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رونق بازار مسکن در آخرین ماه تابستان
تقاضای خرید مســکن در کل کشــور و شهر تهران در شــهریورماه امسال 
رشــد ۲.۵ برابری نسبت به ماه گذشته داشت؛ آمارهای غیررسمی هم از افزایش 
۲ درصدی قیمت حکایت دارد.به گزارش ایســنا، بازار مســکن به لحاظ حجم 
معامالت با جهش قابل توجهی در شــهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به مردادماه مواجه 
شد. آمارهای خام ثبت شده از معامالت مسکن، رشد ۱۵۵ درصدی قراردادهای 
خرید و فروش در تهران و افزایش ۱۴۸ درصد در کل کشــور را نشان می دهد. 
شهریورماه ۱۴۰۰ تعداد ۹۱۲۴ مورد خرید و فروش ملک در پایتخت انجام شده 
و در کل کشــور این رقم ۵۳ هزار و ۱۱۶ فقره بوده اســت.در واقع بازار ملک به 
لحاظ حجم تقاضا با رشد ۲.۵ برابری در کل کشور و شهر تهران نسبت به ماه قبل 
مواجه شد. از سوی دیگر آمار سامانه های ملکی از افزایش ۱.۵ برابری حجم عرضه 
در مقایسه با مرداد حکایت دارد. با این حال قیمتهای پیشنهادی حدود ۲ درصد 
افزایش پیدا کرده که با توجه رشد سنگین معامالت، رقم قابل توجهی محسوب 

نمی شود. در واقع بازار در یک رونق غیرتورمی قرار گرفته است.

تداوم نابسامانی در بازار جوجه یک روزه
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت جوجه 
یکروزه مجددا افزایش یافته و به بیش از ۸۰۰۰تومان رسیده است، گفت:بایستی 
برای جلوگیری از سودجویی و حمایت از مصرف کننده وتولیدکننده برای عرضه 
جوجه یکروزه مسیر مشخصی تعریف شــود.حبیب اسداهلل نژاد در گفت وگو با 
ایســنا با بیان اینکه اگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تنظیم 
بازار قصد کنترل قیمت جوجه، تنظیم بازار مرغ، جلوگیری از سودجویی و پایمال 
شدن حق تولیدکننده را دارد بایستی برای توزیع و عرضه جوجه یکروزه فرآیند 
و مسیر مشخصی تعریف کند، اظهار کرد:باید دقیقا مشخص شود بر اساس چه 
سازوکاری جوجه یکروزه باید  از واحدهای مرغ مادر خارج  شود و به واحد مرغ 

گوشتی برسد.

رشد ۲۶ درصدی اشتغال صنعتی
 در ۵ ماه نخست امسال

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با مرور وضعیت شاخص های 
صنعتی در پنج ماه ابتدایی امسال، گفت: در این مدت با بهره برداری از واحدهای 
صنعتی بیش از ۶۴ هزار اشتغال صنعتی ایجاد شده که در هم سنجی با پارسال 
نزدیک به ۲۶ درصد رشد داشته است.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
»مهدی صادقی نیارکی«  افزود: تا ابتدای شــهریورماه امسال با صدور پروانه های 
بهره بــرداری، بیش از دو هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید اضافه شــد 
که با رشــد حدود چهار درصدی در مقایســه با مدت مشابه پارسال همراه بوده 
است.وی از رشد ۱۷۳ درصدی ســرمایه گذاری واحدهای تولیدی دارای پروانه 
بهره برداری خبر داد و گفت: طبق گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، 
واحدهای تولیدی به بهره برداری رسیده از ابتدای امسال تا ابتدای شهریور بیش 
از ۱۰۷ میلیارد تومان ســرمایه گذاری صنعتی انجام داده اند که بخشــی از این 

سرمایه گذاری ها مربوط به طرح های توسعه ای بوده است.

انجام ۱۴ هزار بازرسی از اصناف در مردادماه
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد: بر اساس گزارش 
عملکرد سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و اتاق های اصناف سراسر 
کشــور، در مرداد ماه امســال ۱۴ هزار و ۴۵۶ مورد بازرسی از اصناف به منظور 
اثربخشــی بیشــتر اقدام های نظارتی در فرآیند کنترل بازار انجام شــده است.

به گزارش ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در راســتای این 
گشت های مشترک بازرسی که با همراهی دیگر دستگاه های ذی صالح از جمله 
ســازمان تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و 
گردشــگری، اتاق اصناف و اتحادیه ها انجام شــد، تعداد چهار هزار و ۷۹۹ فقره 
پرونده تخلفاتی به ارزش تقریبی ۴۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تشــکیل و 
برای رســیدگی و صدور رای به اداره های کل تعزیرات حکومتی سراســر کشور 
ارسال شد.گزارش ها نشان می دهد از ابتدای امسال تاکنون ۷۵ هزار و ۷۴۵ مورد 
گشت مشترک بازرسی برگزار شده که منجر به تشکیل ۲۵ هزار و ۵۵۶ پرونده 
تخلف شده است. ارزش ریالی این تعداد پرونده کشف شده ۵۸۲ میلیون و ۱۳۴ 

هزار تومان است.
 

