایه پذیرش می شود، روی کدال قرار 
می گیرد و منتشر می شود. طبق تصمیم جدید اگر پرونده های قطعی شده ای وجود داشته 

باشد دیگر ممیز مالیاتی به آن ورود پیدا نمی کند.
بر اســاس این گزارش، پیش از این اعالم شــده بود که برای رفع بنگاه هایی  که شرایط 
مالیاتی شفاف و روشــنی دارند اما نگران این هستند که اگر وارد بازار سرمایه شوند، زمینه 
و بهانه ای پیدا شود که پرونده مالیاتی ســنوات گذشته آنها مورد کالبد شکافی مجدد قرار 
گیرد، طی مصوبه ای که وزارت اقتصاد  از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفت 
و ابالغ هم شده است، ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده های سال های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی 
شرکت هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می شوند ممنوع شده و این شرکت ها فقط 

بابت صورت مالی سال ۱۳۹۸ خود مالیات خواهند پراخت.
همچنین هفته گذشته حســن قالیباف اصل-رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار-با بیان 
اینکه طبق دستور شورای سران سه قوه، پذیرش شــرکت ها در بورس تسهیل شد، گفت: 
برخی شرکت ها نگران این موضوع بودند که با ورود به بورس، سازمان مالیاتی گذشته آن ها 
را کنکاش کند. به همین دلیل بسیاری از شرکت ها از ورود به بورس حذر می کردند. بنابراین 
پیشنهاد شد سازمان مالیاتی گذشته شرکت هایی که سال جاری در بورس پذیرش شدند 

را تا زمانی که در بورس هستند کنکاش نکنند. 

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی:
ظرفیت  کارخانجات تولید لوازم خانگی، پاسخگوی 

نیاز داخل است
 دبیــرکل انجمــن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: محصــوالت ایرانی در حال 
جایگزینی لوازم خانگی خارجی بوده و اکنون ظرفیت های نصب شده در بسیاری محصوالت 

پاسخگوی نیاز داخل است. 
«سیدعباس هاشمی» افزود: با خروج شــرکت های بزرگ کره ای ال.  جی و سامسونگ 
از کشورمان، شــرکای داخلی آنها بیکار ننشستند و در فاصله ای که بیم خروج آنها از ایران 
وجود داشت، به فکر جایگزینی محصوالت به ویژه در گروه یخچال فریزر و ماشین لباسشویی 

افتادند.
به گفته وی، بخشــی زیادی از تولیدات این دو شرکت با جایگزینی تامین کنندگان مواد 
اولیه و تجهیزات از طرف های کره ای به سایر تامین کنندگان خارجی برطرف شد؛ با این حال 

هنوز تولیدات آنها به روال عادی و روان گذشته بازنگشته است.
این مقام صنفی بیان داشــت:  خروج کره ای ها از ایران با تولد یک سری واحدهای جدید 
تولیدی در کشــورمان همزمان شــد که در مقیاس وســیع به تولید یخچال، لباسشویی، 

تلویزیون، ماشین ظرفشویی و اسپلیت اقدام کردند.
وی درخصوص کیفیت محصوالت جایگزین کره ای، خاطرنشــان کــرد: از آنجایی که 
پلتفرم ها بر اساس همان پلتفرم محصوالت کره ای تولید می شود، باید مواد اولیه در همان 
اندازه کیفی باشد تا تولید شــکل بگیرد، البته در برخی موارد نیز شرکت ها مجبور به ایجاد 

قالب های جدید شدند.
هاشمی ادامه داد:  اکنون در برخی لوازم خانگی نظیر یخچال فریزر، رادیاتورهای گرمایشی، 
پکیج، دستگاه های تهویه مطبوع، بخاری و همه وســایل گازسوز ظرفیت های نصب شده 
تولیدات داخلی جوابگوی ۱۰۰ درصد نیاز بازار داخلی است، این مهم در لباسشویی بیش 
از ۹۰ درصد است اما در ماشــین ظرفشویی، اسپلیت یونیت، اتو، سشوار و غیره باید بیشتر 

کار شود.
*لزومتامینارزواحدهایتولیدی

وی تاکید کرد: اکنون نگرانی اصلی، تامین نشــدن ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی است 
و هنوز حرکت امیدبخشی در این زمینه از سوی بانک مرکزی شاهد نیستیم؛ هر چند می 

