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پرداخت چهار هزار و ۴۹۶ میلیاردتومان 
تسهیالت نوسازی در بافت فرسوده

مدیرعامل بانک مسکن از انعقاد قرارداد ۴ هزار و ۴۹۶ میلیاردتومان تسهیالت 
نوســازی در بافت فرسوده از ابتدای ســال ۹۸ تاکنون خبر داد و گفت: از سال 
گذشــته تاکنون دو هزار و ۵۹۷ میلیاردتومان تسهیالت نوسازی به ۱۰ هزار و 
۱۹۹ واحد توسط بانک مسکن پرداخت شد.به گزارش ایلنا، محمود شایان درباره 
ارایه تسهیالت نوســازی به متقاضیان دریافت تسهیالت در بافت های فرسوده، 
گفت: در مجموع از ابتدای اجرای طرح از ســال ۱۳۹۸ تاکنون تعداد ۳۴ هزار و 
۳۰۹ نفر متقاضی دریافت تســهیالت نوسازی در بافت فرسوده به بانک مسکن 
معرفی شــدند که بانک با تعداد ۳۳ هزار و ۵۸۵ واحــد به مبلغ ۴ هزار و ۴۹۶ 
میلیاردتومان قرارداد منعقد کرده اســت.مدیرعامل بانک مسکن توضیح داد: از 
ســال گذشــته تاکنون ۱۰ هزار و ۳۵۲ نفر متقاضی دریافت تسهیالت نوسازی 
در بافت فرســوده به بانک مسکن معرفی شــدند که بانک مسکن از این تعداد 
معرفی شده با ۱۰ هزار و ۱۹۹ واحد برای پرداخت تسهیالت قرارداد منعقد کرده 
است.شــایان مبلغ قرارداد منعقد شده از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون را برای 
متقاضیان بافت فرســوده ۲ هزار و ۵۹۷ میلیاردتومان برشمرد.وی یادآور شد: از 
سال ۱۳۹۸ تا پایان مردادماه ۱۴۰۰ نیز تعداد ۲۳ هزار و ۹۵۷ نفر برای دریافت 
تســهیالت به بانک معرفی شــده بودند که بانک در طی این مدت با ۲۳ هزار و 
۳۸۶ واحد قرارداد منعقد کرد و یکهزار و ۸۹۸ میلیاردتومان تســهیالت به این 

تعداد متقاضی پرداخت شد.

۴۷۵ هزار نفر وام بدون ضامن گرفتند
 آخرین آمارهای دریافتی حاکی از این اســت که از بهمن ســال گذشته تا 
نیمه تیرماه امســال ۱۲ بانک  در مجموع ۴۷۵ هزار فقره تســهیالت خرد بدون 
ضامــن به مبلغ نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومــان پرداخت کرده اند.به گزارش 
ایرنا، تســهیل پرداخت وام به آحاد جامعه از جمله تاکیدات رئیس جمهوری در 
سال گذشته بود و آیت اهلل رئیسی بهمن ۱۴۰۰ در دیدار با مدیران عامل بانک ها 
و تیم اقتصادی دولد خواست که اعتبارسنجی متقاضیان وام های خرد جایگزین 
وثیقه های سنگین برای دریافت تســهیالت بانکی شود. ۱۰ بهمن ماه بسیاری 
از بانک ها بخشــنامه و جزئیات این طرح را در ســایت های خود منتشر کردند 
تا اطالع رســانی الزم در این خصوص را در اختیار متشریان قرار دهند.حال که 
قریب هفت ماه از ابالغ بخشــنامه و اجرای طرح پرداخت تسهیالت خرد بدون 
ضامن می گذرد آمار رســیده از وزارت اقتصاد درباره روند پرداخت تسهیالت در 
۱۲ بانک نشان می دهد که از بهمن سال گذشته تا نیمه تیرماه ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ 
وام به متقاضیان پرداخت شده است.بانک سپه با پرداخت ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره 
تسهیالت رتبه نخســت را از حیث تعداد و مبلغ پرداخت تسهیالت خرد بدون 
ضامن کسب کرده است.بانک قرض الحسنه مهر ایران با پرداخت ۹۳ هزار و ۲۲ 
فقره تســهیالت رتبه دوم، بانک رفاه کارگران با ۷۱ هزار و ۶۷۴ فقره تسهیالت 
رتبه سوم و بانک تجارت با ۳۹ هزار و ۲۰۲ فقره تسهیالت رتبه چهارم را از نظر 
تعداد اعطای تســهیالت خرد در بین بانک های دولتی را کسب کردند.همچنین 
بانک ملی ۳۶ هزار و ۲۱۴ فقره وام بدون ضامن و پســت بانک ۱۳ هزار و ۲۱۳ 

فقره تسهیالت به متقاضیان پرداخت کرده اند.

