خبر روز
نفوذ اینترنت ایران در رتبه  115جهان

مدیر عامل یک شرکت  FCPگفت :ایران به لحاظ ضریب نفوذ اینترنت ثابت،
رتبه 115جهان را دارد و به لحاظ میزان تخصیص پهنای باند به مشترکان ،در
جایگاه 158جهان هستیم.احمد نخجوانی ،با بیان اینکه طی دو سال گذشته
میزان پهنای باند مصرفی داخل کشور به بیش از  40درصد افزایش یافته و از
کشور خارج نمیشود؛ اظهار کرد :با روی کار آمدن دولت جدید ظرف فاصله
یک سال ،حدود  100درصد رشد پهنای باند اینترنت کشور را تجربه کردهایم و این درحالی است که در
گذشته ما مجبور به انتظار چندین ماهه برای دریافت قطره چکانی پهنای باند بودیم.

سهم ناچیز ایران در صادرات سنگ

افزایش چشمگیر صادرات میگو

کارشناس حوزه سنگ گفت :بیش از هزار معدن و شش هزار کارخانه
فرآوری سنگ در کشور موجود است و ایران سهم  15درصدی از کل
تولیدات سنگ در جهان را دارد.پورابراهیمی ادامه داد :ایران ،کشور
ارزشمند و غنی از ذخایر سنگهای ساختمانی و تزیینی از جمله سنگ
تراورتن است ،اما پایینترین میزان صادرات سنگ را دارد.پورابراهیمی،
مقصد اصلی صادرات سنگ ایرانی را کشورهای قزاقستان ،تاجیکستان،
ترکمنستان ،ارمنستان ،آذربایجان و روسیه دانست و خاطرنشان کرد :سهم کشورهای ایتالیا ،اسپانیا و
چین در صادرات سنگ در جهان  97درصد است ،اما سهم کشور ما حدود  3درصد است.

بر اساس آمار گمرک درشش ماهه نخست سال جاری 2.5 ،هزار
تن انواع میگو به ارزش  10.9میلیون دالر از کشور صادر شد.این
میزان صادرات در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته ،از نظر وزنی
 108.61درصد و از نظر ارزشی  123.63درصد افزایش را نشان
می دهد .بر اساس این گزارش؛ در شهریور ماه سال جاری  500تن
انواع میگو به ارزش  2.2میلیون دالر از کشور صادر شد.این میزان
صادرات درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته ،از نظر وزنی  128.55درصد واز نظر ارزشی 163.04
درصد افزایش را نشان می دهد.
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گفت وگو با دکتر کمیل طیبی ،استاد علوم اقتصادی:

برجام برای دولت
یکچالشاستنهتهدید
به اعتقاد کارشناسان ،برجام علیرغم بدتر شود .این استاد دانشگاه در ادامه افزود :ارجاع
اینکه می تواند بــرای دولت نتایج دادن تمام مشکالت اقتصادی به مسئله توافقات
نگار
احمدی سیاسی مثبت به همراه داشته باشد ،هسته ای ،ما را در ریشــه یابی درست مشکالت
اما همین برجام می تواند به تهدیدی علیه دولت اقتصادی کشور به بیراهه میبرد .مسایل اقتصادی
تبدیل شود؛ چرا که دولت در دوران پیش از برجام ،کشور ،مزمن است .بیکاری و تورم ،جزو مشکالتی
مشکالت اقتصادی را به وجود تحریمها نسبت می است که سالیان دراز سایه سنگین آن بر اقتصاد
داد ،اما پس از تصویب برجام ،مجالی برای بیان آن کشور گسترده شده است.به ویژه در ده سال اخیر
وجود ندارد.بر همین اساس اگر دولت در زمینه که درآمدهای نفتی افزایش یافته ،طبیعتا تصدی
اقتصادی ،کارآمدی الزم را نداشته باشد ،همین گری دولت در امر اقتصاد نیز افزایش یافته است؛
امر می تواند حتی موفقیــت در زمینه مذاکرات در صورتی کــه در یک فضای اقتصادی ســالم،
هســته ای و تصویب برجام را به تهدیدی علیه این درآمدها باید تبدیل به ثروت می شــد و به
صورت مولد در اختیار صنعت قرار
دولت تبدیل کند؛ به عبارت دیگر
می گرفت که البته شــاهد چنین
هم اکنون دو پینگ دولت روحانی
البتهباتصویب
اتفاقی نبودیم.
در زمینه مشــکالت اقتصادی که
همان موضوع هســتهای بوده ،از
برجام ،یک مانع
نقش انکار ناپذیر تحریم ها
میــان رفته و دولــت دیگر مجال
بزرگ اقتصادی
طیبی ،با بیان اینکه نمی توان نقش
ناکارآمدی ندارد.
از طریق ابزارهای
تحریم هــا در پیدایش مشــکالت
برجام برای دولت روحانی ،سیاسی حل شد؛ چرا اقتصادی کشور را نادیده گرفت اظهار
که تا به امروز گشایش داشت :تحریم ها در طی این سال ها،
یک چالش است
سدی ایجاد کرد و از سوی دیگر به
دکتر کمیل طیبی اســتاد علوم
ارزی نداشتیم
تخریب تعامل اقتصــادی مثبت با
اقتصادی در همین ارتباط به نسل
جهان منجر شد.
فردا می گوید :خالف نظر برخی از
این استاد علوم اقتصادی افزود :در
کارشناسان ،معتقدم برجام برای
دولت روحانی ،یک چالش است نه تهدید و باید یکی دو ساله اخیر ،مســئله توافقات هسته ای و
این زمینه را از ابعاد مختلف بررسی و از این چالش تصویب برجام تا حــدودی در میان مردم بد جا
فرصت ایجاد کرد و آن را تهدید تلقی نکرد؛ چرا که افتاد؛ به نحوی که منجر به بــاال رفتن انتظارات
نگاه و تلقی تهدید آمیز نسبت به تصویب برجام ،اقتصادی مردم شــد؛ با این تصور که بسیاری از
این پیش داوری را به ذهن متبادر می ســازد که مردم بر این گمانند که با تصویب برجام ،بسیاری
قرار است با وجود تصویب برجام ،شرایط اقتصادی از مشــکالت اقتصادی حل خواهد شد .این در

یادداشت
نگرانی دالالن از توافق هستهای

حالی است که مسایل اقتصادی کشورمان ،ریشه
در مسایل ساختاری دارند .رشد اقتصادی پایدار،
ریشه در تامین منابع ،ارتقاء سطح دانش و انتقال
موثر آن به بخش های تولید و صنعت ،اســتفاده
از تکنولــوژی و فناوری های جدیــد و ظرفیت
سازیهای گسترده دارد.
بسیاری از بخش های اقتصادی کشور و شرایط
واقعی حاکم بر آن ،هنوز فاصله معناداری با این
عوامل دارد .مثال در بخش اقتصاد نفتی ،به دلیل
خام فروشی ،رابطه مبادالت ما رابطه ای متعارف
و علی السویه و برابر نیســت و همین امر سبب
شده است .مواد خام نفتی با حداقل قیمت صادر
و کاالها با قیمت باال وارد کشور شود .این استاد
دانشگاه افزود :در چنین شــرایطی ،این انتظار
که صرفا با تصویب برجام بســیاری از مســایل
اقتصادیمان حل خواهد شد ،کامال اشتباه است.
تصویب برجام ،ابتدای مســئله اســت .روابط
اقتصادی و مبادله ای ما ،باید اصالح شود .شیوه
تجارت باید تغییر کند و از حالت واســطه گری
خارج شود.
ســرمایه گــذاری هــای مــا باید بــه نحوی