دانیم که بانک مرکزی نیز محدودیت های خاص خود را دارد.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه واردکنندگان، ارز حاصل از صادرات 
را یافته اند، خواستار تسریع ساز و کار دسترســی به این ارز از سامانه نیما  شد. وی یادآور 
 شد: تامین ارز برای ۳۰ درصد اقالم، مورد نیاز صنعت لوازم خانگی است که به طور متوسط 
سالیانه رقمی بین ۱.۵ تا ۱.۶ میلیارد دالر می شود که بیشتر برای اقالمی مانند تلویزیون، 

یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و اسپلیت یونیت اسفاده می شود.
هاشمی خاطرنشان کرد: سال گذشته و با برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل، بیش 
از ۲۵۰ میلیــون دالر در ارزبری صنعت لوازم خانگی صرفه جویی شــد، با این حال تامین 
نشدن ارز موجب کاهش تولید، کاهش عرضه به بازار، افزایش قیمت ها و رونق قاچاق می 
شود. پیشتر «حسین مدرس خیابانی»   سرپرست وزارت صنعت گفت: با هماهنگی بانک 
مرکــزی ارز الزم برای تأمین مواد اولیه لوازم خانگی در خردادماه تا حدودی تامین شــد و 
این روند تا پایان ســال تداوم می یابد. وی افزود:  اکنون ظرفیت تولید ۲۰ میلیون دستگاه 
انواع لوازم خانگی در کشــور وجود دارد و برای امسال تولید ۱۲ میلیون انواع لوازم خانگی 

هدف گذاری شده است.
 در دو ماه نخست امسال در همسنجی با پارسال در تولید ماشین لباسشویی افزایش ۱۵۰ 

درصدی و در تولید تلویزیون رشد ۵۰ درصدی به ثبت رسیده است.

به مناسبت روز صنعت و معدن اعالم شد؛
توسعه معادن در ۷۵ درصد شهرستان های 

کم برخوردار توسط دولت
 معــاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: ســازمان ایمیــدرو تاکنون از ۱۰۸ 
شهرستان کم برخوردار در ۸۲ شهرســتان اقدام به ســرمایه گذاری کرده که سهم ۷۵.۹ 

درصدی را نشان می دهد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، 
«خداداد غریب پور» افزود: این ســازمان نگاه ویژه ای به مناطق کــم برخوردار و محروم 
کشورمان دارد و به عنوان نهاد توســعه ای بخش معدن و صنایع معدنی کشور در قالب دو 

راهبرد کالن «توسعه و توانمندسازی»  اقدام به سرمایه گذاری کرده است.
به گفته وی،  براســاس این آمار در ۴۸ شهرستان سرمایه گذاری توسعه ای و زیرساختی 
انجام شده که با احتســاب انجام فعالیت های اکتشافی در ۴۱ ناحیه کمتر توسعه یافته، در 
مجموع ۸۲ درصد شهرستان تحت فعالیت های ایمیدرو و شرکت های تابعه قرار گرفته اند.

غریب پور اضافه کرد: این ســازمان در ســال های گذشــته با تعریف و اجرای پروژه ای 
اکتشافی، مناطق جدیدی از کشــور را تحت فعالیت های «توسعه ای و توانمندسازی»  قرار 
داده است. بخش توسعه ای مربوط به ســرمایه گذاری در ظرفیت سازی در تولید،   اشتغال 
و با هدف توســعه صادرات است و بخش توانمندســازی حوزه های «اکتشاف، زیرساخت، 
آموزش،   پژوهش و فناوری، بهداشت،  ایمنی،  محیط زیست و انرژی و توسعه مناطق ویژه 

اقتصادی»  از جمله خلیج فارس، المرد،  پارسیان و کاشان را دربرگرفته است.
*سرمایهگذاریدرنقاطمرزیبابرنامهجدید»اکتشاف«

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: یکی از اقدامات ســال های گذشته ســازمان 
ایمیدرو، سرمایه گذاری در بخش اکتشاف نقاط مرزی کشور از جمله سیستان و بلوچستان، 
 خراسان جنوبی، رضوی و شمالی و نیز اســتان هایی همچون کردستان، هرمزگان و ... به 

عنوان نقاط کم برخوردار کشورمان بوده است.
همچنین «طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک»  نیز به طور عمده در نقاط کم برخوردار 
متمرکز شده و اســتان هایی نظیر کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، خراسان ضوی، 
خراســان جنوبی،   هرمزگان، آذربایجان غربی،   بوشهر،   سیســتان و بلوچستان،   کرمان و 
جنوب کرمان از جمله مناطقی محسوب می شــوند که در طرح احیا و فعال سازی معادن 