برنامه های راهبردی بانک صادرات ایران
 برای ارتقای سهم از بازار

مدیرعامل بانک صادرات ایران در جریان بازدید از برخی شــعب اســتان قم 
بر اســتفاده از ظرفیت هــای بانک برای بهبود ترکیب منابــع و مصارف، اصالح 
ساختارهای مالی، توســعه بانکداری الکترونیک و وصول مطالبات تاکید کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سید ضیاء ایمانی در بازدیدی سرزده از 
چهار شعبه بانک صادرات استان قم  ضمن بررسی عملکرد و خدمت رسانی شعب 
بر استفاده از ظرفیت های شعب ادغامی، توجه به  بانکداری الکترونیک، پیش بینی 
نیازهای مشتریان، تغییر ترکیب منابع، مصارف بهینه و ارائه تسهیالت با ریسک 
کمتر و وصول مطالبات تاکید کرد و افزود: تقویت بخش کنترل، نظارت و بازرسی 
از شعب باید جدیت بیشتری در دستورکار قرار دارد.وی با بیان اینکه برنامه ریزی 
دقیقی برای افزایش ســهم از بازار بانک صورت گرفته، به تشریح وضعیت شبکه 
بانکی درباره منابع، سهم بازار، ترکیب منابع ارزی و ریالی و تبیین جایگاه بانک 
صادرات ایران پرداخت و برنامه ها و محصوالت جدید بانک را تشریح کرد.ایمانی 
در این بازدید با بررسی عملکرد شعب نسبت به رعایت منابع و مصارف و کاهش 
هزینه های غیرضروری و افزایش رضایتمندی مشــتریان تأکید کرد و با اشاره به 
ضرورت تدوین برنامه در شــعب و رصد روزانه وضعیت شاخص های عملکردی، 
خواستار سرعت و دقت بیشــتر در انجام امور و خدمت به مردم شد.مدیرعامل 
بانک صادرات ایــران وصول مطالبات را یکی از راهبردهای اصلی بانک عنوان و 
از اتخاذ تصمیمات جدید برای تمرکز بر وصول مطالبات مشکوک الوصول بانک 
شد.مدیرعامل بانک صادرات ایران شناسایی موانع و مشکالت موجود در تسهیل 
و تسریع فعالیت های حرفه ای و تخصصی شعب را از مهمترین نتایج بازدیدهای 
مستمر دانست و گفت: بازدید مستمر از شعب موجب افزایش کیفیت و راندمان 
کاری و حصول نتایج مثبت مطابق با اهداف و سیاست های مورد نظر خواهد شد.

شاخص بورس نزولی شد
شــاخص کل بورس تهران روز چهارشــنبه با سه  هزار و ۴۷۳ واحد کاهش 
در ارتفاع یک  میلیون و ۴۴۸ هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش ایرنا، شاخص 
هم وزن با یک هزار و ۳۴۲ واحد کاهش به ۳۸۹ هزار و ۶۰۲ واحد و شــاخص 
قیمت با ۸۰۴ واحد افت به ۲۳۳ هزار و ۴۹۳ واحد رسید.شاخص بازار اول، ۲ 
هزار و ۷۰۱ واحد و شاخص بازار دوم ۶ هزار و ۵۱۴ واحد کاهش را ثبت کردند.
روزگذشــته در معامالت بورس تهران، بیش از چهــار میلیارد و ۵۸۳ میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۴ هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال معامله 
شــد.همچنین فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۸۴۰ واحد، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )فارس( با ۳۸۸ واحد، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )وبانک( با 
۳۱۷ واحــد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۲۱۱ واحد و ذوب آهن اصفهان 
)ذوب( با ۱۶۵ واحد با تاثیر مثبت بر شــاخص بورس همراه شــدند.همچنین 
معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۴۷۵ واحد، شــرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا( با ۴۷۵ واحد، ایران خودرو )خودرو( با ۴۷۰ واحد، پاالیش 
نفت بندرعباس )شــبندر( با ۴۶۱ واحد و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۴۰۱ 
واحد تاثیر منفی بر شــاخص بورس داشــتند.بر پایه این گزارش، روزگذشته 
نماد سایپا )خســاپا(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو )خگســتر(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شســتا(، پتروشیمی فناوران )شفن( و ایران خودرو )خودرو( 
در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه خودرو هم در معامالت روز چهارشنبه 
صدرنشــین برترین گروه های صنعت شــد و در این گروه یــک میلیارد و ۹۲ 
میلیون برگه ســهم به ارزش ۲ هزار و ۸۸۶ میلیارد ریال دادوستد شد.شاخص 
فرابورس نیز روزگذشــته بیش از ۶۱ واحد افزایش داشت و به ۱۹ هزار و ۱۵۰ 
واحد رســید.در این بازار ۲ میلیارد و ۱۹۳ میلیون برگه ســهم و اوراق مالی 
دادوســتد شــد و تعداد دفعات معامالت دیروز فرابورس بیش از ۱۳۲ هزار و 
۲۷ نوبت بود.نمادهای بیمه پاســارگاد )بپاس(، بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای(، 
(، پویا زرکان آق دره )فزر( و تامین ســرمایه دماوند )تماوند( با تاثیر مثبت بر 
شاخص فرابورس همراه بودند.همچنین پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پاالیش 
نفت شــیراز )شراز(، بهمن دیزل )خدیزل(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، 
فرابورس ایران )فرابورس( و پاالیش نفت الوان )شاوان( تاثیر منفی بر شاخص 
فرابورس داشتند. رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ضمن تشریح 
آخریــن وضعیت تزریق منابع از صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار 
ســرمایه بر این موضــوع تاکید کرد که یک ریال از منابــع صندوق تثبیت از 
بازار ســهام خارج نشده اســت.امیرمهدی صبائی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه صندوق توســعه ملی تا کنون ۶۰۰۰ میلیــارد تومان به صندوق تثبیت 
بازار ســرمایه واریز کرده اســت، اظهار کرد: آخرین واریزی در روز شنبه ۱۵ 
مــرداد و به مبلــغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود که با احتســاب این مبلغ میزان 
واریزی هــای صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار ســرمایه به ۶۰۰۰ 
میلیارد تومان رســید.وی به این سوال که چه میزان از واریزی صندوق توسعه 
ملی صرف معامله در بازار سرمایه و خرید سهم شده است، پاسخ داد: نمیتوان 
جزئیات معامالت روزانه را اعالم کرد. اما این معامالت بر اساس ضوابطی صورت 
می گیرد. تاکنون ۵۰۰۰ میلیارد تومان در قالب خالص خرید ســهام وارد بازار 
شده است. عالوه بر این سایر منابعی که از طریق منابع داخلی سازمان بورس 
در اختیــار صندوق تثبیت قرار گرفتــه، تا امروز به صورت خالص صرف خرید 

