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رشد ۶۷ درصدی صادرات ایران به عمان 
در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰

رئیس اتاق مشــترک ایران و عمان گفت: حجم مبادالت تجاری دو کشور در 
6 ماهه اول 1400 با 49% درصد نسبت به سال قبل و معادل 547 میلیون دالر 
بوده اســت که پیش بینی می شود در پایان ســالجاری به بیش از یک میلیارد 
دالر افزایش یابد.به گزارش اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، محسن ضرابی، 
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در نشست با علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان 
توسعه تجارت اعالم داشت که با توجه به تعامل بسیار سازنده اتاق مشترک ایران 
و عمان بعنوان متولی بخش خصوصی ایران در عمان با ســازمان توسعه تجارت 
و ســفارت ج.ا.ایران در مسقط، در شناســایی و احصاء موانع تجاری دو کشور و 
ایجاد زیرساختهای موردنیاز و نیز با توجه به همکاری صمیمانه اتاق مشترک با 
اتاق بازرگانی، دستگاهای اجرایی، دولتمردان، فعالین اقتصادی و نیز مناطق آزاد 
کشــور عمان، شاهد رشد 67 درصدی صادرات ایران در 6 ماهه اول سال 140، 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته می باشیم و در این مدت میزان صادرات ایران 

به عمان به رقم 277 میلیون دالر در مقابل 166 میلیون دالر سال قبل رسید.

از سرگیری روابط اقتصادی ایران و عربستان 
سخنگوی گمرک از آغاز روابط اقتصادی ایران و عربستان با صادرات ۳9 هزار 
دالری به این کشور در دولت سیزدهم خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از صدا و سیما، روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک با اعالم این خبر گفت: بعد از 
یک سال و نیم قطعی روابط، صادرات به عربستان همزمان با مذاکرات دو کشور 
اتفاق افتاده که خبر خوبی به حساب می آید.وی افزود: از ۳9 هزار دالر صادرات 
به عربســتان، 6 هزار دالر مربوط به صادرات کاشــی و ۳۳ هزار دالر مربوط به 
صادرات شیشه های کروی مورد نیاز در عالئم رانندگی است.لطیفی آغاز صادرات 
به عربســتان در دولت سیزدهم را نشانه گشایش در روابط سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی دو کشور دانست.

فساد ۵۰۰۰ تن ذرت در گمرکات شمال
بعد از هشــدارهایی که در رابطه با دپو و عدم ترخیــص نهاده های دامی در 
گمرکات شمال کشور اعالم شده بود تازه ترین خبرها از فاسد بودن حدود 5000 
تن ذرت دامی و آلودگی آن به آفالتوکسین حکایت دارد.به گزارش ایسنا،چندی 
پیش بود که مســئوالن گمرک ایران از احتمال فاســد شدن چند ده هزار تن 
نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور خبر داده  و تاکید کرده 
بودند که مدارک الزم جهت ترخیص این کاالها به گمرک ارائه نشــده و از این 
رو باید نسبت به متروکه شدن آنهایی که در معرض فساد قرار دارند اقدام شود. 
پیگیــری موضوع از گمرک ایران نیز تائید کننده آلودگی بخشــی از ذرت های 
موجود در گمرک های مازندران اســت. در ایــن رابطه معاون فنی گمرک ایران 
به ایســنا توضیحاتی ارائه کرد و  با اشاره به وضعیت کاالهای اساسی موجود در 
گمرک مازندران گفت  که در سه گمرک امیرآباد، نوشهر و فریدون کنار تا پایان 
شهریورماه سال جاری حدود 672 هزار تن کاال موجود بوده که از این میزان 2۸6 
هزار تن جو، 97 هزار تن گندم، 160 هزار تن ذرت، 7000 تن دانه های روغنی 

و 11۳ هزار تن روغن خام بوده است.

سهم ۶۰ درصدی استان تهران از کارت های بازرگانی
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان 
تهران از رشد 72 درصدی صدور کارت های بازرگانی در استان تهران خبر داد و 
گفت: 55 تا 60 درصد از کارت های بازرگانی کشور در استان تهران است.هوشنگ 
رضایی ثمرین در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری 
تمدید کارت های بازرگانی 21 درصد و صدور اولیه آن ها  72 درصد نســبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد داشته اســت. در نیمه نخست امسال 1492 کارت 
بازرگانی صادر و 55۸5 کارت تمدید شــده است.همچنین به گفته وی 17000  
کارت بازرگانی در اســتان تهران وجود دارد که 55 تــا 60 درصد از کارت های 

بازرگانی کشور را شامل می شود.