انجام شــود که صرفــا مــا را تبدیل بــه بازار
مصرفی کاالهایــی با برندهــای خارجی نکند.
طیبــی در ادامــه افــزود :البتــه بــا تصویب
برجــام ،یــک مانــع بــزرگ اقتصــادی از
طریــق ابزارهــای سیاســی حــل شــد؛ چرا
کــه تا بــه امــروز گشــایش ارزی نداشــتیم.
حتی کارت اعتباری بین المللی نداشــتیم .این
موانع خوشبختانه در حال رفع شدن است.
رشد اقتصادی ،زمانبر است
طیبی در پاســخ به این ســوال که آیــا با توجه
به تصویب برجــام ،می تــوان انتظار داشــت
نرخ رشــد اقتصادی به ســرعت مثبت شــود؟
گفت :طبیعتا این امر ،زمانبر است .موضع گیری
روحانی مبنی بر پیش بردن مذاکرات هسته ای
بوده و اگر اهمیت این مذاکرات و تاثیرگذاری آن
بر اقتصاد را از طریق پروپاگاندا و تبلیغات رسانهای
در آن مقطع زمانی گوشزد نمی کرد ،این احتمال
وجود داشت که در همان ابتدا ،مذاکرات به دلیل
موانع سیاســی ،قفل کند ،اما ایــن گونه موضع
گیری های روحانی تبدیل به انتظار شد.

نگاه دولت ،واقع بینانه است
این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به این سوال
که با وجود کندی رشــد اقتصادی ،دولت تا چه
اندازه خواهد توانست در رفع مشکالت اقتصادی
موفق شود؟ اظهار داشت :معتقدم دولت نگاه واقع
بینانهای به مسایل اقتصادی دارد و کامال واقف است
که باید به تقویت بخش خصوصی بپردازد.
دولت برای تحقق این هدف و نیــز برای تقویت
اقتصاد ،به ابزارهای سیاســی قوی نیاز دارد نظیر
حمایتهای مردمی ،تعامل با دنیا ،تصویب برجام
و  ...البته اینکه اعضا و نمایندگان مجلس به نحوی
انتخاب شوند که همســو با دولت حرکت کنند،
یک امتیاز مثبت است ،اما نمی توان به طور قطع
چنین بیان کرد که هدف دولت از تصویب برجام،
بهرهبرداری صد درصد سیاسی در انتخابات مجلس
اسفند ماه امسال بوده؛ چرا که تا چند ماه دیگر نتایج
عملی حاصل از تصویب برجام ممکن است آن طور
که باید و شاید نمود بیرونی پیدا نکرده باشد ،اما هر
دولتی در تالش است که به حالت ایده آل همراهی
دولت و مجلس دست یابد و این موضوع در سرتاسر
دنیا دیده می شود.

اخذ جواز یک روزه شد

گزارش ضعیف مالی دو خودرو ساز بزرگ

واردات مركبات ممنوع است

معاون امور اقتصــادی و بازرگانی وزارت
صنعت،معدن و تجارت ،از امکان پذیری
صدور یک روزه جواز تأسیس فروشگاههای
زنجیرهای خبر داد .مجتبی خســروتاج
گفت :در جهت بهبود فضای کسب و کار
و با توجه به دستور وزیر صنعت،معدن و
تجارت درباره کاهــش مدت زمان صدور
جواز تأسیس ،با تدابیر انجام شده از سوی
مرکز امور اصناف و بازرگانان ،جواز تأسیس فروشــگاههای زنجیرهای از « 94/ 7 / 15یک
روزه» صادر میشود .به گفته خسروتاج به دلیل ساختار نظام خردهفروشی در ایران ،در حال
حاضر سهم فروشگاههای بزرگ و فروشگاههای زنجیرهای از کل سهم خرده فروشی و نظام
توزیع در کشور ،حدود 5-7درصد است و این در حالی است که این سهم در مقایسه با دیگر
کشورها که بین  10تا  85درصد از توزیع را به خود اختصاص می دهند ،بسیار ناچیز است.
وی ،صرفهجویی در زمان و فراهم بودن شرایط خرید آسان ،افزایش کیفیت ارایه خدمات،
بهرهمندی مصرفکنندگان از تخفیفات ،امکان نظارت و کنترل بیشتر به خدمات ،افزایش
رقابت بین برندهای مختلف ،افزایش بهرهوری و اشــتغالزایی همچنین شفافیت مالی در
محاسبات و ارایه گزارش ها را به عنوان بخشی از مزیتهای این فروشگاهها برشمرد.معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت یادآور شد :در اکثر کاالهای عرضه شده دراین فروشگاهها ،با
تخفیف حداقل 10درصدی از قیمت نصب شده روی کاال مواجهیم.