سهام شده است.

بانک و بیمه

بورس

در حالی که وزارت صمت قیمت ســیمان را کیســه ای 
۵۰ هزار تومان اعالم کرد، اما در بورس کاال ۳۵ هزار تومان 
کشــف قیمت شده و انبوه سازان نرخ آن را کیسه ای ۶۰ و 
مرکز آمار ۷۰ هزار تومان اعالم کرده اند.به گزارش خبرنگار 
مهر، در روزهای اخیر قیمت سیمان به گفته برخی فعاالن 
صنعت ســاختمان کمی از آرامش دور شــده است.برخی 
کارشناســان صنعت ســاختمان معتقدند: در روزهایی که 
دولت بر تشــدید فعالیت های ساخت و ساز در نهضت ملی 
مسکن تأکید دارد، بازار این کاال باید از دست دالالن خارج 
شده و با سازوکارهایی، از تولیدکننده به مصرف کننده نهایی 
داده شــود.محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی از تشــکیل زنجیره تأمین مصالح 
ساختمانی فوالد و سیمان بین وزارت راه وزارت صمت خبر 
داده و می گوید قرار است سیمان »آمیخته« به جای سیمان 
پرتلند در ســاخت و ســاز که انطباق با محیط زیست دارد، 

جایگزین شود.
سرپرســت مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی 
توضیح داد: سیمان آمیخته از منابع طبیعی مانند پوزوالن 
و ســرباره و … تهیه می شود که مصرف این نوع از سیمان 
تا ۳۰ درصد سبب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود و 
آلودگی محیط زیســتی نیز ندارد.وی تأکید کرد: بزرگترین 
مصرف کننده ســیمان خود وزارت راه و شهرسازی است و 
وزارت صمت راهبری صنایع را برعهده دارد.متوسط قیمت 
هر کیسه ۵۰ کیلویی ســیمان در بورس کاال در معامالت 
دیروز و امروز ســه شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مرداد بسته 
به نوع، کیفیت و کارخانه سازنده آن از ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان 
در نوســان بوده اســت.این در حالی است که نیمه تیر ماه 
امسال سیف اهلل امیری مدیرکل دفتر صنایع وزارت صمت 
اعالم کــرد: طبق برنامه، هر هفته یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تن ســیمان در بورس کاال عرضه می شود.به گفته این مقام 
مســئول در وزارت صمت، فردی که در هفته گذشــته هر 
کیســه ســیمان ۵۰ کیلویی را از بورس کاال به قیمت ۳۶ 
هــزار تومان خریداری کرده، حداکثــر باید این محصول را 
به قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه کند و بیشــتر از آن خالف 
است.اســماعیل کاظمی رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح 

ســاختمانی در گفــت وگو با خبرنگار مهــر درباره آخرین 
وضعیت بازار سیمان گفت: بازار سیمان بسیار عالی است و 
در آرامش قرار دارد.وی ادامه داد: قیمت سیمان در مصالح 
فروشــی ها، همان قیمت بورس کاالســت و تنها با ۴ تا ۵ 