تقالی طال برای بازگشت به مسیر صعودی
قیمت طال در معامالت روز قیمت طال دوشنبه تقریبا تغییری نداشت و برای 
احیا از ریزشــی که روز جمعه تحت تاثیر صعود بازده اوراق قرضه و دالر آمریکا 
داشت، درتقال بود.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری تغییر 
چندانی نداشــت و در 176۸ دالر و شش سنت ایستاد. بهای معامالت این بازار 
روز جمعه 1.6 درصد ســقوط کرده بود. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
طال ثابت بود و در 1767 دالر و ۸0 ســنت قرار گرفت.صعود بازده اوراق خزانه 
آمریکا که هفته گذشته به باالترین رکورد چند ماهه رسید، به جذابیت سرمایه 
گذاری در طال که دارایی بدون بازدهی اســت، ضربــه زد. بازده اوراق خزانه روز 
جمعه پس از انتشار آماری که رشد چشمگیر خرده فروشی آمریکا در سپتامبر 
را نشان داد و انتظارات برای افزایش زودتر از موعد نرخهای بهره را تقویت کرد، 
افزایش فوق العاده ای پیدا کرد.کایل رودا، تحلیلگر شــرکت IG Markets در 
این باره گفت: فشــارهای قیمت در سراسر جهان به اقدام بانکهای مرکزی برای 
تحکیم سیاست پولی فوریت بخشیده است و این موضوع برای طال خوب نیست 
و قیمت آن را به مرور پایینتر می برد.ارزش دالر هم قوی تر شــد و طال را برای 

خریداران غیرآمریکایی گرانتر کرد.

رشد شاخص بورس در معامالت بازار

شــاخص کل بازار بورس در روزگذشته با ۸5۳ واحد افزایش در جایگاه یک 
 میلیون و 4۳6 هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش ایرنا، در معامالت روز دوشنبه 
بیش از هفت میلیارد و 562 میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق بهادار به ارزش 
56 هزار و 570 میلیارد ریال داد و ســتد شــد.همچنین شاخص کل )هم وزن( 
بــا چهار  هزار و ۳47 واحد کاهش به ۳9۳ هزار و 96۳ واحد و شــاخص قیمت 
)هم وزن( با دو  هزار و 741 واحد افت به 24۸ هزار و 4۸5 واحد رسید.شــاخص 
بازار اول چهار هزار و 1۸7 واحد رشــد و شاخص بازار دوم 9 هزار و 421 واحد 
کاهش داشــت.عالوه بر این در بین همه نمادها، ملی صنایع مس ایران )فملی( 
با یک هزار و 244 واحد، پتروشیمی شــازند )شــاراک( با 447 واحد، معدنی و 
صنعتی چادرملو )کچاد( با 400 واحد، پتروشیمی خارک )شخارک( با ۳25 واحد، 
پتروشــیمی جم )جم( با 2۳2 واحد، توســعه معادن و فلزات )ومعادن( با 229 
واحد، پتروشیمی فناوران َ)فن( با 226 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 
22۳ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 21۸ واحد و سرمایه گذاری صندوق 
بازنشســتگی )وصندوق( با 215 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.در 
مقابل پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با 1۸9 واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با 
1۸۸ واحــد، بورس کاالی ایران )کاال( با 171 واحــد، آلومینیوم ایران )فایرا( با 
167 واحد، بانک پارسیان )وپارس( با 155 واحد، پتروشیمی خراسان )خراسان( 
با 1۳6 واحد، بانک ملت )وبملت( با 1۳۳ واحد، فجر انرژی خلیج فارس )بفجر( 
بــا 127 واحد و فرآوری معدنــی اچال کانی پارس )اپال( بــا 94 واحد با تاثیر 
منفی بر شــاخص بورس همراه شدند.روزگذشته شاخص فرابورس حدود 107 
واحد کاهش داشــت و بر روی کانال 20 هزار و ۳06 واحد ثابت ماند.همچنین 
در این بازار ســه میلیارد و 4۸2 میلیون برگه ســهم به ارزش 4۸6 هزار و ۸52 
میلیارد ریال داد و ســتد شد.دیروز نماد پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پلیمر آریا 
ساسول )آریا(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
پتروشیمی مارون )مارون(، پخش هجرت )هجرت(، گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی )ســمگا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( و ذوب روی اصفهان )فروی( 
تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشــتند.همچنین فرابورس ایران )فرابورس(، 
مجتمع جهان فوالد سیرجان )فجهان(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، بانک 
دی )دی(، شــرکت ســرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، صنایع پتروشیمی تخت 
جمشید )شجم(، تولیدات پتروشــیمی قائدبصیر )شبصیر(، بیمه کوثر )کوثر( و 