ترخیص ۶۰۰۰ کامیون وارداتی تا پایان مهرماه
به دنبــال تصمیمات اخذ شــده در رابطه با تعیین تکلیــف کامیون های 
وارداتی، کلیه کامیون های وارده زیر ســه سال ساخت با رعایت ضوابط تعیین 
شــده، تا پایان مهرماه از گمرکات ترخیص خواهند شــد.به گزارش ایســنا، 
ورود کامیون های دپو شــده در گمرک مصوبه ای در رابطه با ماده ۳۹ احکام 
دائمی برنامه های توسعه، در سال ۱۳۹۸ انجام شد که وزارت راه و شهرسازی 
نیز ضوابط مربوطه را به دســتگاه های ذیربط ابالغ کــرده بود.با این حال، با 
توجه به موانعی که وجود داشت ترخیصی  کامیون های وارداتی صورت نگرفت 
و بــا آخرین گزارش گمرک ایران نشــان داد که ۶۰۰۰ دســتگاه با برندهای 
مختلف به تدریج وارد و  در گمرکات دپو شــده است. طبق اعالم معاون فنی 
گمرک ایران، با توجه به دســتور دادستانی، تا پایان مهر ماه سال جاری کلیه 
کامیون های وارداتی زیر ســه سال ســاخت دارای ثبت سفارش پس از انجام 
تشــریفات گمرکی با رعایت مقررات مربوطه ترخیــص و از گمرکات اجرایی 
خارج خواهند شــد. در این رابطه رعایت چارچوب و مقررات تعیین شده نیز 
به گمرکات تکلیف شده است که از جمله آن می توان به اهمیت ثبت سفارش 
در ترانزیت این کامیون ها اشــاره کرد که تاکید شده با رؤیت ثبت سفارش از 

سوی گمرک، منعی برای ترانزیت کامیون ها وجود ندارد. 

نرخ سکه به ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز یکشنبه، چهارم مهرماه 
در بازار تهران با ۵۰ هزار تومان افزایش نســبت به روز ابتدایی هفته به رقم ۱۱ 
میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید.به گزارش ایرنا،سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در اینروز معامله شــد.همچنین روز یکشنبه 
نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۴۵۰ 
هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر 
این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان 
رســید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۹۴۱ هزار تومان شد.همچنین 
اُنس جهانی طال نیز روز یکشــنبه به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی ثابت ماند و 
یک هزار و ۷۵۱ دالر و ۱۲ سنت قیمت خورد.  به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل 
موثر در رشــد قیمت طال و سکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است. براین 
اســاس با توجه ثبات قیمت دالر در رقم ۲۶ هزار و ۸۳۴ تومان و تثبیت قیمت 
انس جهانی طــال به دلیل تعطیلی بازارها قیمت طــرح جدید ۵۰ هزار تومان 

افزایش داشت و بهای انواع دیگر سکه و طال ثابت بود.  

تداوم روند صعودی شاخص بورس
شــاخص کل بازار بورس روز یکشــنبه  با ۲ هزار و ۶۰۱ واحد افزایش در 
جایگاه یک میلیون و ۴۲۴ هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش ایرنا، در معامالت 
آنروز بیش از ۵ میلیارد و ۷۳۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۵۰ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال داد و ســتد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( 
با یک هزار و ۹۸۸ واحد کاهش به ۴۲۰ هزار و ۹۵۴ واحد و شــاخص قیمت 
)هــم وزن( با یک هزار و ۲۵۴ واحد رشــد به ۲۶۵ هزار و ۶۲۲ واحد رســید.
شــاخص بازار اول ۴ هزار و ۴۳۵ واحد افزایش و شــاخص بازار دوم ۲ هزار و 

۶۲۳ واحد کاهش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، گســترش نفت و گاز پارســیان )پارسان( 
بــا یک هزار و ۴۰۹ واحد، ملی صنایع مــس ایران )فملی( با یک هزار و ۲۹۲ 
واحد، ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( بــا ۸۵۹ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۷۹۵ 
واحد تاثیر مثبت بر شــاخص بورس همراه شــدند.گروه فلزات اساسی هم در 
معامالت امروز صدرنشــین برترین گروه های صنعت شــد و در این گروه ۲۶۲ 
 میلیون و ۶۴۳ هزار برگه سهم به ارزش ۵ هزار و ۶۷۷ میلیارد ریال داد و ستد 
شد.روز یکشنبه شــاخص فرابورس بیش از ۵۱ واحد کاهش داشت و بر روی 
کانال ۲۰ هزار و ۸۰۶ واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار بیش از ۲ میلیارد 
۹۱۲  میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۲۹ هزار و ۹۲۹ میلیارد 

ریال دادوستد شد.