درصد سود متعارف فروخته می شود.
کیسه ۵۰ کیلویی سیمان، ۶۰ هزار تومان

سید محمد مرتضوی رئیس کانون سراسری انبوه سازان 
کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره قیمت سیمان اظهار 
کرد: تفاوت قابل مالحظه ای در قیمت سیمان بین آنچه در 
بازار سنتی با آنچه در بورس کاال کشف قیمت می شود، وجود 
دارد؛ قیمت سیمانی که به سازندگان پروژه های ساختمانی 
داده می شود بسیار باالتر از بورس کاالست.وی ادامه داد: هر 
کیســه ۵۰ کیلویی سیمان در حال حاضر در بازار ۶۰ هزار 

تومان است ولی در بورس کاال بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان در 
روز است که یک تفاوت ۳۰ تا ۴۰ درصدی دارد.رئیس کانون 
سراســری انبوه سازان گفت: یکی از علل این تفاوت قیمت 
سیمان این است که گردانندگان پروژه های ساختمانی هنوز 
عادت نکرده اند تا از بورس کاال ســیمان خریداری کنند یا 
اینکــه در ایجاد هماهنگی میان زمــان خرید آن از بورس 
کاال بــا تحویل محموله از تولیدکننــده در زمان مورد نیاز، 
نمی تواننــد تطبیق ایجاد کنند.وی خاطرنشــان کرد: اکثر 
سازندگان به صورت سنتی اقدام به خرید سیمان می کنند 
و انگیزه ای برای خرید سیمان از بورس کاال ندارند در حالی 
که یک تفــاوت قابل مالحظه در قیمت ها وجود دارد؛ یکی 
دیگر از علل این تفاوت قیمت در بورس کاال با بازار ســنتی 
ســیمان، عدم تمایل کارگزاران بورس به ورود انبوه سازان 

بــه عنوان خریدار در احجام کوچک ســیمان اســت؛ آنها 
مایلند که بیشتر برای خریداران احجام قابل توجه سیمان 
که تقریباً دالالن هســتند، اقدام به خرید محصول از عرضه 
کنندگان در بورس کاال کنند.مرتضوی ادامه داد: از آنجا که 
سودی که کارگزاران بورس بابت کارگزاری دریافت می کنند، 
رقم باالیی اســت، لذا کارگزاران به ثبت خرید سیمان برای 
سرمایه گذاران در این حوزه، عالقه بیشتری دارند که اکثراً 
واسطه ها هستند؛ واسطه ها هم ســیمان خریداری شده را 
بین پروژه های ساختمانی توزیع می کنند.وی یادآور شد: به 
نظر می رسد روش فروش سیمان در بورس، صحیح است اما 
باید تمهیداتی اندیشیده شوند تا واسطه ها به تدریج از این 
بازار حذف شوند و مصرف کنندگان نهایی سیمان که همان 
ســازندگان هستند، از این روش منتفع شوند که الزمه آن، 
اصالح ساختار و سازوکار فروش سیمان در بورس کاالست.
مرتضوی درباره قیمت فوالد و میلگرد گفت: فعاًل مشــکل 
خاصی در این خصــوص نداریم و قیمت های بهتری داریم 
که امیدواریم این نرخ های مناسب، پایدار بماند؛ حتی پیش 
بینی ها از کاهش بیشــتِر قیمت میلگرد و فوالد است.وی با 
بیان اینکه قرار اســت ۴ میلیون مسکن ساخته شود، ادامه 
داد: باید به بازار داخل میلگرد و فوالد توجه بیشــتری شود 
و سیاست هایی که در خصوص محدود شدن صادرات فوالد 

اتخاذ شده، سیاست صحیحی است.
در حالی که بســیاری از فعاالن اقتصادی بر آرامش بازار 
مصالح ساختمانی برای اجرایی شدن برنامه دولت مبنی بر 
ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال تأکید دارند، مرکز آمار 
ایران نسبت به انتشار متوســط قیمت برخی اقالم مصالح 
ساختمانی در بهار امسال اقدام کرد.در این گزارش، متوسط 
قیمت هر کیســه ۵۰ کیلویی ســیمان پورتلند ۷۱ هزار و 
۳۵۰ تومان اعالم شــده که در باالترین نرخ ۹۰ و کمترین 
نرخ ۵۸ هزار تومان اعالم شــده است.این مرکز پیشتر نیز 
متوســط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی 
معامالت مســکن تیر ماه را ۴۵ هزار تومان اعالم کرده بود 
که با متوسط قیمت مسکن اعالمی بانک مرکزی که هر متر 
مســکن را ۴۲ هزار تومان برآورد کرده بود، تفاوت مثبت ۳ 

میلیون تومانی داشت.