نفت پاسارگاد )شپاس( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

اخبار کوتاه

بورس

بر اساس آمارهای منتشره از حدود یکسال پیش تقریبا 
اکثر فعالیت های بندر شــهید بهشتی بر تخلیه، نگهداری و 
توزیع و حمل یکســره کاالهای اساسی و صادرات کاالهای 
معدنــی متمرکز شــده، از اینرو بندر چابهار به ســهم ده 
درصدی از نقل و انتقال کاالهای اساســی در کشور رسیده 
اما از اوایل امســال بندر شهید بهشتی چابهار تقریبا نقشی 
در حمل و نقل کانتینری برای ایران و کشــورهای همسایه 
نداشته است.در شرایطی که عده ای عضویت ایران در پیمان 
شــانگهای را دوره جدیدی از همکاری های اقتصادی ایران 
و ســایر کشــورهای عضو به ویژه چین می دانند و قرارداد 
25 ســاله ایران و چین را ناجی اقتصاد کشــورمان عنوان 
می کنند، چند روز گذشته مدیرعامل کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران اعالم کرد که چین اجازه ورود کشــتی های 
ایرانی به بنادر مهم را نمی دهد و مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردی هم این موضوع را تایید و گفته است که به دلیل 
تحریم ها کشتی های ایرانی با محدودیت هایی مواجه هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره مســاله چین 
و تحریم های چینی نســبت به ناوگان دریایی تجاری ایران 
موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده این است که راهبری 
اکثر بنــادر اصلی و مهم چین در قالــب فرآیند خصوصی 
سازی به مشــارکت های بین المللی و ترمینال اپراتورهای 
بزرگ جهان واگذار شده و عمال دولت چین نمی تواند بطور 
مستقیم در تصمیمات آن بنادر و پایانه ها دخالت و یا برای 
آنها تصمیم گیری یا سیاســت گذاری کند و شرایط بازار و 
موضوعات تحریم ها عواملی هستند که پایانه های بنادر اصلی 
و مهم چین را از کار کردن با کشتیرانی جمهوری اسالمی باز 
می دارند مگر آنکه یک گشایش کلی در خصوص تحریم ها 
و ارتباطــات بین المللی با ایران شــکل گیرد.اما ممنوعیت 
ورود ناوگان ایرانی فقط به بنادر چینی محدود نمی شــود 
و اخیرا اعالم شــده حتی هند هم محدودیت هایی را برای 
ورود کاالهای ایرانی وضع کرده که البته دلیل آن تنها مساله 
فشار تحریم ها نیســت.اخیرا هند اعالم کرده ارایه خدمات 

بــه محموالت کانتینری که از ایران به بندر موندرا ارســال 
می شوند را  متوقف می کند. 

باید توجه داشت که در حال حاضر راهبری بندر موندرا 
از سوی دولت هند به مشارکت خصوصی آدانی گروپز و دی 
پی ورلد )امارات( سپرده شده و این مجموعه توانسته، پایانه 
کانتینری موندرا را به فعالترین قطب مبادالت کانتینری هند 
تبدیل کند به طوری که حتی بندر ناواشــیوا )بمبئی( را در 
این زمینه پشت سر بگذارد.متاســفانه اخیرا ورود برخی از 
کاالهای غیر مجاز با کانتینر از مبدا افغانستان و پاکستان که 
بعضی از آنها از طریق بنادر ایرانی به موندرا ارسال شده اند، 
بهانه الزم را برای تصمیم اخیر مجموعه آدانی گروپز ایجاد 
کرد که اعالم کند برای حفظ اعتبار خود، محموالت ورودی 

از افغانستان و پاکستان و ایران را نمی پذیرد و طبیعتا دولت 
هند هم نمی تواند به بخش خصوصی فشــار بیاورد که این 
ممنوعیت را به راحتی بردارد.در شرایطی که بنادر کشورهای 
همســایه در حال ارتقای ســهم خود از تجارت بین المللی 
هستند و ســرمایه گذاری های کالنی برای افزایش ظرفیت 
و بازارســازی برای آنها در حال انجام است، مجموعه ای از 
اتفاقات باعث کاهش ترافیک اکثر بنادر ایران شــده است از 
جمله در بندر شهید بهشتی چابهار گفته می شود که عمده 
عملیات این بندر صرف کاالهای اساسی و برخی محموالت 

معدنی شده است. 
هــر چند کــه توانایی های بنــدر چابهار بــرای تخلیه 
کشتی های حامل کاالهای اساسی یک نقطه قوت محسوب 

