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رشد ۱۴۵ درصدی واردات 
گوشی تلفن همراه

توسعه ایرانی-  
ســخنگوی گمرک 
ایــران گفــت: از 
ابتــدای ســال تا 
بیســتم خرداد ماه 
بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن 
همراه وارد کشور شده و مقایسه میزان واردات 
طی ســال جاری با مدت مشابه ســال قبل، 
حکایت از رشــد ۱۴۵ درصدی واردات تلفن 
همراه دارد. وی افزود: این در حالیست که در 
مدت مشابه سال گذشــته بیش از ۵۷۰ هزار 
دستگاه وارد کشور شــده بود. لطیفی گفت: 
مقایسه میزان واردات طی سال جاری با مدت 
مشابه سال قبل، حکایت از رشد ۱۴۵ درصدی 

واردات تلفن همراه دارد.
    

 ۴۳.۶ درصد تهرانی ها 
مستاجر هستند

توسعه ایرانی- 
معــاون مســکن و 
ســاختمان وزیر راه 
و شهرســازی گفت: 
بر اســاس آمار سال 
۹۵، در شهر تهران، ۴۳.۶ درصد از افراد مستاجر 
هســتند.  محمود محمودزاده گفت: براساس 
آخرین آمار نفوس و مســکن ســال ۹۵، ۱۸ 
میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در کشور وجود دارد 
که از این تعداد حــدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار 
خانوار، معادل ۳۰.۷ در صد مستأجر هستند. 
وی ادامــه داد: در ۷ اســتان از جمله تهران، 
کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، قم و لرستان 
نرخ اجاره نشینی بیش از ۴۰ درصد است و در 
۶ اســتان از جمله یزد، مازندران و گلســتان، 
نرخ اجاره نشینی کمتر از ۳۰ درصد و در بقیه 
استان های کشور، آمار اجاره نشینی بین ۳۰ تا 

۴۰ درصد است.
    

قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ 
تعیین شد

توسعه ایرانی-  
سرپرســت معاونت 
امور بازرگانی داخلی 
وزارت صمت گفت: 
قیمت هر کیلوگرم 
تخم مرغ درب مرغداری ۹۵۰۰ تومان از سوی 

ستاد تنظیم بازار تعیین شد. 
محمدرضا کالمی با بیــان اینکه قیمت هر 
کیلوگــرم تخم مرغ درب مرغــداری ۹,۵۰۰ 
تومان از سوی ســتاد تنظیم بازار تعیین شده 
اســت، گفت: این قیمت گذاری در راســتای 
حمایت از واحدهــای تولیدکننده تخم مرغ و 
جلوگیری از گرانفروشــی این کاال بوده است. 
وی ادامه داد: بر همین مبنا قیمت هر شــانه 
تخم مرغ در سطح خرده فروشی زیر ۲۰ هزار 
تومان خواهــد بود. سرپرســت معاونت امور 
بازرگانی داخلی وزارت صمــت تصریح کرد: 
قرار شــد قیمت انواع تخم مرغ بسته بندی در 
احجام و کیفیت مختلف نیز، توســط سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
با همکاری تشکل های ذیربط تعیین و با درج 
قیمت بر روی کاال، نرخ به مردم اطالع رسانی 
 شــده و کاال بر مبنــای آن، در ســطح عرضه 

به فروش برسد.
    

چقدر اسکناس و مسکوک در 
دست مردم است؟

تجارت نیوز- 
بــر اســاس آمارها 
اسکناس و مسکوک 
در دســت مردم با 
رشد ۱۱٫۷ درصدی 
از ۵۴٫۷ هــزار میلیارد تومان در ســال ۹۷ به 
بیش از ۶۱٫۱ هــزار میلیارد تومان در ســال 
۹۸ رسیده است. در سال ۹۸ معادل ۶٫۴ هزار 
میلیارد تومان به اسکناس و مسکوک در دست 

مردم افزوده شده است.
در سال گذشــته اقتصاد کشور شاهد رشد 
میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 

بوده است.
بر اساس آمار منتشرشــده از سوی بانک 
مرکزی، طــی چهار ســال اخیر اســکناس 
و مســکوک در دســت مــردم از ۳۷٫۱ هزار 
میلیــارد تومــان در ابتدای ســال ۱۳۹۵ به 
۶۱٫۱ هــزار میلیــارد تومان در پایان ســال 
 ۱۳۹۸ رسیده، یعنی به میزان ۵۶ درصد رشد 