دبیر کل کانون صرافان ایران اظهار داشت: 
از هفته گذشته که بحث رایزنی ها برای ایجاد 
توافق در مذاکرات مطرح شــد، شاهد کاهش 

نرخ ارز بودیم. 
همین ذهنیت مثبت مردم و کاهش نرخ ارز 
نشــان داد که احیای برجام می تواند در قیمت 
نهایی ارز تاثیر داشته باشــد.کامران سلطانی 
زاده در گفت وگو با ایلنــا درباره وضعیت بازار 
در شرایط احتمال احیای برجام اظهار داشت: 
با توجه به اینکه پس از توافق دسترسی ایران 
به منابع ارزی افزایش می یابد و تبادالت ارزی 
روان تر خواهد شــد به طور قطع این روند در 
نرخ ارز در بازار ایران اثرگذار اســت.وی ادامه 
داد: مردم می دانند که پس از توافق برگشــت 
ارز حاصل از صادرات ســهل تر انجام می شود، 
هزینه هــای بازگشــت ارز به کشــور کاهش 
پیدا می کند و تجارت ایران روان تر می شــود. 
همچنیــن پس از احیای برجــام فروش نفت 
و مشــتقات نفتــی افزایش می یابــد و با رفع 
تحریم های کشتیرانی هزینه حمل و نقل کاال 
کاهش پیدا می کند. بــه طور کلی هزینه های 
تمام شــده صــادرات و واردات و تجارت ایران 
کاهش پیدا می کند و قیمت ارز هم از این روند 

و شرایط تاثیر می پذیرد.دبیر کل کانون صرافان 
با بیــان اینکه هر چه میزان صــادرات و ورود 
کاالهای ایرانی به بازارهای بین المللی افزایش 
یابد شــاهد افزایش درآمدهای ارزی و افزایش  
عرضه ارز  در بــازار خواهیم بود، گفت: ایجاد 
امنیت اقتصــادی، ایجاد امنیت روانی و ذهنی 
بین مردم منجر به کاهش خرید سرمایه ای، ارز 
در بازار می شود و در این شرایط با کاهش تقاضا 
و افزایش عرضه مواجه می شویم که نتیجه آن 

برقراری ثبات در بازار ارز است.
ســلطانی زاده درباره واکنش بازار به اخبار 
برجامی چند روز گذشــته ادامه داد: البته روز 
گذشته و امروز زمان خوبی برای ارزیابی واکنش 
بازار نیســت چراکه در ایام بیــن تعطیل قرار 
داریم و معموال در این شرایط، بازار متشنجی 
رو نمی بینیــم و نمی توان تحلیل درســتی از 
روند بازار داشــت اما از هفته گذشته که بحث 
رایزنی ها برای ایجاد توافق در مذاکرات مطرح 
شد، شاهد کاهش نرخ ارز بودیم. همین ذهنیت 
مثبت مــردم و کاهش نرخ ارز نشــان داد که 
احیای برجام می تواند در قیمت نهایی ارز تاثیر 
داشته باشــد.وی تاکید کرد: رصد بازار نشان 
می دهد در این ایام فروشــنده های ارز در بازار 

افزایش پیدا کرده اند و اخبار مذاکرات بر روی 
افرایش فروش ارز و افزایش عرضه ارز مردم در 
بازار تاثیر مثبت گذاشته  است.دبیر کل کانون 
صرافان درباره رفتار صادرکنندگان دربازار ارز 
گفــت: دو ماه قبل  نرخ ارز وارد کانال ۳۱ هزار 
تومان شد و از این رو بسیاری از صادرکنندگان 
ارز خــود را نگهداری کردنــد که در موقعیت 
بهتری عرضه کنند اما صادرکنندگان هم برای 
تامین نیاز ریالی خود باید ارز به فروش برسانند 
و با توجه به اینکه صادرکنندگان هم احتمال 
می دهند که خبــر توافق منتج به کاهش نرخ 
ارز می شــود به طور قطع با افزایش فروش ارز 
صادرکننــدگان خواهیم بود و همین رفتار هم 
بر روند کاهشی نرخ ارز در بازار کمک می کند.

وی با اشــاره به میــزان ارزهای خانگی و روند 
تخلیه ارز خانگی در بازار با انتشار اخبار مثبت 
برجامی اظهار داشــت: از چند ســال گذشته 
مردم و بســیاری از صادرکنندگان با توجه به 
دغدغه های که داشتند سپرده های ریالی خود 
را از شبکه بانکی خارج و تبدیل به ارز، سکه و 
مسکوکات طال کردند که نمونه جمع آوری ارز 
و طال خانگــی را در صندوق امانت بانک ملی 
دیدیم که چندی پیش به ســرقت رفت. اخبار 

غیر رســمی می گویند حدود ۴۰ میلیارد دالر 
ارز خانگی وجود دارد، یعنی به ازای هر ایرانی 
۵۰۰ دالر.ســلطانی زاده افزود: البته باید توجه 
داشته باشــیم که بخشی از نقدینگی ایرانی ها 
به ملک خارجی تبدیل شــد و تنها در دو سال 
گذشته به اندازه حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی 
ارز از کشــور خارج شده  است و خروج سرمایه 
ســنگینی را تجربه کردیــم.وی ادامه داد :اگر 
مردم اطمینان حاصل کنند که روند کاهشــی 
نرخ ارز ادامه دار خواهد بود نســبت به فروش 