با فرارســیدن زمان انتشــار گزارش
عملکرد  6ماهه شرکت های بورسی،
دو شرکت ایران خودرو و سایپا مانند
سایر شرکت ها ،گزارش های دوره ای
خود را به بازار سرمایه ارایه کردند .بر
این اساس با توجه به مشکالت حاکم
بر صنعت خودروسازی ،همانطور که
اکثر کارشناسان پیش بینی میکردند
شرکت های خودروسازی وضعیت مطلوبی از عملکرد خود به نمایش نگذاشتند،به
طوری که شرکت ایران خودرو ســود  221ریالی خود را به  57ریال کاهش داد و
توانست در  6ماهه اول امسال  23ریال معادل  40درصد از پیش بینی خود را محقق
کند.همچنین با توجه به عدم افزایش نرخ های فروش ،سود عملیاتی این شرکت
از  15هزار میلیارد ریال به  8.9هــزار میلیارد ریال کاهش یافته و هزینه مالی نیز
از  14هزار میلیارد ریال به  11.4هزار میلیارد ریال افت کرده است.شرکت سایپا
نیز همانطور که پیشبینی می شد ،با زیان مواجه شده و سود  4ریالی هر سهم را
به زیان  175ریال تبدیل کرده و در این دوره  126ریال زیان پوشــش داده است.
گزارش ها نشــان می دهند که با کاهش میزان فروش این شرکت ،سود عملیاتی
بودجه شده این شرکت از  8008میلیارد ریال به  4903میلیارد ریال کاهش یابد
و تنها  27درصد از آن محقق شود.

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و
نیمه گرمسیری معاونت باغبانی وزارت
جهاد کشاورزی گفت :برای جلوگیری
از انتشار آفت مگس میوه ،به هیچ وجه
اجازه واردات مرکبات را نمی دهیم و
واردات این گروه از میوه ها به کشــور
ممنوع است.
ابوالقاسم حسن پور گفت :هم اکنون
مرکبات کشورهای مصر و سوریه ،به آفت مگس میوه مدیترانه آلوده است و از آنجا
که این آفت خطرناک قادر است به  47نوع محصول میوه ،خسارت وارد کند؛ بنابراین
هیچ گونه مجوزی برای واردات صادر نخواهیم کرد.
وی افزود :عالوه براین ،نظارت های دقیقی برای ممانعت از ورود مرکبات از مرزهای
کشور که معموالً در قالب تجارت پیله وری وارد می شود ،انجام خواهد شد.
حسن پور گفت :میزان تولید مرکبات در کشور ،به حدی است که امسال هیچ نگرانی
برای تأمین نیاز بازار به ویژه بازار شب عید نداریم و براساس برنامه ریزی های انجام
شده  30هزار تن مرکبات خریداری و ذخیره سازی می شود.
وی گفت :امســال با توجه به بازار تولید به ویژه در محصول پرتقال برای صادرات
 100هزار تن از این محصول به کشورهای حاشیه دریای خزر و خلیج فارس ،برنامه
ریزی شده است.

آغاز پاییز با تورم  13.3درصدی

تورم

گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم طی نخستین ماه نیمه
دوم سال نشان میدهد که در این ماه تورم کل با کاهشی 0.3
به  13.3درصد رسیده است.طبق اعالم مرکز آمار ،شاخص
کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی شهری در مهرماه امسال
با  0.8درصد افزایش نسبت به ماه قبل به  218.5رسید و
به این ترتیب شاخص کل تورم در این ماه نیز نسبت به ماه
گذشته با  0.3درصد کاهش  13.3درصد را نشان میدهد.
بر اساس این آمارها نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در نخستین
ماه نیمه دوم سال به عدد  10.9درصد رسید که نسبت به
همین شاخص در ماه گذشته کاهشی  0.7درصدی را نشان
می دهد.شاخص گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و