می شــود اما در حال حاضر محور شرق کشور با در اختیار 
داشــتن یک بندر توانمند بنام بندر شهید بهشتی چابهار 
می تواند فصل جدیدی از توسعه را با سرعت بیشتری تجربه 
کند.از سوی دیگر این روزها زمزمه های از اختالفات با اپراتور 
هندی در چابهار شنیده می شود که همین اختالفات باعث 
شده قرارداد 10 ساله با این شرکت منعقد نشود.البته مدیر 
عامل سازمان بنادر و دریانوردی در این باره به ایلنا گفته بود 
اختالفی بین سازمان و اپراتور هندی وجود ندارد و خواسته 
هنــد برای تعیین دادگاه بین المللــی برای حل اختالفات 
بندی رایج در تمام قراردادهای بین المللی اســت.تا کنون 
طرف هنــدی ۳0 درصد از تعهدات خود را در قبال قرارداد 
۸5 میلیون دالری خود را انجام داده اما براســاس اطالعات 
به دســت آمده در حال حاضــر  عملیات تخلیه و بارگیری 
کشــتی ها در  بندر شهید بهشتی توسط تجهیزات سازمان 
بنادر انجام می گیرد و 6 جرثقیلی که هندی ها وارد این بندر 
کردند، هنوز به دالیلی عملیاتی نشده اند.بر اساس آمارهای 
منتشره از حدود یکسال پیش تقریبا اکثر فعالیت های بندر 
شهید بهشــتی بر تخلیه، نگهداری و توزیع و حمل یکسره 
کاالهای اساســی و صادرات کاالهای معدنی متمرکز شده، 
از اینرو بندر چابهار به ســهم ده درصــدی از نقل و انتقال 
کاالهای اساسی در کشور رســیده اما از اوایل امسال بندر 
شهید بهشتی چابهار تقریبا نقشی در حمل و نقل کانتینری 
برای ایران و کشورهای همسایه نداشته است.از این مشارکت 
بین المللی در چابهار انتظار می رفت تجارت مســتقیم بین 
ایران و هندوســتان و کشورهای آســیای میانه و روسیه را 
از طریق بندر شهید بهشــتی تقویت کند که تا کنون این 
هدف محقق نشــده و ایران باید این انتظار از اپراتور هندی 
را داشته باشد تا این مشــکل را برطرف کند چراکه اساسا 
هدف ایجاد بندر شهید بهشتی تنها ساخت و ساز یک بندر 
اقیانوسی و خرید و استقرار تجهیزات نبوده و قرار بود بندر 
چابهار به دروازه ملل و پشــتیبان توسعه و پیشرفت محور 

شرق تبدیل شود.

سوق یافتن تقاضای مصرفی به سمت واحدهای کوچک 
متراژ و ارزان قیمت در ســه منطقه پرتراکم جنوب تهران 
منجر به کــوچ طرف عرضه از شــمال بــه نیمه جنوبی 
پایتخت شده است.به گزارش ایسنا، جهش قیمت مسکن 
در مناطق برخوردار شهر تهران، معادله سود در این بازار را 
تغییر داده اســت. آمارها نشان می دهد پس از رشد قیمت 
ملک در شــمال پایتخت تقاضــای واقعی در این محدوده 
کاهش یافته و بر همین اســاس تقاضای ســفته بازی در 
جســت وجوی مناطق پرمعامله به ســمت جنوب تهران 
روانه شده اســت. گزارشــهای میدانی حاکی از آن است 
بخر و بفروشــها که بین سالهای 96 تا 99 اغلب در شمال 
پایتخت حضور داشته اند ضمن ورود به فاز احتیاط در این 
محدوده، نیم نگاهی به جنوب تهران دارند.ســازندگان نیز 
با برداشــت صحیح از کاهش توان طرف تقاضا، سیاســت 
خود را از ســاخت واحدهای بزرگ متراژ در شمال تهران 
به احداث آپارتمانهای کوچــک در جنوب پایتخت تغییر 
داده اند. مناطق 10، 14 و 15 از جمله مناطق جدید هدف 
سازندگان و همچنین سفته بازان شده است.در حال حاضر 
منطقه 10 واقع در نیمه جنوبی تهران که تنها حدود 1.2 
درصد از کل مســاحت و ۳.5 درصد جمعیت این کالنشهر 
را شــامل می شــود 10 درصد معامالت مسکن را به خود 

اختصاص می دهــد. منطقه 14 نیز بــا 2.۳ درصد از کل 
مســاحت تهران حدود 5 درصد از جمعیت این شــهر و 
6.۳ درصد از معامالت مسکن را در بر می گیرد. همچنین 
منطقه 15 با 7.۳ درصد از کل جمعیت و 6.1 درصد از کل 
مساحت شــهر تهران 4.۳ درصد از معامالت مسکن را به 
خود اختصاص می دهد. با این حال منطقه 15 به هدف اول 
ساخت و ساز در شــهر تهران تبدیل شده است.نمایه های 
فوق گویای دو مطلب اســت؛ اول اینکه مناطق مذکور از 
تراکم جمعیتی باالیی به نســبت مســاحت برخوردارند و 
دوم، اغلب واحدهای مســکونی این مناطق از نوع کوچک 