و تخلیه ارزهای خانگی در بازار اقدام می کنند.
ســلطانی زاده در پاسخ به این ســوال که آیا 
عدم توافق در این دور از مذاکرات باعث رشــد 
جهشی قیمت ارز خواهد شد، گفت: ایران نشان 
داده که آمادگی مقابله بــا تنش ارزی را دارد 
چراکه کشورمان راه های درآمدهای ارزی خود 
را پیدا کرده است و شرکای قوی مانند چین و 
روسیه دارد و با توجه به افزایش قیمت نفت و 
ذخایر ارزی کشور، عدم توافق نمی تواند منجر 

به افزایش جهشی قیمت دالر شود.

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به هزینه های ساخت 
ماهواره »خیام«، توضیح داد: با توجه به وزن و طیف و دقت، 
قیمت ماهواره های سنجشی متفاوت است و این پروژه حدود 

۴۰ میلیون دالر برآورد می شود. 
ســاالریه با تأکید بر اینکه این ماهواره به سفارش ایران 
در یکی از شرکت های روسی ساخته شده است، گفت: این 
ماهواره بر اســاس پارامترهای تعیین شده از سوی ایران و 
همچنین نظارت ایران به مرحله ســاخت رسید و در ایران 
نیز ما برای دریافت داده هــای این ماهواره عالوه بر تجهیز 
ایستگاه های فضایی موجود اقدام به تهیه ایستگاه های سیار 

نیز در اقصی نقاط کشور کرده ایم.
به گزارش ایســنا، حسن ســاالریه در نشست خبری با 
اشــاره به پرتاب موفق ماهواره »خیام« و قرار گرفتن آن در 
مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین، گفت: این ماهواره یک ماهواره 
سنجشی با دقت باال برای اســتفاده در حوزه های مدیریت 
منابع، معادن، صنایع، خدمات شهری و مرزها و همچنین در 

حوزه های کشاورزی کاربرد دارد.
وی با بیان اینکه این ماهواره قادر است بخش های زیادی 
از نیاز کشور را به لحاظ داده های سنجشی تأمین کند، ادامه 
داد: در سال های گذشته کشور در حوزه های سنجش از دور 
دستاوردهای خوبی داشته و برای عملیاتی کردن دانش های 
کشف شــده نیاز داشتیم تا در پیک های مختلف سنجشی 

ماهواره ای با دقت باال در اختیار داشته باشیم.

ســاالریه با اشاره به همکاری اخیر ایران با کشور روسیه 
برای دسترسی به ماهواره های سنجشی با دقت باال، یادآور 
شد: ما این مسیر را ادامه خواهیم داد و در سال های آینده قرار 
است ماهواره هایی با دقت باالتر تولید، پرتاب و مدارگذاری 
شود تا نیاز کشور مرتفع شود.رئیس سازمان فضایی ایران با 
اشاره به روند طراحی و پرتاب ماهواره »خیام«، توضیح داد: 
برای آنکه یک ماهواره سنجشــی در مــدار قرار گیرد، ابتدا 
باید سفارش گیری صورت گیرد و پس از آن فرایند طراحی 
سیســتمی، طراحی دقیق، ســاخت و مدارگذاری ماهواره 
صورت گیرد و بعد از تزریق ماهواره به مدار و کالیبراسیون 
آن، تصاویر ارسالی در اختیار محققان قرار گیرد.به گفته وی 
پس از ســفارش این پروژه به شرکت روسی، مراحل نظارت 
بر پروژه در بخش های مختلف و همچنین انواع تست های آن 
صــورت گرفت و در نهایت این ماهواره به ایران تحویل داده 
شد و در مدار ۵۰۰ کیلومتری قرار گرفت.  ساالریه با اشاره 
به هزینه های ساخت ماهواره »خیام«، توضیح داد: با توجه 
به وزن و طیف و دقت، قیمت ماهواره های سنجشی متفاوت 
اســت و این پروژه حدود ۴۰ میلیون دالر برآورد می شود.
وی با بیان اینکه تکنولوژی های فضایی دائما در حال توسعه 
اســت، ادامه داد: از آنجایی که صنعت فضایی دارای رقبای 
زیادی است، باید شرایط روز و توسعه فناوری در نظر گرفته 
شود و با توجه به تغییراتی که در قرارداد صورت گرفته، برای 

اعالم قیمت نهایی باید قرارداد را مورد مطالعه قرار دهیم.