افزایــش وام خرید مســکن از  ۳۵میلیون به
 ۶۰میلیون تومان ،از هفته گذشــته در میان
فعاالن بازار مســکن به موضــوع روز تبدیل
شده و متقاضیان مسکن هم در حال حساب و
کتاب برای چگونگی دریافت این وام و خرید
خانه هستند .در حال حاضر ،نرخ هر مترمربع
آپارتمان نوســاز در مناطق متوســط و رو به
پایین شــهر تهران ،از متری  ۳میلیون تومان

بازار

کاهش  ۷درصدی قیمت میوه و خشکبار

دخانیات» در این ماه به رقم  249.8رسید که نسبت به ماه
قبل  0.7درصد کاهش داشــته است .شاخص گروه اصلی
«خوراکیها» در مهرماه نیز با کاهشی  0.9درصدی نسبت
به ماه گذشته  247.7را نشان میدهد.

قدرت خرید وام  ۶۰میلیونی چقدر است؟
شروع میشــود و حتی تا حدود  ۳میلیون و
 ۸۰۰هزار تومان هم پیش مــیرود؛ بنابراین
برای خرید یــک آپارتمــان  ۱۰۰متری باید
 ۳۰۰میلیون تومان پرداخت شــود که فقط
برای  ۶۰میلیون تومان از این مبلغ میتوان از
وام مسکن استفاده کرد و مابقی باید از محل
پس انداز خریداران تامین شود.به همین دلیل
خرید آپارتمان هایی با متراژ مناسب برای یک

اقتصاد
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براساس گزارش مرکز آمار ایران ،در مهرماه شاخص قیمت ۲۶
گروه کاالیی رشد داشته و این شــاخص برای میوه و خشکبار
منفی  ۷درصد گزارش شد.بر اساس شــاخص قیمت مهرماه
ســال جاری  26گروه کاالیــی از  33گروه در این ماه نســبت
به شهریور ماه رشد نشــان میدهد.بر اســاس گزارش مرکز
آمار ایران رشــد شــاخص گروههایی کاالیــی« ،خوراکیها،
آشــامیدنیها و دخانیات»« ،خوراکیهای و آشــامیدنیها»،
«خوراکیها»« ،ماهیها و صدفداران»« ،میوه و خشــکبار»
و «سبزیجات» در مهرماه نســبت به ماه قبل منفی بوده است.
طبق این آمار بیشترین رشد منفی شاخص به ترتیب مربوط به
گروه کاالیی «میوه و خشکبار  -6.9درصد » «خوراکیها -0.9

خانواده  ۴نفره در محالت متوسط رو به پایین،
کمی بعید به نظر میرسد ،اما شاید متقاضیانی
که به دنبــال خرید خانههــای کوچک تری
هستند ،بتوانند آپارتمانی را خریداری کنند.
بنابراین اگر خانــواده ای یک واحد  ۴۰متری
خریداری کند باید  ۱۲۰میلیون تومان بپردازد
که در واقع نیمی از این مبلغ توسط وام مسکن
پوشش داده می شود؛البته اگر این خانواده از
قبل ســپرده گذاری در بانک مسکن نداشته
باشد ،باید سری به بازار فرابورس بزند و با خرید

درصد» و «خوراکیها و آشامیدنیها  -0.8درصد» بوده است.
همچنین بیشترین رشد شــاخص گروههای کاالیی به ترتیب
مربوط به آموزش  12درصد« ،آب ،برق ،سوخت  2.8درصد» و
«خدمات  1.8درصد» بوده است.

اوراق ،وام  ۶۰میلیــون تومانی را دریافت کند
که در حال حاضر هم بــرای وام  ۴۵میلیون
تومانی مســکن باید حدود  ۷میلیون تومان
اوراق خرید شود و درواقع خریدار باید حدود
 ۷۰میلیــون تومان بــرای خریــد این واحد
 ۴۰متری در اختیار داشته باشــد تا بتواند با
اســتفاده از وام  ۶۰میلیون تومانی مســکن،
یک واحد  ۴۰متری با قیمــت هرمترمربع ۳
میلیون تومان در یکی از محالت رو به پایین
شــهر تهران را خریداری کند.براســاس این