کوچک قرار گرفته اند.
دهم تیر ماه، با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور در تقویم رسمی جمهوری اسالمی 
ایران، به نام  «روز ملی صنعت و معدن»  نامگذاری شده است.  همه ساله با حضور مقامات 
عالی، صنعت گران، معدن کاران، مدیران، فن اوران، بانوان، جوانان و پیشکســوتان و خانواده 
صنعت و معدن این روز ملی گرامی داشته شده و در آن، تعدادی از تالش گران حوزه صنعت 
و معدن مورد تکریم قرار می گیرند.  در دهم تیرماه سال ۱۳۹۹، بیست و چهارمین سال این 

رویداد فرخنده، جشن گرفته خواهد شد.
 مراسم روز صنعت و معدن امســال در تهران با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن، انجمن مدیران 

صنایع، اتاق اصناف، کنفدراسیون صنعت و خانه معدن ایران برگزار می شود.

خبرنامه

اقتصاد

 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفت: نظر دولت نســبت به احداث واحدهای مسکونی ۲۵ 
متری که از سوی شهرداری تهران پیشنهاد شده، منفی است.
محمود محمودزاده در پاســخ به پرسشی درباره موافقت 
دولت با ســاخت خانه های ۲۵ تا ۳۰ متری اظهار داشــت: 
ساخت خانه های ۲۵ متری پیشــنهادی بود که شهرداری 
تهران ارائه کرده و این پیشــنهاد هنوز رسماً به وزارت راه و 

شهرسازی ارائه نشده است.
وی ادامه داد: فلسفه اعالم این پیشنهاد از سوی شهرداری 
بر اساس برداشت آنها از موضوعی با نام »خانه های کوچک« 

در دنیا بوده است.
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: 
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در این خصوص، راه اندازی 
نظام اجاره داری حرفه ای است که به زودی بسته مربوط به 
آن تدوین خواهد شد. در این سازوکار، سطح سوم اجاره داری 
تهیه شده که چیزی شبیه راه اندازی پانسیون های خصوصی 
است و افرادی که برای اشتغال یا تحصیل و درمان و امثال آن 
به صورت مجردی یا بدون خانواده به پایتخت کوچ می کنند، 

در آن مستقر می شوند و محلی برای سکونت آنها است.
*الگویمصرفمسکندرتهران،واحد۷۵متریاست
محمودزاده تصریح کرد: چنین فردی توانایی مالی اجاره 
کردن واحد ۷۵ متری که متراژ الگوی مصرف مســکن در 
پایتخت محسوب می شود را ندارد بنابراین مجبور به سکونت 
در چنیــن واحدهایی خواهــد بود. به نظر می رســد آنچه 
شهرداری تهران به عنوان واحدهای ۲۵ متری مطرح کرده، 

برگرفته از این تفکر باشد.
وی یادآور شــد: ما از نظر مســائل اجتماعی با این ایده 
شهرداری موافق نیســتیم و درباره آن نظراتی داریم ضمن 
اینکه دولت تاکنون هیچ موضعی درباره این پیشنهاد اعالم 

نکرده و موافقتی با آن نداشته است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرســازی، بر اساس تجربیاتی 
که از ساخت واحدهای مسکونی کوچک در تهران داشته ایم، 
نظر ما با ساخت خانه های ۲۵ متری، منفی است ضمن اینکه 
مسائلی که شــهرداری تهران در این خصوص اعالم کرده بر 

اساس مفاهیم اقتصادی است.
محمــودزاده تأکید کرد: مــا باید ابتدا طــرح مورد نظر 
شهرداری را مالحظه و درباره آن مذاکره کنیم تا بتوانیم در 
خصوص آن اظهارنظر کنیم امــا تاکنون هیچ مرجع دولتی 

درباره این طرح شهرداری، اعالم موافقت نکرده است.
*سودهایاقتصادی،پشتپردهانتشارشایعهپشت

بامخوابی
وی درباره اخبار منتشــره در روزهای اخیر مبنی بر شایع 
شــدن »پشــت بام خوابی« یا »انبارخوابی« در تهران گفت: 
من این موضوع را نه تأیید و نه تکذیب می کنم؛ اصاًل امکان 

واگذاری اجاره ای پشت بام وجود ندارد.
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: 
در بخش مسکن به دلیل اقتصاد قابل مالحظه ای که در آن 
وجود دارد، گرفتار چنین ادعاهایی هستیم؛ بخصوص اینکه 
هیچ مرجع رسمی اعالم نکرده که چند قرارداد اجاره پشت بام 
یا انبار به ثبت رسیده اســت. همچنین از نظر قانونی هم با 
توجه به اینکه پشت بام جزو مشاعات یک مجتمع مسکونی 
محسوب می شود و به همه واحدها تعلق دارد، امکان اجاره 
آن وجود نخواهد داشت. نمی توانیم چیزی که وجود خارجی 