رئیس ســازمان فضایی ایران در خصوص داده گیری از 
ماهواره »خیام«، توضیح داد: با توجه به پهناوری کشور در 
حال حاضر در چهار نوبت از این ماهواره داده گیری می شود 
و همچنین فرامین برای برخــی عملکردها به این ماهواره 
صادر می شود.ساالریه با بیان اینکه داده های این ماهواره از 
طریق ایستگاه ماهدشت دریافت می شود، ادامه داد: ولی ما 
در حال تجهیز ایســتگاه های موجود و همچنین راه اندازی 
ایستگاه های جدید در اقصی نقاط کشور به منظور دریافت 

داده های این ماهواره هستیم.
وی اضافه کرد: همچنین ما ایستگاه سیاری را برای این 
ماهواره در نظر گرفته ایم.ساالریه با اشاره به توانمندی کشور 
در ساخت ســنجنده ها گفت: در حال حاضر نیاز کشور در 
حوزه سنجشی، طیف یک متر است و صنعت فضایی ایران 
در ۲ دهه اخیر  بومی ســازی این صنعت را آغاز کرده و در 
حال حاضر دانش فنی ساخت سنجنده های ۵ تا ۱۰ متر را 

کسب کرده است.
وی با بیان اینکه ما برای رسیدن به سنجنده هایی با دقت 
یک متر و کمتر نمی توانیم منتظر بمانیم، ادامه داد: از سوی 
دیگــر به دلیل اعمال تحریم ها نمی توانیم ارتباطات بازی با 
دنیا داشته باشــیم؛ از این رو ما نیازمند تامین این ماهواره 
بودیم.رئیس سازمان فضایی ایران خاطر نشان کرد: ما بعد از 
ماهواره »خیام« بومی سازی و ساخت سنجنده های ۸ تا ۴ و 
۵ تا ۲ و در نهایت یک متر و کمتر را در دســتور کار داریم.

رئیس ســازمان فضایی ایران در خصوص اعتراضات صورت 
گرفته در زمینه انتشــار اخبار ماهواره »خیام« از روسیه و 
تاخیر ایران در انتشــار این اخبار، توضیح داد: بر اساس قرار 
داد منعقد شــده کنترل و نظارت در اختیار ایران اســت و 
همچنین ناظران شرکت سازنده از زمان ساخت تا تحویل و 
پرتاب نیز باید حضور داشته باشند تا به ابهامات پاسخ دهند.
ساالریه اضافه کرد: ما عالقه ای نداشتیم تا قبل از داده گیری 
واقعی از ماهواره »خیام« اطالعاتی منتشر شود، چرا که باید 
کلیه ایرادات آن مرتفع می شــد، ولی پایگاه فضایی روسیه 
بدون هماهنگی با ما نسبت به انتشار اخبار مربوط به ماهواره 
»خیام« اقدام کرد و بعد از آن ما نیز به طور مناسب اقدام به 

انتشار اطالعیه هایی در این زمینه کردیم.
وی تاکیــد کرد: توافــق ما این بود که بعــد از پایداری 
ماهواره اخبار آن منتشــر شود.ساالریه همچنین به برخی 
ادعاها در خصوص جاسوسی بودن این ماهواره اشاره کرد و 
گفت: ماهواره »خیام« با وزن ۶۰۰ کیلوگرم هرگز نمی تواند 
جاسوسی باشد، چرا که ماهواره های جاسوسی دارای سایز 
و اندازه مشــخص و در مدار مشخص هستند.وی جاسوسی 
بودن این ماهواره را یک ادعای کودکانه دانست و افزود: خیام 
یک ماهواره سنجشی، برای کاربرد در حوزه مدیریت منابع، 
معادن، کشاورزی و محیط زیستی بر اساس استانداردهایی 
طراحی و ساخته شده است.به گفته وی، سفارش و قرارداد 

این ماهواره مربوط به قبل از جنگ اوکراین می شود.

کیسه سیمان از 3۵هزار تومان در بورس کاال تا ۷0 هزار تومان در مرکز آمار

سیمان چند نرخی شد

دبیرکل کانون صرافان ایران مطرح کرد

تاثیر احیای برجام بر بازار ارز ایران

توضیحات رئیس سازمان فضایی درباره جزئیات سفارش گیری ماهواره خیام

ثبت هزینه حدود ۴0 میلیون دالری برای طراحی تا پرتاب »خیام« به فضا

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور از رشــد 
قابــل توجه وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو پس از 
راه اندازی سامانه هوشمند مالیات نقل و انتقال خودرو 
خبر داد و گفت: وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو در 
چهار ماهه امسال نسبت به چهار ماهه سال گذشته، ۶۹ 
درصد رشد داشته است.به گزارش سازمان امور مالیاتی، 
داود منظور - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با 
بیان اینکه پس از راه  اندازی سامانه مالیات نقل و انتقال 
خودرو در اوایل سال جاری، فرارهای مالیاتی این بخش 
به شــدت کاهش یافته و شاهد رشد مالیات ها  در این 
بخش هستیم، گفت: وصولی چهار ماهه امسال مالیات 
نقل و انتقال خــودرو از وصولی ســال ۱۴۰۰ در این 
بخش بیشتر بوده و همچنین رشد ۶۹ درصدی نسبت 
به وصولی چهار ماهه ســال گذشته را نشان می دهد.
منظور افزود: وصولی مالیات نقــل و انتقال خودرو در 
سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال بوده که پس 
از راه اندازی ســامانه مالیات نقل و انتقال خودرو، طی 
چهار ماهه امسال، حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال 