داشته است.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

شــمارش معکوس برای دریافت 
مالیــات از خانه های خالــی حاال آغاز 
شده است،اظهارنامه ها در حال تدوین 
هســتند و به زودی مالکان واحدهای 
خالی مجبورنــد مالیــات متعلق به 

واحدهایشان را بپردازند. 
به گزارش »توسعه ایرانی«،در حالی 
باالخــره مقدمات دریافــت مالیات از 
احدهای مسکونی خالی مانده فراهم 
شده است که بررسی ها نشان می دهد 
با وجود نبود توازن میان عرضه و تقاضا 
نزدیک به ۱۰ درصد از خانه های ایرانی 
خالی مانده اند. طبق آخرین برآوردها 
تنها در تهران نزدیک به ۵۰۰هزار واحد 
مســکونی خالی وجــود دارد که برای 
شــهری با ۴۴ درصد اجاره نشین رقم 
باالیی محسوب می شــود. واحدهای 
مســکونی خالی حاال به معضلی برای 
اقتصاد و نه فقط اقتصاد مسکن در ایران 
تبدیل شده اند چرا که این عدم عرضه 

این واحدهای مسکونی سبب شده است 
بحرانی جدی متوجه بازار مسکن شود و 
افزایش قیمت ها فشاری مضاعف را به 

اقتصاد خانوار وارد کند. 
 ایران چه تعداد واحد مسکونی 

خالی دارد؟
برخی برآوردهــا حکایت ازآن دارد 
که ایران نزدیک بــه ۲,۵ میلیون واحد 
مسکونی خالی دارد. برآوردهای صورت 
گرفته از سوی موسسه عالی آموزش و 
پژوهش مدیریت و برنامه ریزی اما این 
آمار را در سال ۱۳۹۸ برابر با دو میلیون 
دســتگاه و متراژ آن را نیز معادل ۲۶۳ 

میلیون متر مربع برآورد کرده است. 
 در این گزارش تاکید شــده است 
بخشــی از خریدهای غیرمصرفی در 
بازار مسکن باعث شده تعداد واحدهای 
مسکونی خالی از ســکنه در یک دهه 
گذشته از ۴۵۷ هزار به بیش از ۲ میلیون 
واحد مسکونی برســد.از سوی دیگر 
مرکز آمار ایران متوسط قیمت مسکن 
در کشور را برابر با ۴ میلیون و ۶۸۰ هزار 

تومان عالم کرده اســت که با احتساب 
متراژ خالی مانده می توان به این نتیجه 
رســید که بیش از ۱۲۳۰ هزار میلیارد 
تومان از سرمایه های کشور در خانه های 
خالی بلوکه مانده است. معادل دالری 
این رقم با احتساب دالر ۱۸ هزار تومان 
به صورت متوســط بالغ بر ۶۸ میلیارد 
دالر می شود. بلوکه شــدن نزدیک به 
۶۸ میلیارد دالر از سرمایه های کشور 
در خانه های خالی بی تردید در بحران 
سخت ناشی از کرونا و تحریم،خود فشار 
مضاعفی بر اقتصاد کشور تلقی می شود . 
 باید در نظر داشت که بر اساس اعالم 
حسین عبده تبریزی،کارشناس ارشد 
حوزه مســکن و اقتصاد، بخش مهمی 
از واحدهای مســکونی خالی مانده را 
واحدهای لوکس و نه صرفی تشــکیل 
می دهند که این امر خود نشان از افزایش 
این رقم دارد. به عبارت دیگر متوســط 
قیمت خانه های خالی می تواند فضا را 
برای بهبود شــرایط در این بخش  مهیا 

نماید. 