اخبار کوتاه

بازار

بورس

ازدحام  – محمد سیاح:  گروه اقتصادی 
زائران اربعیــن در فرودگاه امــام خمینی در 
روزهــای اخیر، یک پرســش جــدی پیش 
روی افــکار عمومی قــرار داد: چــرا با وجود 
ایــن ازدحام، از ترمینال ســالم فرودگام امام 
استفاده نمی شــود؟ ترمینال ســالم یکی از 
پروژه های بزرگی بود که برای توسعه فرودگاه 
امام خمینی ساختته شــد و قرار بود بخشی 
از پروازهــای داخلی که از فــرودگاه مهرآباد 
انجام نمی شــود از این ترمینال صورت بگیرد 
و بخشــی از پروازهای خارجی را هم ساپورت 
کند! اما این اتفاق نیافتاد و با وجود هزینه های 
چند صــد میلیاردی این ترمینــال همچنان 
بالاســتفاده مانده اســت.پروژه ترمینال بین 
المللی سالم از ســال ۱۳۸۹ آغاز شد ولی به 
دلیل عدم تامین مالی مدت زیادی متوقف بود 
و سرانجام در سال ۱۳۹۴ طی مذاکراتی بین 
بنیاد مستضعفان و وزارت راه و شهرسازی قرار 
شد پروژه به صورت BLT انجام شود. وزارت 
راه و شهرسازی در ســال ۱۳۹۵ نیز تصمیم 
گرفت تغییراتی در پروژه ترمینال سالم ایجاد 
کند و ظرفیت این ترمینال را از ۴ میلیون نفر 
به ۵ میلیــون نفر افزایش دهد و طی توافقات 
انجام شده سرانجام بنیاد مستضعفان در سال 
۱۳۹۶ احداث ترمینال بین المللی سالم را آغاز 
کرد و با ســرمایه گذاری حدود ۵۰۰ میلیارد 
تومانــی و پس از ۱۰ ســال در ۲۸ خرداد ۹۸ 
بازگشایی شد.با این حال این ترمینال همچنان 
بالاســتفاده مانده و هیچ فعالیتی با وجود این 
همه هزینه در آن صورت نمی گیرد و همچنان 
که در ازدحام روزهای اخیر مســافران اربعین 
هم مشاهده شد هیچ مسافری از این ترمینال 
نتوانست استفاده کند.جواد صالحی، مدیرکل 
دفتر ارتباطات، اطالع رســانی و امور بین الملل 
شرکت شــهر فرودگاهی امام خمینی )ره( در 
توجیه این موضوع به خبرگزاری میزان گفته 
است: »کمبود نیروهای بهداشت مرزی و اینکه 
شــرکت های هندل کننده کف استاندارد های 
تعداد تجهیــزات را دارند از جملــه مواردی 
است که بازگشایی ترمینال سالم را امکان پذیر 
نمی کند. چرا که با توجه به موضوع کرونا تعداد 
نیرو های وزارت بهداشت بسیار محدود است و 
ما فقط توانسته ایم برای ترمینال یک فرودگاه 
امــام خمینــی )ره( نیرو از وزارت بهداشــت 

مســتقر کنیم. در اربعین  سال های اخیر قبل 
از اینکه ترمینال سالم افتتاح شود در ترمینال 
یک فرودگاه امــام خمینــی )ره( ۱۸۱ هزار 
مســافر اعزام و پذیرش می شدند. ما مشکلی 
برای باز کردن ترمینال ســالم نداریم چراکه 
نیرو های ترمینال فعال هستند و این ترمینال 
هیچ موقع بســته نبوده اســت.«او ادامه داد: 
»نیرو های کشــیک در ترمینال سالم مستقر 
هستند، اما به واسطه شــیوع کرونا و کاهش 
پرواز ها مجبور به انتقال کامل پرواز به ترمینال 
یک فرودگاه امام خمینی )ره( شدیم و از نظر 
راه اندازی مجدد ترمینال سالم مشکلی وجود 
ندارد. موردی که در حال حاضر وجود دارد این 
است که درصورت اســتفاده از ترمینال سالم 
شــرکت های هندل کننده مجبور می شــوند 
تجهیزات خود را دو قســمتی کنند و با توجه 
به این که این شــرکت های هندل کننده کف 
استاندارد های تعداد تجهیزات را دارند اگر قرار 
باشد تجهیزات را دوقسمتی کنند نمی توانند 
خدمات مناسبی به مسافران ارائه دهند.«مدیر 
کل دفتر ارتباطات، اطالع رســانی و امور بین 
الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( 
گفت: »مورد دیگر جابه جایی هواپیما ها است 
به طور مثال برای پرواز های خارجی که دو سر 
مسافر هستند هیچ مشکلی وجود ندارد چراکه 