ندارد را بفروشیم یا اجاره دهیم.
*پانسیونهایغیررسمی،شناسنامهدارمیشوند

محمودزاده، یکی از تجربیــات واگذاری واحدهای اجاری 
جمعــی را راه انــدازی گرمخانه ها در شــهرداری تهران در 
ســال های گذشــته، عنوان و اظهار کرد: ما موافق تأسیس 

چنین فضاهایی برای اســتراحت نیروهای کار در تهران که 
بدون همراهی خانواده به پایتخت کوچ کرده اند، هســتیم 

تا بتوانند شب ها محل خواب مطمئن و ارزان داشته باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز در برخی مناطق مرکزی 
و جنوبــی تهران، بســیاری از خانه های بــزرگ قدیمی به 
پانسیون های غیررسمی تبدیل شده اند؛ این اتفاق مشکالت 
اجتماعی عدیده ای خواهد داشــت و با توجه به اینکه تعداد 

زیادی از آنها شناسنامه دار نیستند، مورد دغدغه خانواده هایی 
خواهد بود که فرزندان خود را برای تحصیل یا کار به تهران 

فرستاده و در این پانسیون ها مستقر شده اند.
معاون وزیر راه و شهرســازی با تأکید بــر اینکه باید این 
پانسیون های غیررسمی، شناسنامه دار و ثبت شوند، گفت: 
این پیشــنهاد را در قالب نظام اجاره داری حرفه ای تدوین 

کرده ایم تا پانسیون های غیررسمی به این طرح بپیوندند. 

معاون وزیر شهرسازی خبر داد:

مخالفت دولت با ساخت واحدهای ۲۵متری

رئیس سازمان توسعه تجارت: 

کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهدات ارزی نکنندتعلیق می شود 
 رئیس سازمان توسعه تجارت از تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که 

تعهدات ارزی سال ۹۸ را تا پایان تیر امسال ایفا نکنند، خبر داد. 
حمید زادبوم در نشستی خبری درباره ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: بر 
اساس روش های تعیین شده از سوی بانک مرکزی، صادرکنندگان باید عرضه حاصل 
از صادرات را به روش های عرضه در ســامانه نیما، فروش ارز به نرخ سنا و واردات به 

جای صادرات انجام دهند.
وی افزود: صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه امسال فرصت دارند تا تعهدات ارزی حاصل 

از صادرات کاالهای خود در سال ۹۸ را ایفا کنند.
زادبوم درباره اســتفاده از کارت های بازرگانی دیگران گفت: از نظر ما، فردی که 
دارنده کارت بازرگانی است، صادرکننده شناخته می شود و ایفای تعهد ارزی به عهده 
وی است. اینکه فردی با کارت بازرگانی دیگری اقدام به صادرات کرده باشد، از نظر ما 
مسموع نیست ضمن اینکه ما در سازمان توسعه تجارت چیزی به نام »کارت بازرگانی 

یکبار مصرف« را قبول نداریم.
به گفته رئیس سازمان توســعه تجارت، نرخ ارز بازار آزاد، نرخ رسمی تائید شده 
نیســت و اگر کســی بگوید نرخ ارز نیما با نرخ ارز آزاد فاصله زیادی دارد، از نظر ما 
پذیرفتنی نیست. وی ادامه داد: نرخ ارز سامانه سنا، نرخ میانگین واقعی ما است و ۲۰ 

درصد از ارز صادرکنندگان از طریق صرافی ها قابل فروش است.
زادبوم درباره تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی کــه تعهد ارزی خود را ایفا 
نکرده اند، گفت: آنهایی که فعاًل صفر درصد هستند و هیچ رقمی از ارز صادرات خود 

را به سامانه نیما بازنگردانده اند، کارت بازرگانی شان مورد تعلیق قرار گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان 
افزود: از نظر قانون، صادرکنندگان معاف از مالیات هستند اما اگر ایفای تعهد ارزی 

نکنند، معافیت مالیاتی آنها لغو می شود.
به گفته وی، ســازمان امور مالیاتی به این موضوع ورود کرده و اگر تعهدات ارزی 
صادرکنندگان تا پایان تیر امســال در خصوص صادرات سال ۹۸ ایفا نشود، از آنها 

مالیات اخذ خواهد شد.
زادبوم بیان کرد: بانک مرکزی در سال ۹۷ اعالم کرد که صادرکنندگان می توانند 
۲۰ درصد از ارز صادرات را وارد سامانه نیما نکنند. از نظر قانون اگر صادرکننده ای ۷۰ 
درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کند، معاف از مالیات است بنابراین اگر صادرکنندگان 
۵۶ درصد تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را در سال ۹۷ ایفا کرده باشند، معاف 