گزارش ،تجربه کشورهای توسعه یافته نشان
میدهد که اغلب وام های مربــوط به خرید
مسکن ،حدود  ۸۰درصد از قیمت تمام شده را
پوشش میدهد؛ در حالی که این رقم در ایران
در خوشــبینانه ترین حالت برای واحدهای
کوچک ،حدود  ۵۰درصد را پاســخگو است.
در این باره ،مسئوالن وزارت راه و شهرسازی
معتقدنــد کــه وام  ۶۰میلیــون تومانی در
درازمدت بر بازار مسکن اثر گذار است و تاثیر
کوتاه مدتی در رونق مسکن ندارد.

دکترمسعودسعادتمهر نگرانــی دالالن از انجام
اقتصاددان
توافــق هســتهای بــه
خاطر سود خودشان اســت .وقتی این توافق به صورت
کامل صورت بگیرد ،هر شــرکتی محصوالت خود را در
فروشگاههای خود به فروش میرساند و این وسط سودی
به واسطهها نخواهد رسید.در حال حاضر یکی از مهمترین
بخشهای سودآور ایران ،واسطهگری و داللی است؛ خرید
و فروشها بدون انجام کار جدید روی تولید بسیار سودآور
شده و از این جهت بیشتر سرمایهها به جای اینکه به تولید
کاال منجر شوند ،به بخش واسطه و داللی میرسد.با حضور
دالالن سود تولید کننده بسیار پایینتر از سود واسطهها
میشــود ،این قضیه انگیزه تولیــد را کاهش میدهد و
منجر به کنارهگیری تولیدکنندگان از عرصههای رقابتی
میشود.داللیسم( در حالت عمدهفروشی) و بقالیسم(در
حالت خردهفروشــی) چرخه تولید و اقتصاد کشور را به
هم ریخته و آن را مریض کرده اســت؛ البته باید به این
نکته نیز توجه کرد که ارایه خدمات فروش توسط برخی
از واســطهها ،رفاه خریداران را افزایش داده است.توافق
هستهای یک معامل ه با دنیای خارج و به تعبیر دکتر ظریف
یک توافق متوازن اســت که در ازای از دست دادن یک
سری چیزها ،گزینههای دیگری را به دست خواهیم آورد.
با انجام این مهم ،وجهه ایران در جامعه جهانی بهتر شده،
امنیت ســرمایهگذاران در اقتصاد ایران حاکم میشود و
نهایتاً اقتصاد و اشتغال ،رونق مییابد.دستهای از دالالن
واقعگرا و دســته دیگر غیرواقعگرا هستند؛ واسطههای
واقعگرا تصور میکنند چیزهایی را که از دست دادهایم،
بسیار بیشتر از دستاوردهای توافق است و این قضیه سبب
نگرانی آنها شده است .دالالن غیرواقعگرا جدای از منافع
و معایب توافق هستهای و در سایه نگاه حزبی و سیاسی به
این توافق ،آن را به ضرر خود و حزبی که به آن وابسته اند
میدانند و از همین رو منتقد هستند.
با انجام توافق هستهای نقش واسطهها در خرید و فروش
کاالها به خصوص کاالهای خارجی که به کشــور وارد
میشود ،کمتر خواهد شد.

جدول قیمت ها
قیمت میوه در میادین میوه و تره بار

محصول

درجه یک

آناناس جنگلی

 5هزار تومان

انار

 2هزار و 100
تومان

انگور شاهرودی

 2هزار و  100تومان

به

 2هزار و  700تومان

پرتقال تامسون
جنوب

 1هزار و  900تومان

پرتقال رسمی
شمال

 1هزار و  800تومان

توت فرنگی

 6هزار و  800تومان

خرمالو

 2هزار و  100تومان

زالزالک

 2هزار و  700تومان

سیب زرد لبنان

 1هزار و 900
تومان

سیب قرمز لبنان

 1هزار و  700تومان

شلیل

 3هزار تومان

لیمو ترش

 4هزار و  400تومان

لیمو شیرین

 2هزار و  550تومان

نارنگی

 1هزار و  900تومان

هندوانه

 400تومان