هواپیما بعد از مراجعه به ترمینال ســالم آن 
را تــرک می کند، اما برای پرواز های ایرانی که 
یک زنجیره پروازی دارند جابه جایی هواپیما 
از ترمینال ســالم به ترمینــال یک فرودگاه و 
بالعکس مشکل ایجاد می کند چراکه مسافت 

طوالنی است.«
در همین راستا »احمد نیکنام« رئیس اداره 
کنترل ترافیک هوایی فرودگاه امام خمینی)ره( 
در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایرنا درباره 
اینکه  چرا پروازهای اربعین امسال از ترمینال 
»سالم« انجام نشــد تا تجمع مسافران بدون 
روادید در ترمینال یــک، مدیریت فرودگاه را 
ســخت نکند، گفت: استفاده از ترمینال سالم 
برای پروازهای اربعین امسال را به چند دلیل 
جایز ندانســتیم و این تصمیم کارشناســی با 
برگزاری چندین جلســه در فرودگاه امام قبل 
از شــروع پروازهای اربعین اتخاذ شــد.نیکنام 
با بیــان اینکه در حال حاضر ترمینال ســالم 
زیرســاخت الزم برای انجام پروازهای اربعین 
را ندارد، تصریح کرد: بر اساس استانداردهای 
ایکائــو در صورت عدم دید کافــی کنترلر به 
»تاکســی وی« و »اپرون« که اکنون وضعیت 
در ترمینال ســالم این گونه اســت، ساخت 
یک برج جداگانه یا اســتفاده از سیستم های 
SMR یــا  ASMGCS مورد نیاز اســت.

به گفتــه نیکنام، مدیریت عبــور و مرور این 
حجــم از خودروهای عملیاتــی و هواپیماها 
در ســطوح پروازی فرودگاه بویژه در شــرایط 
بد آب و هوایی و دیــد کم، بدون بهره گیری 
از سیســتم های نوین کنترل ترافیک ممکن 
نیست. ســامانه هوشــمند مدیریت ترافیک 
بهره  با   )A-SMGCS( زمینــی فــرودگاه
گیری از سیستم های راداری و نظارتی امکان 
کنترل و مدیریت تردد تمام وســایل نقلیه و 
هواپیما را بــا ایمنی و بازدهی بــاال در تمام 
شرایط  فراهم می آورد و موجب صرفه جویی 
قابل توجه در مصرف سوخت و کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای می شــود.وی اضافه کرد: 
بررسی انجام شده نشــان می دهد که اکنون 
فرودگاه امام خمینی )ره( و چند فرودگاه دیگر 
نیازمند اجرای این سامانه در سطح ۴ هستند 
و باید هر چه سریع تر  برای برنامه ریزی برای 
تحهیز این فرودگاه ها به این سامانه اقدام شود.
نیکنام خاطرنشــان کرد: از سوی دیگر  وجود 
راه های ورود و خروج متفاوت برای دسترسی 
به اپرون سالم ضروری اســت اما اکنون تنها 
یک تاکسی وی، اپرون ترمینال سالم را به باند 

پروازی متصل می کند.
با توجه به این ســخنان به نظر می رســد 
ترمینال ســالم که با بیــش از ۵۰۰ میلیارد 