متراژ هستند. 
در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در هر سه منطقه 
مورد نظر از متوسط شــهر تهران پایین تر است. میانگین 
قیمــت هر متر خانه در منطقه 10 به میزان 20.6 میلیون 
تومان، منطقه 14 بالغ بــر 22.۸ میلیون و منطقه 15 به 
میزان 16.4 میلیون تومان است. متوسط قیمت مسکن در 
کل شــهر تهران نیز ۳1.7 میلیون تومان برآورد می شود.
با اینکه ســاخت و ساز در تهران در مقایسه با پارسال 1۸ 
درصد و نســبت به 10 سال قبل ۸0 درصد کاهش یافته، 
طبق آخرین آماری که شهرداری تهران ارایه داده در پنج 
ماه نخست سال 1400 بیشترین صدور پروانه ساختمانی 

به ترتیب مربوط به منطقه 15 با 2۸1 فقره، منطقه چهار 
با 227 فقره، منطقه 2 بــا 179 فقره، منطقه 14 با 160 
فقره و منطقه ۸ با 154 فقره بوده است. این در حالی است 
که بیشــترین معامالت به ترتیب در مناطق 5، 10، 2، 4 
و 14 انجام می شــود. نکته قابل توجه اینکه منطقه 10 از 
جایگاه هفتم تا هشــتم تعداد معامالت مسکن در سالهای 
گذشــته به رتبه دوم در سال جاری رســیده است.سوق 
یافتن تقاضای مصرفی به ســمت خانه های کوچک متراژ 
در مناطق کمتر برخوردار، اقبال سفته بازان و سازندگان به 
مناطق جنوبی را افزایش داده است. داود بیدارـ  کارشناس 
بازار مسکن ـ در این زمینه می گوید: همواره گفته می شود 
که 2.5 میلیون خانه خالی وجود دارد اما این واحدها اغلب 
یا در نقاط برخوردار شــهرها ســاخته شده که متقاضیان 
مصرفی توان خرید آن را ندارند یا در حاشیه شهرها است 
که مردم چندان مایل نیستند در آن مناطق ساکن شوند. 
بنابراین بــازار هدف در حال حاضــر مناطق کم برخوردار 
درون شهرها است.آمار بانک مرکزی از شهریورماه 1400 
گویای آن است که خانه های 60 تا 70 متر مربع بیشترین 
تقاضــا را در تهران دارد. رتبه هــای بعدی به ترتیب از آن 
واحدهای 50 تا 60 متــر، 70 تا ۸0 متر و 40 تا 50 متر 
اســت. خانه های کمتراز 40 متر نیــز با وجود محدودیت 

قوانیــن و مقررات برای احداث آنهــا ۳.6 درصد نیاز بازار 
را شامل می شــود. بررســی ها ازعلت اقبال شهروندان به 
واحدهای کوچک نشــان می دهد در عین حال که کیفیت 
بــرای متقاضیان مهم اســت، محدودیــت نقدینگی مانع 
دســتیابی آنها به واحدهای بزرگ متراژ می شــود. افرادی 
که توانایی تامین هزینه خانه های کوچک متراژ را  ندارند 
مجبور به مهاجرت می شــوند. مهدی ســلطان محمدی ـ 
اقتصاد مسکن ـ می گوید که نباید اقشار پایین را از زندگی 
در کالنشهرها محروم کرد و تولید آپارتمان و سوئیت های 
کوچک برای این قشر در تهران مغفول مانده است.انحراف 
برداشــت از عدم تناســب قیمت هر متر مربع خانه های 
کوچک با بزرگ متراژها و هم چنین انتظار از خانه آرمانی 
باعث شــده تا سیاست گذاران شهری در قوانین خود مانع 
از تولید آپارتمان های کمتر از 40 متر مربع شوند. معموال 
قیمت هر متر مربع مسکن کوچک متراژ، بیشتر از قیمت 
واحدهای بزرگ است. علت این موضوع به فشار تقاضا در 
شــرایط کمبود عرضه مربوط می شــود. از سوی دیگر باال 
نگه داشتن سطح کیفی انتظارات به مقاومت در برابر یک 
واقعیت منجر شده است. بعد خانوار در کالنشهرها کاهش 
یافته و به ۳.۳ رسیده است؛ کارشناسان معتقدند باید این 

واقعیت پذیرفته شود.