از مالیات هستند ولی این رقم در سال ۹۸ به همان ۷۰ درصد بازگشته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره برنامه های سال جاری این سازمان گفت: با 
توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال »جهش تولید«، برنامه ریزی کرده ایم که برای 
تأمین ارز واردات مواد اولیه و ماشین آالت کارخانجات تولیدی، این واردکنندگان را 
به صادرکنندگان متصل کنیم تا از محل ارز حاصل از صادرات آنها بتوانند این اقالم 
را وارد کنند اما سازمان توسعه تجارت در این مذاکرات پایاپای صرفاً نقش مشاوره ای 
دارد. وی در خصوص صدور کارت بازرگانی جدید افزود: نظر وزارت صمت، سختگیری 
برای صدور کارت جدید است. همچنین یکی دیگر از مقررات تدوین شده، این است 
که اگر دارنده کارت بازرگانی برای اولین بار اقدام به صادرات کند، می تواند تا سقف 
۵۰۰ هزار دالر صادرات داشته باشد. در صورتی که تعهدات ارزی آن به طور کامل ایفا 

شود، می تواند این سقف صادراتی را برای دفعات بعدی لغو کند.
زادبوم با بیان اینکه در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ کاهش ۷ درصدی صادرات 
داشتیم، تصریح کرد: با توجه به محدودیت های بانکی، لجستیکی، حمل و نقلی و 
قراردادها، نگه داشتن حجم صادرات تقریباً تا اندازه سال های قبل از آن، از نظر من 
نوعی رشد محسوب می شود. همچنین مشکالت مقطعی مانند کرونا و زیرساخت های 

حمل و نقلی نیز به این محدودیت ها افزوده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، پتانسیل صادرات کاال از ایران به کشورهای 
همســایه و منطقه به اضافه چین و هند را ۱۰۰ میلیــارد دالر عنوان و اظهار کرد: 
پتانسیل صادراتی به این معنی است که هم امکان تولید این کاالها در داخل وجود 
دارد و هم کشورهای داخل و همسایه به این کاالها نیاز دارند. ما در سازمان توسعه 
تجارت ۱۵ کشــور همسایه و هند و چین را بررســی کردیم و لیست کاالهایی که 

پتانسیل صادرات به این کشورها را دارند، تهیه و تدوین شده است.
وی درباره کاالهای ممنوعه صادراتی و وارداتی گفت: لیست این کاالها را کارگروهی 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کند که سازمان توسعه تجارت، عضو این 
کارگروه است. ما طرفدار ممنوعیت صادراتی نیستیم و اگر جایی نیاز فوری داخل 
داشته باشیم، با تعرفه ها و عوارض صادراتی آن را کنترل می کنیم؛ ایجاد ممنوعیت 

صادراتی، آخرین اولویت ما برای تأمین مایحتاج داخل خواهد بود.
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره مشــوق های صادراتی گفت: ۶۰۰ میلیارد 
تومان در قانون بودجه امسال برای سازمان توسعه تجارت جهت پرداخت مشوق های 
صادراتی از سوی مجلس در نظر گرفته شده که سازمان برنامه و بودجه در حال تأمین 

بخشی از آن است. همچنین دستورالعمل مشوق های صادراتی را نیز تهیه کرده ایم 
که پرداخت ۲,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت صادراتی از محل صندوق توسعه ملی و 
۲,۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع بانک ها با نرخ متوسط سود بانکی ۱۴.۵ درصد و 

بازپرداخت ۲ ساله، یکی دیگر از مشوق های صادراتی محسوب می شود.
زادبوم درباره آخرین وضعیت مرزهای ما با کشورهای همسایه گفت: مرز ریلی و 
زمینی با ترکیه باز است و همه مرزهای ما با عراق به جز سه پایانه مرزی بازگشایی 
شده اســت. همچنین مرزهای ریلی و زمینی با افغانستان و پاکستان و مرز ریلی با 
ترکمنستان در دو هفته اخیر باز شد. وزارت راه در حال رایزنی با ترکمنستان برای 

بازگشایی مرزهای زمینی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره مشکالت 
تردد لنج ها و شناورهای سنتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: اماراتی ها به 
دلیل شــرایط کرونا مایلند تا ارتباطات تجاری ما کانتینری باشد درحالی که تعداد 
زیادی شناور سنتی فعال در بنادر جنوبی داریم که با اعمال این نظر اماراتی ها بیکار 
می شــوند. از این رو در حال مذاکره با اماراتی ها هستیم تا شناورهای سنتی را نیز 
بپذیرند ولی ارتباطات دریایی ما با قطر، کویت و عمان در جنوب و روسیه و قزاقستان 

در شمال برقرار است.