 2.۵ میلیون خانه خارج از بازار 
 بیرون ماندن بیش از ۲,۵ میلیون 
واحد مســکونی خارج از بازار مسکن 
ایران عوارض متعددی را متوجه این 
بازار می کند.این اتفاق در شرایطی که 
عرضه و تقاضا همخوانــی چندانی با 
یکدیگــر ندارند زمینــه را برای بروز 

مشکالت متعدد مهیا کرده است. 
 حجم ســاخت مســکن به دلیل 
توالــی دوره های رکــودی و رونقی 
در ایران همواره یکســان نیست و از 
سوی دیگر باید توجه داشت ساخت 
و ســاز ســنتی و نه صنعتی،هزینه 
گزافــی را متوجه اقتصــاد می کند . 
هنوز»شخصی سازی« برندی برای 
تبلیغات در عرصه مســکن محسوب 
می شود حال آنکه واحدهای مسکونی 
در اغلب کشورهای جهان به شیوه ای 
صنعتی تولید می شوند و به جای آنکه 
عمر مفیدی بین ۳۰ تا ۵۰ سال داشته 
باشــند، دارای عمر مفید بیش از صد 

سال هستند. 

 آغاز تعدیل قیمت در بازار 
 حاال اما در کنار تصمیمات متعدد 
اتخاذ شده برای ساماندهی بازار مسکن 
از جمله تحویل زمین های اطراف شهرها 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت 
راه و شهرسازی برای ساخت و ساز و عدم 
سختگیری در تراکم فروشی در عین مهار 
افزایش قیمت مصالح ساختمانی،حاال 
موضوع دریافت مالیــات از خانه های 
خالی نیز در دستور کار قرار گرفته است . 
»حســین میرزایی« کارشناس و 
مشاور حقوقی دولت الکترونیک درباره 
اهمیت دولت الکترونیک درباره روش 
شناسایی احدهای مسکنی خالی گفته 
است: این اقدام از طریق برقراری ارتباط 
شماره ملی و کدپســتی افراد صورت 
می گیرد، با این روش، عالوه بر تعیین 
محل ســکونت افراد، خانه های خالی 
نیز شناسایی می شــود و بدین ترتیب 
می توان طرح هایی مانند اخذ مالیات از 

این خانه ها را اجرا کرد.
برای تحقق این موضوع ابتدا باید 
همه دستگاه ها، سازمان ها، بانک ها، 
مدارس و ســازمان تامین اجتماعی 
که آدرس را به صــورت خوداظهاری 
از افراد می گیرند، مکلف شوند بخش 

آدرس را حذف کنند.
وی افزود: مردم نیز مکلف شــوند 
به سایت اعالم تغییر نشانی مراجعه و 
کدپستی خود را اظهار کنند و سازمان 
ثبت احوال نیز به تمام دستگاه هایی 
که بخــش آدرس را حــذف کردند 
خدمات وب سرویس استعالم را ارائه 
دهد تا با اخذ کدملی اطالعات هویتی 

و سکونتی مراجعان را دریافت کنند.
میرزایی تصریح کرد: سازمان ثبت 
احوال و شرکت پست، زیرساخت های 
الزم بــرای ادغام اطالعــات هویتی و 
سکونتی را فراهم کرده و تنها نیاز به عزم 
ملی در این خصوص است تا بزرگترین 

تحول در این خصوص را شاهد باشیم.
اسالمی، وزیر راه و شهرسازی اما خبر 
داده اســت که همین تابستان مالکان 
واحدهای مسکونی خالی منتظر اظهار 
نامه باشند. وی گفته اســت: وزیر راه و 
شهرسازی گفت: بســیار خوش بین 

هستیم که در همین تابستان برگه های 
مالیاتی برای کسانی که خانه های خالی 
دارند، صادر شود.بر اساس یکی از مواد 
قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و 
شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی 
امالک و اسکان در کشور است تا سازمان 
امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی 
خانه های خالی و در عین حال مالیات 

ستانی استفاده کند.
وی اظهارداشــت: این وزارتخانه 
دسترســی به آمار و اطالعات امالک 
و ساختمان ها را در کشور ندارد چون 
اراضی را واگذار می کند بنابراین تعداد 
واحدهای مســکونی ســاخته شده، 
صــدور پروانه ســاختمانی و گواهی 
پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری ها، 
دهیاری ها و ســازمان ثبت اســناد و 

امالک قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بهمن ماه 
سال گذشته سامانه ملی امالک و اسکان 
در کشور رونمایی شد و این سامانه هم 
اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل 
استفاده اســت اما این سازمان معاذیر 

قانونی دارد.
وی افزود: خانه های خالی متعلق به 
هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب 

می شود.
اسالمی بیان کرد: دو میلیون واحد 
مسکونی بدون استفاده در کشور وجود 
دارد که اگر ایــن واحدها در بازار عرضه 
شوند بی تردید گشایشی در زندگی مردم 

و کسب و کارها به وجود خواهد آمد.
وی ادامه داد: مالیــات بر خانه های 
خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی 
نباشد ولی عدالت اجتماعی در پرتو این 

مهم اتفاق خواهد افتاد.