رئیــس کل بانک مرکزی بــا بیان این کــه هیچ گونه 
کمبود ارز نداریم و بازار در آینده هم مثل اکنون در آرامش 
خواهــد بود در مورد موضــوع رمزارزها گفت: در آینده رمز 
ارز ملــی را به صورت آزمایشــی راه اندازی خواهیم کرد.به 
گزارش خبرگزاری خبرانالین، علی صالح آبادی در حاشیه 
نشست روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس و در جمع 
خبرنگاران در خصوص گزارشی مبنی بر افزایش نامتعارف 
قیمت ارز طی 4 ســال آینده، تصریح کرد: این گزارش در 
دولت قبل تهیه شده و نظرات یک کارشناس بوده و به هیچ 
وجه نظر دولت ســیزدهم نیست.وی افزود: دولت سیزدهم 
هیــچ کدام از مفروضات و مبانی این گزارش را قبول ندارد، 
ما علی رغم فشــارهای تحریمی توانستیم آرامش را در بازار 
ایجاد کنیم و انشااهلل تداوم خواهد داشت.صالح آبادی ادامه 
داد: منابــع ارزی حاصل از صادرات نفتــی و غیر نفتی در 
سامانه نیما عرضه می شود و خوشبختانه اکنون هیچ گونه 
کمبود ارز در ســامانه نداریم و حتی بعضا مازاد عرضه ارز را 
در سامانه ها شاهد هســتیم.رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
آرامش را در بازار پیش بینی می کنم، تمام تالش ما بر این 
خواهد بــود که این آرامش را در بــازار ارز همچنان حفظ 
کنیم.وی همچنین در خصوص موضوع حذف ارز ترجیحی 

برای واردات کاالهای اساســی تصریح کرد: این موضوع در 
ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی است، نتایج آن اعالم 
خواهد شد منتهی تا زمانی که تخصیص ارز 4200 تومانی به 
یک سری کاالهای خاص و اساسی مطرح است، ما اختصاص 
خواهیم داد.صالح آبادی با اشاره به بررسی موضوع رمزارزها 
در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در آینده رمز ارز ملی را 
به صورت آزمایشی راه اندازی خواهیم کرد و در حال حاضر 
بانک مرکزی بررسی های خود را روی آن انجام می دهد.وی 
افزود: امیدواریم ضوابط آن در شــورای پول و اعتبار نهایی 
شــود تا این موضوع که به صورت محدود از ســوی برخی 
کشورها دنبال شده، در ایران نیز راه اندازی شود. درحالیکه 
رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی آزمایشی رمزارز ملی بر 
پایه ریال خبر داده است، یک کارشناس رمزارز معتقد است 
که انتشار رمزارز مربوط به پروژه های تجاری این حوزه  است 
که شــرکت های دانش بنیان متخصص در حوزه بالکچین 
می توانند به آن ورود کنند و ضروری نیســت که یک نهاد 

حاکمیتی به این حوزه ورود کند.
علــی صالح آبادی پس از جلســه اخیر خــود با اعضای 
کمیســیون اقتصادی مجلس از راه اندازی آزمایشی رمزارز 
ملی بر پایه ریال در آینده خبر داد. این در حالی اســت که 

موضــوع رمز ارز ملی قبال نیز از ســوی عبدالناصر همتی، 
رئیس کل ســابق بانــک مرکزی اعالم و عنوان شــده بود 
که رمز پولی به پشــتوانه ارز و طالی بانک مرکزی منتشر 
می شــود که این رمز پول، موجب روان ســازی مبادالت، 
آشــنایی مردم با این نوع پــول و کاهش تاثیر پایه پولی بر 
نقدینگی خواهد شد که در آن زمان، انتشار این رمز پول تنها 
در حرف باقی ماند.در واکنش به ورود بانک مرکزی به انتشار 
رمزارز، علیرضا شامخی - یک کارشناس حوزه رمزارزها - به 
ایســنا گفت: ورود بانک مرکزی به انتشار رمزارزها ضروری 
نیست و این کار مربوط به پروژه های تجاری این حوزه  است 
که شــرکت های دانش بنیان متخصص در حوزه بالکچین 
می توانند به آن ورود کنند و ضروری نیســت که یک نهاد 

حاکمیتی به این حوزه ورود کند. 
از سوی دیگر، تاکنون در دنیا بانک های مرکزی به پروتکل 
مشخصی برای انتشار ارزهای فیات به صورت رمز دست پیدا 
نکرده اند.وی در مورد آثار ورود بانک های مرکزی به انتشــار 
رمزارزها نیز بیان کرد: انتشار این رمزارزها بانک های تجاری 
را دچار چالش می کند، زیرا هزینه تراکنش در شبکه را پایین 
می آورد و همین ممکن است دست بانک های مرکزی را در 
محدود کردن بانک های تجاری باز بگذارد.با این تفاسیر، در 