خبر

نبض بازار مسکن در ۲۲ منطقه پایتخت
 آمار از افت ماهیانه معامالت مسکن در ۱۳ منطقه از شهر تهران حکایت دارد و با 
اینکه خرید و فروش در ۹ محدوده از جمله منطقه یک با رشد مواجه بوده، شاخص قیمت 

در نقاط پر تقاضا از رشد میانگین کل پایین تر بوده است. 
وضعیت بازار مسکن شهر تهران در خردادماه ۱۳۹۹ از عقب نشینی متقاضیان واقعی 
و حتی نوســان گیران در مناطق پر تقاضا حکایت دارد. با اینکه شاخص کل رشد ۱۱.۶ 
درصدی ماهیانه قیمت را به ثبت رسانده که طی هفت سال گذشته بی سابقه بوده است، 
رشد باالتر از متوسط شهر در مناطقی اتفاق افتاده که اغلب از مناطق پرتقاضا محسوب 

نمی شوند.
از طــرف دیگر منطقه یک که پیش از این رتبه نهم از نظــر تعداد معامالت را به خود 
اختصاص می داد با دو پله ارتقا به رتبه هفتم رسید و برای دومین بار طی شش ماه گذشته 
با جهش قیمت مواجه شد. متوسط قیمت مسکن در شمالی ترین نقطه تهران در خرداد 
ماه ۱۳۹۹ به عدد بی سابقه ۴۱.۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که رشد ۲۱ درصدی 
نسبت به اردیبهشت امسال و افزایش ۵۳ درصدی نسبت به خرداد پارسال را نشان می 
داد. منطقه یک طی خرداد امســال رتبه اول در هر دو شاخص رشد ماهیانه و سالیانه را 
در بین مناطق شهر تهران از آن خود کرد. آخرین بار آذرماه ۱۳۹۷ منطقه یک باالترین 
میزان افزایش سالیانه قیمت را به خود اختصاص داده بود و از آن زمان تا کنون پیشتازی 
تورم سالیانه در مناطق جنوبی تهران به ویژه در مناطق ۹، ۱۰ و ۱۱ در گردش بوده است.

*دومینپرشقیمتیمنطقهیکدر3۰ماهگذشته
از آذرماه ۱۳۹۶ که روند پر تالطم بازار مسکن آغاز شد این میزان رشد ماهیانه در منطقه 
یک فقط در آذر ماه ۱۳۹۸ اتفاق افتاد که در آن ماه شاخص ماهیانه ۳۲ درصد و شاخص 
سالیانه ۴۲ درصد افزایش پیدا کرد. با این حال آمار ۳۰ ماه گذشته نشان می دهد هر زمان 
منطقه یک با جهش قیمتی مواجه شده به دنبال آن ثبات یا حتی افت قیمت و معامالت 
اتفاق افتاده است. به طور مثال تیر ماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت در منطقه یک ۲۹.۸ میلیون 
تومان بود که طی یک روند کاهشی در آبان ماه همان سال به ۲۳.۴ میلیون تومان رسید. 

مجدداً با یک جهش قیمتی مسکن در شمال پایتخت در آذرماه مواجه بودیم که متوسط 
قیمت ۳۱.۴ میلیون تومان شد و تا اردیبهشت امسال در همین محدوده باقی ماند.

تفاوت جهش قیمتی شمال تهران در خرداد امسال با آذر ماه پارسال در این است که 
در آذر ماه معامالت شهر تهران به یکباره ۱۳۴ درصد طی یک ماه رشد کرد اما در خرداد 

امسال شاهد افت ۴.۷ درصدی ماهیانه قراردادهای خرید و فروش بودیم.
*احتمالبروزنشانههایدریافتمالیاتازخانههایخالی