تومان سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده، 
عمال امکاناتی برای استفاده از آن وجود ندارد 
و این باعث ســرافکندگی صنعت هواپیمایی 
و فرودگاهی کشور اســت که حتی نمی تواند 
امکانات تجهیز یک ترمینال را که با هزینه های 
بسیار زیاد احداث شده، فراهم کنند. از طرفی 
تمام بهانه هایــی که درباره عــدم راه اندازی 
ترمینال سالم بیان شده دارای تناقضاتی آشکار 
و البتــه غیرقابل قبول اســت. او از یک طرف 
می گوید که مشکلی برای راه اندازی ترمینال 
سالم نداریم و از طرف دیگر معتقد است چون 
شــرکت های خدمات دهنده کــف امکانات را 
دارند نمی توانند امکانات خود را در دو ترمینال 
تقســیم کنند. وقتی حداقل امکانات هم برای 
ارائه ســرویس وجود نــدارد و برای آن فکری 
نشده است پس چگونه می توان گفت مشکلی 
برای راه اندازی ترمینال سالم وجود ندارد؟ مگر 
ترمینال بدون امکانات جانبی قابلیت استفاده 
دارد؟! اصال چرا چنین ترمینالی با این هزینه 
راه اندازی شــده است وقتی از آن استفاده ای 
صورت نمی گیــرد؟از طرفی وقتی براســاس 
گفته های صالحــی جابجایی هواپیما بین این 
ترمینــال با ترمینال های دیگر کار ســخت و 
مشکل ســازی است، به زبان ســاده می توان 
اینطور برداشت کرد که اصال هواپیمایی برای 
استقرار در این ترمینال وجود ندارد! ترمینال 
ســالم خرداد ۹۸ به بهره برداری رســیده و 
چند ماه بعد هم ســروکله کرونا پیدا شــده و 
جالب که در این دو سال فرودگاه امام به جای 
هزینه برای استقرار سیستم های کنترل کرونا 
مانند سایر فرودگاه های جهان یا برنامه ریزی 
برای استفاده از نیروهای وزارت بهداشت برای 
کنترل بیماری، به تعطیلی ترمینال سالم رای 
داده اســت!میلیاردها تومان ســرمایه در این 
ترمینال هزینه شده اما تا به امروز که دو سال 
از افتتاح این ترمینال می گذرد هیچ اســتفاده 
مفیدی از مجهزترین ترمینال هواپیمایی کشور 
نشــده اســت؛ گویا هدف، صرفا راه اندازی و 
افتتاح آن بوده است! به نظر می رسد مسئوالن 
نه انگیزه ای برای تجهیز این ترمینال دارند و 
نه برنامه ای مدون برای بهره وری آن در آینده. 
شاید بهتر بود این ۵۰۰ میلیارد تومان یا بیشتر 
برای افزایش تجهیزات فرودگاهی هزینه شود 

تا ترمینالی متروکه بماند!

رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روسیه با بیان اینکه کشورهای عضو 
ســازمان همکاری های شــانگهای ۴۰ درصد از جمعیــت و ۲۸ درصد از تولید 
ناخالــص جهان را در اختیار دارند، بر ضرورت اســتفاده از فرصت های عضویت 
دائم در این سازمان برای تســهیل تجارت تاکید کرد.به گزارش خبرنگار ایرنا، 
ایران در ۲۶ شهریورماه در جریان نشست سران سازمان همکاری های شانگهای 
بــا موافقت همه اعضا، نهمین عضو دائم این ســازمان شــد. عضویت ایران در 
این ســازمان، عالوه بر دستاوردهای سیاســی و امنیتی، فرصت های اقتصادی 
گســترده ای را نیز پیش روی فعاالن اقتصادی کشــورمان قرار می دهد و مسیر 

مبادالت تجاری با کشورهای عضو را تسهیل می کند.
در همین راستا، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا با بیان اینکه ســازمان همکاری های شانگهای یکی از بزرگ ترین 
ســازمان همکاری های منطقه ای در جهان اســت، خاطرنشان کرد: کشورهای 
عضو ایــن پیمان، بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان را تشــکیل می  دهند و 
۲۸ درصــد از تولید ناخالص جهان هم، در کشــورهای عضو این پیمان تولید 
می شود.هادی تیزهوش تابان تصریح کرد:سه عضو این پیمان شامل چین، هند 
و روسیه در میان قدرت های برتر اقتصادی امروز جهان قرار دارند و پیش بینی 
می شــود در دهه های آینده، جایگاه آنها از این منظــر بهبود هم پیدا  کند.وی 
افزود: دائمی شدن عضویت ایران در ســازمان همکاری های شانگهای می تواند 
در راســتای قرارداد راهبردی میان ایران و چین، فضــا و الزامات الزم را برای 

اجرای معاهده ۲۵ ساله، فراهم کند.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 
با بیان اینکه توافق برای تشــکیل شــورای مشترک بانکی بین کشورهای عضو 
سازمان از دیگر دستاوردهای مهم بود، تاکید کرد: هدف از تشکیل این شورای 
مشترک بانکی تسهیل در فراهم کردن سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه های 
مشترک اعضا عنوان شده  است.وی با تاکید بر اینکه این روند با در نظر گرفتن 
شرایط فعلی کشــور پیوستن به سازمان همکاری های شــانگهای را تبدیل به 
یک فرصت طالیی برای اقتصاد ایران می کند، خاطرنشــان کرد: اقتصاد کشور 
بیش از هر زمانی نیازمند توســعه صادرات غیر نفتی اســت تــا بتواند از یک 
ســو کاهش درآمدهای نفتی را جبران و از ســوی دیگر تولید ناخالص ملی را 
افزایش دهد.تیزهوش تابان تاکید کرد: با توجه به مشکل تحریم های بانکی برای 
انجام مبادالت تجاری، پیوســتن به این سازمان و بهره مندی از همکاری های 
بانکی شــاید بتواند در کاهش فشارهای ناشی از این تحریم ها اثرگذار باشد.وی 
افزود: همچنین در حوزه انرژی نیز ایران به شــدت نیازمند سرمایه گذاری در 
زمینه های کشــف، اســتخراج و بهره برداری از حوزه های نفت و گاز است و با 
عضویت کامل در این ســازمان، شرایط برای جذب و انجام این گونه از سرمایه 