شرایطی که اکثر دولت ها در دنیا به قاعده گذاری در رمزارزها 
و محدود کردن بیشتر این بازار ورود کرده اند و دستورالعمل 
و تجربه مشــخصی در دنیا برای انتشــار رمزارز ملی وجود 
ندارد، باید منتظر ماند و دید که راه اندازی آزمایشی رمزارز 
ملــی بر پایه ریال موفق خواهد بود یا خیر.البته، از آنجا که 
رمزارزها فناوری جدیدی هســتند، الزم است بانک مرکزی 
ضمن راه اندازی آزمایشــی رمزارز ملی به آموزش و آشنایی 
مــردم با رمزارزهــا و معامله آن ها توجه کنــد که همانند 
تشــویق های بیش از اندازه مســئوالن برای ورود به بورس 
نشود و مردم هیجانی و شتاب زده عمل نکنند.عالوه براین، 
با توجه به اینکه مجلس طرحی برای ســاماندهی رمزارزها 
ارائه کرده که طبق آن بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم 
مقررات مبادالت رمزارزها در داخل کشور مکلف شده است 
ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام 
کند و رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در 
داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی 
ممنوع اســت؛ بانک مرکزی باید به زودی مسدود کردن یا 
نکــردن درگاه ها و صرافی های فروش رمزارزها را اعالم کند 
زیــرا، مبادله رمزارزها بین افراد طبق قانون شــورای عالی 

مبارزه با پولشویی غیرقانونی و ممنوع است.

آثار تحریم ها بر بنادر و خطوط کشتیرانی ایرانی

از ممنوعیت در چین تا محدودیت در هند

خانه های کوچک در جنوب تهران

هدف جدید سفته بازان مسکن در پایتخت

ورود بانک مرکزی به رمزارزها؛ خوب یا بد؟

راه اندازی آزمایشی رمزارز ملی بر پایه ریال در آینده 

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: 
در جلسه روز یکشنبه کمیسیون صنایع مجلس با وزیر 
صمت برای بررسی ماده 4 مبنی بر واردات خودرو، وزیر 
اعالم کرد که با آزادسازی واردات خودرو موافق هستند 
اما نیاز به فرصتی دارند که بتوانند زیرساخت های الزم 
را ایجاد کنند. در نهایت کمیســیون، کمیته صنعت را 
مامور کرد تا ابهاماتی که شــورای نگهبان مطرح کرده 
است را اصالح کند.علی جدی در مورد آخرین وضعیت 
طرح واردات خودرو اظهار کرد: در جلسه روز یکشنبه 
کمیســیون صنایع مجلس با وزیر صمت برای بررسی 
ماده 4 مبنی بــر واردات خودرو، آقای وزیر گفتند که 
با آزادســازی واردات خودرو  موافق هستند اما نیاز به 
فرصتی دارند که بتوانند زیرســاخت های الزم را ایجاد 
کنند. در نهایت کمیســیون، کمیتــه صنعت را مامور 
کرد تا ابهاماتی که شــورای نگهبان مطرح کرده است 

را اصالح کند.
وی افزود: نظر آقای وزیــر این بود که فرصتی نیاز 
دارند که تولید را افزایش داده و زیرســاخت های الزم 
را ایجاد کنند ولی با آزادســازی واردات خودرو از سال 
آینده موافق بودند. بیشتر نگران مسائل ارزی بودند که 
ممکن اســت با اجرای این مصوبه ارز از کف بازار جمع 
شــود و بازار ارز دچار تالطم شــود. اعضای کمیسیون 
مصر هستند که این طرح برای تنظیم بازار است و عمال 
آزادسازی واردات خودرو نیست بلکه برای رفع بخشی 
که کمبود داریم، ممکن اســت 50 تا 70 هزار دستگاه 
باشد، تا بازار تنظیم شود.جدی در ادامه گفت: در مورد 

پیشــنهاد وزیر صمت رای گیری نشــد، فعال ماموریت 
بررســی ابهامات به کمیته صنعت داده شــده و بعد از 
ارائه پیشنهاد این کمیته به کمیسیون در مورد ابهامات 
مطرح شــده از طرف شــورای نگهبــان، در این مورد 
تصمیم گیری خواهد شد. این هفته قطعا این پیشنهاد 
آماده نمی شــود، هفته بعد نماینــدگان در حوزه های 
انتخابیه هستند. بنابراین احتماال دو هفته بعد پیشنهاد 
کمیته صنعت در این رابطه به کمیســیون صنایع ارائه 
خواهد شــد. از آنجا که طرح از طرف شورای نگهبان 
اعاده شده، پس از تحویل رفع ابهامات به هیئت رئیسه، 
بر مبنای اساســنامه داخلی صحن باید این طرح را در 
اولویت قرار دهد.نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس 
در در مــورد طرح عرضه خودرو در بورس تصریح کرد: 
طــرح عرضه خودرو در بورس فعال مورد بررســی قرار 
نمی گیرد، مننتظر هستیم تا ماده 4 تعیین تکلیف شود 
تا سپس به این طرح بپردازیم. اگر طرح واردات خودرو 
مصوب و اجرا شود می تواند بخش زیادی از مشکالت را 
حل کند، ممکن است در صورت حل مشکالت نیازی 
به عرضه خودرو در بورس نباشد. یکی از مفاد آن طرح 
هم در ماده 4 منظور شده است.وی در ادامه خاطرنشان 
ساخت: طرح ساماندهی بازار فوالد که در کمیسیون به 
تصویب رسیده بود در جلسه بعدی یا نهایتا دو جلسه 
بعد صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مفاد اصلی 
این طرح شامل عرضه کل زنجیره فوالد در بورس کاال 
و انتقال معافیت مالیاتــی از ابتدای زنجیره به انتهای 