مالکان واحدهای مسکونی خالی منتظر برگه مالیات باشند

 68 میلیارد دالر در خانه های خالی بلوکه شده است
بخشی از خریدهای 

غیرمصرفی در بازار مسکن 
باعث شده تعداد واحدهای 

مسکونی خالی از سکنه 
در یک دهه گذشته از ۴۵۷ 

هزار به بیش از 2 میلیون 
واحد مسکونی برسد

میانگین روزانه حجم معامالت بازار ســرمایه در یک ماهه 
منتهی به ۲۵ خرداد ۹۹ یعنی طی ۱۹ روز کاری، ۹.۸ میلیارد 
ســهم بوده که میانگین روزانه ارزش معامالت را به ۹.۵ هزار 

میلیارد تومان رسانده است.
به گزارش مهر،بورس همچنان جذاب اســت و در جذب 
نقدینگی موفق. بازاری چند هزار میلیارد تومانی که روزهای 

خوش خود را با جذب بخش عمده ای از نقدینگی های سرگردان 
در اقتصاد ایران به شــب می رســاند. از ابتدای ســال جاری، 
امپراطوری بورس در حال گسترش است و دامنه سودآوری اش 
شرکت های خرد و کالن بســیاری را در بر گرفته است. روند 
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از اول فروردین ماه امسال 
تا ۲۶ خردادماه به خوبی نشان می دهد که شاخص دامنه یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی را هم رد کرده و ارزش بازار در پایان 
معامالت روز ۲۶ خردادماه، به ۴,۴۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده 

است. این یعنی چیزی حدود دو برابر نقدینگی.
آخرین رقمی که بانک مرکزی به عنوان نقدینگی اعالم کرده 
چیزی حدود ۲,۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و حال برآوردهای 
معاونت بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشــاورزی تهران حکایت از آن دارد که ارزش بازار بورس در 
پایان معامالت روز دوشــنبه هفته ای که رو به پایان است )۲۶ 
خرداد( به ۴,۴۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. آنگونه که 
آمار نشان می دهد، بازدهی شــاخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران در ۲۵ خردادماه امسال نســبت به روز مشابه ماه قبل از 
رشد ۱۶.۵ درصدی داشته و در عین حال، این شاخص در ۸۷ 
روز نخست سال ۹۹ نسبت به پایان سال ۹۸ چیزی حدود ۱۳۰ 
درصد رشد داشته است. مروری بر عملکرد شاخص ۳۰ شرکت 
بزرگ بورسی نیز در طی ۸۷ روز نخست حکایت از آن دارد که 
بازدهی نسبت به پایان سال قبل ۱۷۲ درصد بوده و در عین حال، 
بازدهی شاخص بازار اول نیز طی همین مدت، ۱۴۶ درصد به 
ثبت رسیده است. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که به 

طور میانگین، روزانه ۱.۲۶ میلیون معامله صورت گرفته است؛ 
اما همین اعداد و ارقام در یک ماهه منتهی به ۲۵ اردیبهشــت 
ســال ۹۹ یعنی ظرف ۲۲ روز کاری حکایــت از انجام معامله 
روزانه ۸.۹ میلیارد سهم به طور میانگین دارد که بر این اساس، 
میانگین روزانه ارزش معامالت را به ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان 
رسانده است که کاهش ۶.۸ درصدی را به ثبت رسانده است. 
همچنین میانگین روزانه تعداد معامالت در یک ماهه منتهی 
به ۲۵ اردیبهشت ۹۹ نیز حکایت از آن دارد که ۱.۳۶ میلیون 
معامله به طور میانگین انجام شده است که نسبت به ماه قبل 
۷.۳ درصد کاهش داشته؛ این در حالی است که میانگین روزانه 
حجم معامالت نیز در خرداد نسبت به اردیبهشت، ۱۰ درصد 

رشد را به ثبت رسانده است.