اما جهــش ۲۱.۸ درصدی ماهیانه قیمت در منطقه یک پایتخت به دنبال رشــد ۲۱ 
درصدی معامالت در این محدوده اتفاق افتاده است؛ آن هم در شرایطی که معامالت در 
کل شهر تهران ۴.۷ درصد کاهش پیدا کرد. افزایش خرید و فروش مسکن در باالی شهر 
پس از آن اتفاق افتاد که دولت اعالم کرد قصد دارد از تابستان امسال مالیات خانه های 
خالی را به اجرا بگذارد. ممکن است بخشی از واحد های کلید نخورده که تا پیش از این 
به دلیل امتناع مالکان از ارائه تخفیف، فروش نرفته بود، فروخته شده باشد. لذا با توجه به 
اختالف قیمت این واحدها نسبت به آپارتمان های قدیمی در استطاعت متقاضیان واقعی 
و با لحاظ این پیش فرض که قبال معامالت منطقه بیشتر در واحدهای ارزان قیمت تر انجام 
می شد، شاخص قیمت در گرانقیمت ترین منطقه شهر تهران به یکباره نسبت به ماه های 

گذشته جهش کرده است.
از طرف دیگر خرداد ماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت نســبت به ماه قبل در تمامی مناطق 
شهر تهران رشد کرد. در این بین منطقه ۲۰ با افزایش ۵.۶ درصد ماهیانه کمترین رشد و 
منطقه یک با افزایش ۲۱.۸ درصد باالترین میزان رشد ماهیانه را به خود اختصاص دادند. 
در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران میزان افزایش قیمت در مناطق ۱، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، 
۱۸ و ۲۲ باالتر از میانگین و در سایر مناطق پایین تر از میانگین کل بود. نکته جالب اینکه 
مناطق پیشتاز تورم ماهیانه از نقاط پر معامله در شهر تهران محسوب نمی شوند. خرداد 
امسال منطقه یک رتبه هفتم، منطقه ۸ رتبه هشتم، منطقه ۱۰ رتبه چهارم، منطقه ۱۱ 
رتبه نهم از نظر تعداد معامالت مسکن در پایتخت را به خود اختصاص دادند و در لیست 

مذکور، مناطق ۹، ۱۸ و ۲۲ جزو ۱۰ محدوده پرمعامله نیستند. آمار گویای آن است که 
بیش از نیمی از معامالت در شش منطقه شهر انجام می شود. خرداد ماه امسال ۵۳ درصد 
معامالت به ترتیب فراوانی در مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴ و ۷ انجام شده و سهم ۱۶ منطقه 

دیگر ۴۳ درصد از قراردادهای خرید و فروش بوده است.
*گرانترینوارزانترینمناطقکدامند؟

متوسط قیمت مسکن در پنج منطقه گران قیمت شهر تهران طی خرداد ماه ۱۳۹۹ به 
ترتیب در منطقه یک ۴۱.۲ میلیون تومان، منطقه سه ۳۳ میلیون تومان، منطقه دو ۲۹.۳ 
میلیون تومان، منطقه شش ۲۵.۸ میلیون تومان و منطقه پنج ۲۳.۷ میلیون تومان در هر 
متر مربع بوده که رشد ماهیانه قیمت در این مناطق به ترتیب ۲۱.۸ درصد، ۷.۸ درصد، 

۱۰.۹ درصد، ۵.۷ درصد و ۱۱.۲ درصد بوده است.
از سوی دیگر ارزان ترین مناطق تهران به ترتیب منطقه ۱۸ با ۸.۹ میلیون تومان، منطقه 
۲۰ با ۹.۳ میلیون تومان، منطقه ۱۷ با ۹.۷ میلیون تومان، منطقه ۱۹ با ۱۰ میلیون تومان 
و منطقه ۱۶ با ۱۰.۶ میلیون تومان در هر متر مربع به ثبت رسیده که به ترتیب افزایش 
۱۴ درصد، ۵.۶ درصد، ۸.۹ درصد، ۶.۴ درصد و ۱۰.۹ درصد قیمت را نسبت به اردیبهشت 
امسال از خود نشان دادند. اما در خصوص پیش بینی از وضعیت آینده بازار مسکن نمی 
توان تحلیل تحقیقی ارائه داد اما آنچه مسلم است اینکه رشد قیمت مسکن به شاخص 
تورم، نرخ ارز و حجم تقاضا در بازار مسکن بستگی دارد. البته مادامی که دو متغیر تورم و 
ارز روند صعودی دارد، قیمت اسمی مسکن ولو در شرایط رکود معامالتی، افزایش خواهد 
داشت.   متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در خرداد ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۸.۹ 
میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۱.۶ و 
۴۲.۵ درصد افزایش نشان می دهد. بر اساس اعالم بانک مرکزی، همچنین تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد رسید 
که در مقایسه با اردیبهشت امسال ۴.۷ درصد کاهش یافته و نسبت به  خرداد پارسال ۸۰.۱ 

درصد افزایش داشته است.

خبر

عرضه اولیه ای جدید در راه بورس
 عرضه سهام شرکت ســرمایه گذاری سیمان تامین با 
نماد »سیتا« برای روز چهارشنبه )۱۱ تیر( در بورس قطعی شد. 