گذاری ها بیش از گذشته فراهم می شود. 
سازمان همکاری های  شانگهای با حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی جهان 
از جمله معدود سازمان هایی با ماهیت هم زمان اقتصادی و امنیتی- نظامی است.
بر اســاس اعالم گمرک، میزان تجارت ایران با مجموعه کشورهای عضو پیمان 

شانگهای در ســال ۹۹ به ۵۵ میلیون تن کاال به ارزش ۲۸ میلیارد دالر رسید 
که ســهم صادرات ۴۶ میلیون تن بــه ارزش ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر و 
سهم واردات ۹ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر بوده است.
بیشــترین حجم تجارت ایران با چین به ارزش ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر 
اســت و هند با سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر، افغانستان با ۲ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون دالر، روسیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر و پاکستان با یک میلیارد 

و ۲۰۰ میلیون دالر در رتبه های بعدی قرار دارند.

معاون وزیر راه و شهرســازی با اعالم این خبر که از دو 
هفته دیگر ثبت نام برای واحدهای طرح جهش مســکن 
آغاز می شود گفت: برای حدود ۴ میلیون واحد تامین زمین 
شده و قیمت واحدها بر اساس نرخ تمام شده است؛ تالش 
می شــود حداکثر کمکهای دولت به دهکهای اول تا سوم 
اختصاص پیدا کند.به گزارش ایسنا، محمود محمودزاده در 
نشست خبری با موضوع تشریح قانون جهش تولید مسکن 
اظهار کرد: در پی آن هستیم تا پروژه های طرح جهش تولید 
و تامین مســکن با حداقل قیمت تمام شده ساخته شود. 
پیشنهاداتی مطرح شده که با شیوه هایی مصالح ساختمانی 
با پایین ترین نرخ ممکن به دســت ســازندگان برسد.وی 
درباره زمان ثبت نام واحدهای طرح جهش تولید مســکن 
گفت: به زودی فراخوان می دهیــم و از همه خانواده های 
فاقد مســکن دعوت می کنیم در این طرح ثبت نام کنند 
و از مزایای این پروژه اســتفاده کننــد. طی دو هفته آتی 
ثبت نام شــروع می شود. ممکن است سایت جدیدی را در 
نظر بگیریم یا در صفحه اقدام ملی ثبت نام را انجام دهیم.
معاون وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد: در حوزه خدمات 
چند مصوبه روشــن وجود دارد که  یکــی از آنها تخفیف 
۳۰ تا ۱۰۰ درصد برای صدور پروانه ســاختمانی اســت. 
برای گروههای کم درآمد تخفیف ۱۰۰ درصد خواهد بود.

محمودزاده با بیان اینکه قصد ورود جدی به بازار ســرمایه 
داریم گفت: هدف این اســت که منابع مالی پروژه ها را از 
طریق بورس محقق کنیم. موضوع دوم ضمانتهای اجرایی 
و تکالیفی است که برای همه دستگاهها لحاظ شده است. 
همه مســائلی که با توجه به تولید مســکن انبوه مناسب 
خانوارهای متوســط و کم درآمد دیده شده که انشاءاهلل با 
همکاری همه دستگاهها شاهد تولید مسکن انبوه خواهیم 
بود و پس از تصویب شــورای عالی مســکن روشهای اجرا 
به اطالع عموم می رســد.معاون وزیر راه و شهرســازی در 
پاســخ به مبلغ وام و میزان یارانه های دولتی طرح جهش 
تولید و تامین مسکن گفت: درصددیم تا حداکثر کمکهای 
دولت برای دهکهای اول تا ســوم اختصاص پیدا کند. این 
پیشــنهاد به شورای عالی مســکن ارایه شده و امیدواریم 
به نتیجه برســد. از نظر پایین بودن نرخ سود بانکی برای 
دهکهای اول تا ســوم و هم از نظر مصالح و خدمات فنی 
مهندســی بیشترین کمک انجام می شود. معاون مسکن و 
ساختمان وزیر راه و شهرسازی، واجدان شرایط واحدهای 
طرح جهش تولید مســکن را خانه اولی ها دانست  گفت: 
طبق قانون چهار شــرط برای متقاضیــان وجود دارد که 
سرپرســت یا اعضای خانوار از ابتدای انقالب از تسهیالت 
و زمین دولتی اســتفاده نکرده باشند. از سال ۱۳۸۴ فاقد 