ارزش معامالت روزانه بورس به 9.۵ هزار میلیارد تومان رسید

خبر

در حالی که ایــران  طی دو مــاه اخیر چند 
اولتیماتوم پیاپــی خطاب بــه کره ای ها برای 
دســتیابی به منابــع حاصل از فــروش نفت و 
محصوالت پتروشیمی داده است حاال توافق هایی 
برای همکاری بیشتر کشورهمســایه ایران در 
واردات محصوالت مورد نیاز کشور حاصل شده 
است.همتی در دیداری که با الکاظمی ، نخست 
وزیر عراق داشته است خبر از تفاهم های تازه در 

این راستا داد.
همتی هفته اخیر ســفری یک روزه به عراق 
داشت و درباره نتایج گفت وگوهای انجام شده 
با مقامات عراقی در صفحه شخصی خود نوشت: 
»سال گذشته توافقنامه خوبی، درخصوص نحوه 
استفاده ازمنابع ناشــی از صادرات گاز وبرق به 
عراق، امضا کردیم. لیکن بخاطر برخی مشکالت، 
تفاهم نامه بطور کامل عملیاتی نشــده بود. در 
مذاکرات امروز درخصوص نحوه اجرای تفاهم 

نامه و استفاده از منابع بانک مرکزی برای خرید 
کاالهای اساسی و دارو به نتایج خوبی رسیدیم که 
ان شاءاهلل از هفته آینده مراحل عملیاتی آن آغاز 

خواهد شد«.
با توجه به تحریم هــای آمریکا علیه اقتصاد 
ایران، جابجایی ارزهای خارجی به کشور- به طور 
خاص دالر با دشواری های فراوانی روبرو است و 
با توجه به اینکه عراق نیز زیر فشار این تحریم ها 
امکان تسویه نقدی واردات خود را ندارد، به نظر 
می رســد راهبرد واردات برخی کاالها به ایران، 

تنها گزینه موجود باشد.
درباره شــرایط به وجود آمــده در تجارت 
مشترک دو کشور، یحیی آل اسحاق،رییس اتاق 
بازرگانی مشــترک ایران و عراق،در گفت وگو با 
ایسنا،گفته است:بخش عمده ای از درآمد فعلی 
دولت عراق از طریق فروش نفت تامین می شود 
و این کشــور در ازای نفت خــود، دالر تحویل 

می گیرد. با توجه به تحریم های آمریکا و تسلطی 
که این کشور بر روند جابجایی دالر دارد، عراق 
نمی توانــد واردات خود از ایران را مســتقیما با 

دالرهایش تسویه کند.
به گفتــه وی، جــدای از صــادرات بخش 
خصوصی، دولت ایران نیز به عراق برق و گاز صادر 
می کند. دولت عراق می تواند در ازای این صادرات 
به ایران دینار بدهد امــا قطعا دینار عراق جهان 
شمول نیســت و نمی توان در تمام بازارها از آن 
استفاده کرد. به عبارتی ما برای واردات کاالهای 
مورد نیاز خود بعضا به بازارهایی مراجعه می کنیم 

که لزوما در آنها دینار عراق معامله نمی شود.
آل اسحاق درباره طرح جدید بانک مرکزی 
نیز گفت: با توجه به اینکه فعال امکان دریافت دالر 
وجود ندارد، این طرح از مدت ها قبل مطرح بوده 
که اگر تجاری در عراق بتوانند در ازای دیناری که 
متعلق به ایران است کاالهای اساسی و موردنیاز 

ما را تهیه کننــد، با یک طرح مشــکالت چند 
بخش برطرف می شود. از سویی ایران به منابع 
ارزی راکد خود در عراق تحرک داده و بخشی از 
واردات موردنیاز خود را تامین می کند، از سوی 
دیگر عراق بدهی های معوق خود به ما را پرداخت 

می کند و از سوی دیگر تجار یا شرکت های فعال 
در این حوزه نیز می توانند از این فعالیت ســود 
کاری خود را ببرند؛ از این رو باید دید با توجه به 
جدیت بانک مرکزی و مذاکرات انجام شده، این 

برنامه چگونه اجرایی خواهد شد.

عراق چگونه در تامین کاالی اساسی و دارو به ایران کمک می کند؟