آگهی عرضه اولیه »شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین« به 
نماد »سیتا« منتشر شد که مطابق آن روز چهارشنبه )۱۱ تیر ماه( 
تعداد یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد از سهام 
این شرکت به عنوان پانصدوچهل و یکمین شرکت در فهرست 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش 
»سیمان،آهک و گچ« گروه و طبقه »تولید سیمان،آهک و گچ« 
در فهرست نرخ های بازار دوم به شیوه ثبت سفارش جهت کشف 

قیمت عرضه خواهد شد.
در این عرضه اولیه به هر کد معامالتی حداکثر ۸۰۰ سهم در 
دامنه قیمتی ۱۵ هزار و ۷۵۰ ریال تا ۱۴ هزار و ۹۰۰ ریال تعلق 
می گیرد. در چند وقت اخیر حمایت دولت از بورس بی سابقه بوده 
و از طریق عرضه صندوق های ETF  با قیمت مناسب، تامین مالی 

از طریق این بازار و نیز آزادسازی سهام عدالت حمایت همه جانبه 
خود را از این بازار اعالم کرد و بیشتر به دنبال این بود تا بتواند از 
طریق راه های مختلف اقشــار مختلف جامعه را با بازار سرمایه و 
سرمایه گذاری در این بازار آشنا کند. در این راستا و به دنبال رشد 
اخیر بازار سرمایه، شــرکت ها به دنبال ورود به بورس هستند تا 
بتوانند از طریق تامین منابع مالی و نقدینگی فعالیت های تولیدی 
خود را رونق ببخشند. تاکنون بیش از ۹۰ درصد از عرضه اولیه هایی 
که در بورس انجام شده، سودآور بوده اند به همین دلیل این اقدام 
همیشــه در بورس برای فعاالن بازار جذابیت داشــته و شاهد 
مشارکت تعداد کثیری از سرمایه گذاران در خرید عرضه های اولیه 
هستیم. هنگامی که سهام شــرکتی برای نخستین بار در بورس 
عرضه می شود، به روز اول عرضه سهام عرضه اولیه گفته می شود، 
در این روز درصد مشخصی از کل سهام شرکت برای نخستین بار از 
طریق بورس یا فرابورس توسط سرمایه گذاران خریداری می شود.

خبرنامه

بانک مرکزی اعالم کرد:۶.۲ میلیارد یورو برای واردات تامین شد
 بانک مرکزی اعالم کرد که بر اساس گزارش های 
دریافتی از سامانه نیما، از ابتدای سال جاری تا روز گذشته 
حدود ۶.۲ میلیارد یورو برای واردات انواع کاالها تأمین ارز 

شده است. 
طبق اعالم بانک مرکزی، از این میزان حدود ۲.۲ میلیارد یورو 
از محل عرضه ارز در سامانه نیما، ۲.۱ میلیارد یورو از محل ارز 
بانکی برای کاالهای اساســی و دارو و تجهیزات پزشکی و ۱.۹ 
میلیارد یورو از محل ارز اشــخاص )شــامل صادرات در مقابل 
واردات حــدود ۸۰۰ میلیون یورو و از محــل صادرات غیر ۱.۱ 

میلیارد یورو( بوده است.
نکته حائز اهمیت در تأمین ارز از محل منابع عرضه شــده به 
سامانه نیما، ثبت رکورد ۲۶۰ میلیون یورویی در هفته گذشته 
بوده اســت. این رقم نسبت به هفته قبل حدود ۳۷ درصد رشد 

نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته 
گذشته معادل ۴۲۹ میلیون یورو بوده که نسبت به هفته پیش از 

آن ۹۲ درصد رشد داشته است.
همچنین معادل دالری میانگین موزون نرخ تامین ارز واردات 
از محل سامانه نیما حدود ۱۶۴۰۰ تومان بوده است. این رقم 
حاکی از این است که نرخ تامین ارز واردات کاالهای مورد نیاز 
کشور، فاصله معناداری با نرخ های اعالمی در کانال های غیر 

رسمی دارد.
الزم به توضیح اســت که منظور از فروش ارز، میزان کل ارز 
فروخته شده در سامانه نیما و منظور از تامین ارز واردات، میزان 
رقم عملیاتی شده برای واردات کاالســت. لذا تفاوت میزان ارز 
فروخته شده و ارز تامین شده بدین معناست که مبلغ باقیمانده 
در روزهای آتی عملیاتی شــده و به آمار ارز تامین شده اضافه 

می شود.