مسکن باشــند. متاهل و سابقه پنج سال سکونت در شهر 
محل تقاضا از دیگر شــروط اســت. این پیشــنهاد مطرح 
شــده که با توجه بــه خصوصیات هر منطقــه اختیاراتی 
درخصوص برخی موارد مثل ســکونت پنج ساله به وزارت 
راه و شهرسازی داده شود. بنابراین برخی شروط این طرح 
قابل تغییر خواهد بود.وی درباره تامین زمین مسکن بیان 
کرد: حــدود ۶۰ هزار هکتار از منابــع طبیعی و ۶۰ هزار 
هکتار توسط سایر دستگاهها برای طرحهای مسکن دولتی 
اختصاص یافته اســت. ما نیاز ۴ میلیون مسکن را تامین 
کرده ایم که در روزهای آینده به استانداران ابالغ می شود.

محمــوزاده با بیان اینکه یارانه برای طرح جهش مســکن 
تعیین نشــده اســت افزود: ردیفهای بودجه حدود ۴۵۰۰ 
میلیارد تومان برای تامین مســکن دهکهای پایین در نظر 
گرفته شده اســت. مساله این اســت که تمام اقدامات از 
طریق ساختار وزارت راه و شهرسازی انجام می شود که بر 
اساس قانون در صندوق ملی مسکن می آید که قابل رصد و 
گزارش گیری باشد. از محل مالیاتهای حوزه مسکن، زمین 
و مستغالت به درآمدهای صندوق می آید. اقساط بازگشتی 
مســکن مهر، محل مشــارکت، خیرین یا ردیفهای از این 
شــکل جزو منابع صندوق است که بتوان تسهیالت ارزان 
قیمت در اختیار گروههای مختلف درآمدی قرار داد.معاون 

وزیر راه و شهرســازی در پاسخ به ایسنا درخصوص قیمت 
واحدهای طرح جهش تولید مسکن گفت: قیمت واحهای 
طرح جهش تولید و تامین مسکن بر اساس نرخ تمام شده 
اســت. در حال حاضر نمی توانیم دلیل قیمتهای قطعی را 
اعــالم کنیم چرا که با توجه به نرخ بازار خواهد بود. دولت 
ســازنده نیســت و در تمام طرحهای حمایتی فقط تامین 
کننده زمین، تســهیالت و در بهترین شــرایط تسهیالت 
ارزان قیمت و خدمات اســت.وی ادامه داد: برای شهرهای 
زیر ۱۰۰ هزار نفر تا آنجایی که امکانش هســت زمین در 
اختیار گروههای دو تا ســه نفره قرار می دهیم. پروژه های 
بیش از ۱۲ واحد به صورت انبوه سازی انجام می شود که به 
نمایندگی از مردم کارگزارانی تعیین می کنیم که مدیریت 
کنند.محمودزاده با بیان اینکه مالک ما نظام فنی و اجرایی 
کشــور خواهد بود تاکید کرد: ما یک نظام فنی اجرایی در 
کشــور داریم که هر پروژه عمرانی بر اساس فهرست بهای 
ســازمان برنامه و بوجه برآورد قیمــت ونرخ پایه برای آن 
تعیین می شود. هر سه ماه یک بار تعدیلی را سازمان برنامه 
وبودجه اعالم می کند که این تعدیل الزاما مثبت نیســت. 
ممکن است اگر شــرایط اقتصادی بهتر باشد کمتر شود. 
عدد پایه بر مبنای سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به میزان ۲.۸ 

میلیون تومان لحاظ شده است.

بالاستفاده ماندن ترمینال جدید فرودگاه امام )ره( و ازدحام زائران اربعین 

خداحافظی زودهنگام با ترمینال 500 میلیاردی سالم!

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه مطرح کرد

فرصت های گسترده اقتصادی و تسهیل تجارت با عضویت در سازمان شانگهای

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ثبت نام خانه اولی ها از دو هفته دیگر در طرح جهش مسکن