زنجیره بود. 

معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: تا افق 
1404 حــدود 12 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری در 
پروژه های معدنی از ســوی شــرکت توسعه و نوسازی 
معــادن و صنایع معدنــی ایران انجام خواهد شــد.به 
گزارش ایرنا، »وجیه اهلل جعفری« در مراســم افتتاحیه 
ســومین جشــنواره ایده های ارزش آفریــن معدن و 
صنایع معدنی )اینوماین ۳( در دانشــگاه تهران افزود: 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( از ابتدای فعالیت تا امروز بیش از 2۳ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری در پروژه های بخش معدن و صنایع 

معدنی با کمک بخش خصوصی انجام داده است.ر
ئیــس هیات عامل ایمیــدرو خاطرنشــان کرد: در 
ســال های گذشــته تالش شــد تا نقش تنظیم گری، 
تســهیل گری و بسترســازی برای بخش خصوصی از 
سوی ایمیدرو افزایش یابد و تا حد ممکن از اجرا فاصله 
بگیــرد.وی ادامه داد: امــروز 7 میلیارد و 200 میلیون 
دالر از طرح های مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی 
توسط بخش خصوصی با هدایت و حمایت ایمیدرو در 
حال انجام اســت و تا پایان ســال گذشته 2 میلیارد و 
700 میلیون دالر آن اجرایی شــده است.جعفری بیان 
داشــت: تالش شــده تا از ظرفیت شرکت های وابسته 
یا تابعه ایمیدرو در اقتصاد کشــور نیز که شرکت هایی 
پیشــران بوده و 2۳ درصد ارزش بــورس را در اختیار 
دارند کمک بگیریم.وی تاکیــد کرد: امروز موضوعاتی 
نظیر »کربن صفر« و »ضایعات صفر« جزو برنامه های 
حیاتی بخش معدن و صنایع معدنی است که دستیابی 

به آن ها نیازمند خالقیت و فناوری در حوزه ها اســت.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به برگزاری جشنواره 
اینومایــن ۳ ادامه داد: حمایــت از ایده های نوآورانه و 
افزایش توانمندی اســتارتاپ ها و شــرکت های دانش 
بنیان بخش معدن و صنایــع معدنی، از جمله اهداف 
برگزاری این جشنواره است.وی گفت: در طول سه دوره 
برگزاری جشــنواره شاهد رشد تعداد ایده های خالقانه 
دریافتی از 11۳ ایده در ســال نخســت، 112 ایده در 
سال دوم و 150 ایده در سال جاری بودیم که تاکنون 
دو مورد از ایده های رســیده در سال دوم تجاری شده 
است.جعفری ادامه داد: سرمایه اصلی اقتصادی کشور 
نیروی انســانی اســت و اصول اقتصاد دانش بنیان نیز 
بر نیروی انســانی متخصص و خالق بنیان شده است.
وی تصریح کرد: عبور موفق از چاله های تحریم با طی 
مسیر توســعه دانش بنیان با تکیه بر نیروهای داخلی 
میسر می شود.معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار 
داشت: اســتخراج بهینه و استحصال حداکثری ارزش 
افزوده از منابع معدنی مســتلزم رعایت موازین توسعه 
پایدار است که با استفاده از فناوری های نوین، استفاده 
از فناوری هــای کم آب بر و مدیریــت انرژی، مصارف 
بازیافــت، توجه به ایمنی و بهداشــت در معدن، ارائه 
محصوالت نوین، مدیریت پسماندهای معدنی و توسعه 
زنجیره ارزش معدنی ممکن می شــود.به گزارش ایرنا، 
سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع 
معدنی )اینوماین ۳( از امروز )26 مهرماه( به مدت سه 

روز )تا 2۸ مهرماه( برگزارمی شود. 

سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد دالری در پروژه های معدنی تا سال ۱۴۰۴موافقت وزیر صمت با واردات خودرو از سال آینده