مالیات از نقل و انتقاالت خودرو در کشــور وصول شده 
که این امر نشــان می دهد اجرای ایــن طرح با توجه 
به اینکه تغییر چندانــی در وضعیت بازار نقل و انتقال 
خودرو صورت نگرفته، به میزان قابل توجهی در کاهش 
فرارهای مالیاتی در این بخش موثر بوده اســت.رئیس 
کل ســازمان امور مالیاتی کشــور، کاهش هزینه های 
شــهروندان، جلوگیری از اتالف وقــت و انرژی مردم و 
تعــادل در بازار خودرو را از دیگر مزیت های مهم ایجاد 
سامانه هوشمند مالیات بر نقل و انتقال خودرو برشمرد.
وی با بیــان اینکه هم اکنون پرداخــت مالیات نقل و 
انتقال خودرو پیش از انجام فرآیند تعویض پالک انجام 
می شــود، افزود: مالیات نقــل و انتقال خودرو از هفتم 
فروردین سال جاری به صورت آنالین دریافت می شود 
و بــر همین اســاس یک درصــد از ارزش خودروهای 
داخلــی و دو درصد خودروهــای وارداتی تحت عنوان 
مالیات دریافت می  شود و افرادی که می خواهند برای 
تعویض پالک نوبت بگیرند، باید به ســامانه نوبت دهی 

مراجعه کنند.

در شــرایطی که حدود ۴۰ روز تا اربعین امســال 
باقی مانده هنوز قیمت های قطعی برای انجام سفرهای 
اربعین اعالم نشده اما وزیر راه وشهرسازی اعالم کرد که 
حتی اگر شخصا در فرودگاه مستفر شوم اجازه افزایش 
قیمت بلیت هواپیما را نمی دهم.به گزارش ایسنا، اواخر 
شهریور ماه امسال اربعین امسال فرا می رسد و بر خالف 
ســال های کرونایی گذشته پیش بینی اعزام حدود پنج 
میلیون زائر ایرانی از ســوی وزارت راه و شهرســازی 
صورت گرفته اســت که برخی از زائــران با هواپیما و 
قطار و بسیاری دیگر از طریق زمینی به عتبات عالیات 
اعزام خواهند شــد.نکته ای که همچنــان برای زائران 
اربعین مشخص نشده، قیمت بلیت حمل و نقل زمینی، 
ریلــی و هوایی و برخی جزییات در این باره اســت که 
البته روز گذشته بخشــی از این جزییات از زبان وزیر 
راه شهرسازی در جلسه ستاد اربعین مطرح شد.رستم 
قاسمی ا اشاره به پیش بینی جمعیت ۵ میلیون نفری 
مســافران اربعین و همزمانی آن با سفرهای تابستانی، 
گفت: در حال آماده ســازی شرایط مرزها برای زائرانی 

که با خودروهای شخصی خود سفر می کنند هستیم.
وی افزود: در حوزه حمل و نقل ریلی حدود ۳۰۰ هزار 
نفــر، در بخش هوایی حدود ۶۰ هــزار نفر و در بخش 
جاده ای نیز بیشــترین حجم یعنی حدود ۴ میلیون و 
۶۵۰ هزار مســافر جابه جا خواهند شد. وی درباره نرخ 
بلیت ها در شقوق مختلف حمل و نقل برای ایام اربعین 
گفت: فعال نرخ مصوب برای پروازهای عتبات عالیات ۶ 
میلیون تومان است.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای 
قیمت گذاری نرخ بلیت اتوبوس نیز جلســات با اصناف 
ادامه دارد و نتیجه آن به زودی اعالم می شود اما اجازه 
نمی دهیم در هیچ حوزه ای اعم از حمل و نقل زمینی، 
هوایی و ریلی قیمت بلیت طی ایام اربعین سال جاری 
افزایش یابد.قاســمی بر ممنوعیت فروش چارتر بلیت 
هواپیما برای سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین تاکید 
کرد و گفت: به سازمان هواپیمایی کشوری دستور داده 
شــد که به هیج عنوان بلیت چارتــری در ایام اربعین 
به فروش نرسد، بنابراین تقاضا می کنم هیچکس بلیت 
چارتری نخرد و ایرالین ها نیز بلیت چارتری نفروشند. 

ابهام در قیمت  سفرهای اربعین و خط و نشان های وزیررشد ۶۹ درصدی وصول مالیات از نقل و انتقال خودرو