در شهریور ۱۴۰۰ بیش از ۸ میلیون تن محصول در 
بورس کاال داد و ســتد شد.به گزارش بورس کاال، طی 
شــهریور ماه سال جاری، ۸ میلیون و ۶۲ هزار تن انواع 
کاال به ارزش بیــش از ۵۳۳ هزار میلیارد ریال در بازار 
فیزیکی بورس کاالی ایران مورد دادوســتد قرار گرفت 
که نسبت به مرداد ماه به ترتیب رشد ۷۰ و ۴۹ درصدی 
را در حجم و ارزش معامالت تجربه کرد.تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران، طی ماه گذشــته 
میزبــان معامله ۶ میلیون و ۱۸ هــزار تن انواع کاال به 
ارزش بیش از ۲۶۴ هزار میلیارد ریال بود.در این تاالر ۴ 
میلیون و ۶۴۹ هزار تن سیمان، یک میلیون و ۵۰ هزار 
تن انواع فوالد، ۲۵۰ هزار تن سنگ آهن، ۳۱ هزار تن 
آهن اســفنجی، ۲۸ هزار و ۱۰ تن آلومینیوم، ۱۹ هزار 
و ۱۸۰ تن انــواع مس، ۱۶ هزار و ۸۲۰ تن روی، ۷۲۰ 
تن کنسانتره مولیبدن، ۴۰۰ تن کک، ۸۴ تن کنسانتره 
فلزات گرانبها و ۱۰۸ کیلوگرم شــمش طال از ســوی 

مشتریان خریداری شد.همچنین در تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز طی شهریور 
ماه افزون بر ۲ میلیون و ۴ هزار تن انواع کاال به ارزش 
۲۶۱ هزار میلیارد ریال در دو بخش داخلی و صادراتی 
معامله شــد.در این تاالر بیــش از ۵۲۱ هزار و ۲۴ تن 
انواع قیــر، ۴۱۷ هزار و ۷۸۷ تن انــواع مواد پلیمری، 
۱۶۳ هزار و ۱۶۹ تن مواد شیمیایی، ۱۷ هزار و ۲۹ تن 
روغن، ۳ هزار و ۵۰۰ تن ســالپس واکس و ۶۴۳ هزار 
تن وکیوم باتوم به فروش رسید.از دیگر کاالهای معامله 
شــده در این تاالر می توان به دادوستد ۳۴ هزار و ۶۴۵ 
تــن گوگرد، یک هزار و ۶۱۰ تن عایق رطوبتی و ۱۹۴ 
هزار تن لوب کات اشــاره کرد.همچنین ۸۶۰ کیلوگرم 
زعفران رشــته ای نیز در تاالر کشاورزی بورس کاالی 
ایران دادوســتد شد. بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز 
طی مدت مذکور معامله ۳۹ هزار و ۱۹۸ تن انواع کاال 

را تجربه کرد.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در پنج ماهه 
اول امسال از ۲۴ کاالی منتخب صنعتی، تولید ۱۳ کاال 
کاهش یافته و تولید تلویزیون با کاهش ۱۱.۷ درصدی 
مواجه شده است.به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در 
پنج ماهه نخست امسال تولید سه کاال بیش از ۲۰ )تا 
۵۹.۸ درصــد(، یک کاال بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، دو کاال 
۱۰ تا ۲۰ درصد و شش کاال کمتر از ۱۰ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و تولید ۱۳ کاال 
نیز کاهش یافته است.در این میان رتبه دوم بیشترین 
افزایش تولید، مربوط به روغن ساخته شده نباتی است 
که با ۳۷.۲ درصد رشد، تولید آن در پنج ماهه نخست 
امسال به ۸۳۴ هزار و ۷۰۰ تن رسیده است.تولید روغن 
در بیشتر ماه های سال قبل بیشترین کاهش را نسبت 
به سایر کاالها داشت.کارخانجات تولیدی در سال جاری 
باید نسبت به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن که ۱۲۰ 

هزار تن در بخش های خانــوار، ۲۵ هزار تن در بخش 
صنف و ۳۵ هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام 
کنند که برای چهار ماه باید معادل ۹۰۰ هزار تن باشد.
در خرداد ماه امسال افزایش قیمت ۳۵ درصدی روغن 
مایع و ۳۰ درصدی روغن جامد به طور غیررســمی از 
سوی مســئوالن تایید و در نهایت در سامانه ۱۲۴ که 
مالک عمل بازرسان صنفی است اعمال شد. مشکالت 
بــازار روغن محدود به افزایش قیمت نیســت بلکه در 
ماه های اخیر بازار روغن بارها با تالطم، کمبود و افزایش 
قیمت مواجه شد.طی پنج ماهه امسال تولید انواع لوازم 
خانگی با ۱۰.۷ درصد افزایش نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل به بیش از یک میلیون و ۸۵۶ هزار دستگاه 
رسیده است. از بین انواع لوازم خانگی تولید تلویزیون 
با کاهش ۱۱.۷ درصدی مواجه بوده و تولید آن از ۵۰۷ 
هزار و ۱۰۰ دســتگاه در پنج ماهه سال گذشته ۴۴۷  
هزار و ۷۰۰ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است.

تولید تلویزیون کاهش یافتداد و ستد بیش از ۸ میلیون تن محصول در بورس کاال


