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رئیس اتاق بازرگانی ایران:

مشکل اقتصاد ایران احمدینژاد و روحانی نیستند!

رئیــس اتاق بازرگانی ایران میگویــد دولت آینده باید
تــاش کند با اصالح ســاختارها ،تکلیف رابطه سیاســت
و اقتصاد را روشــن کند .این سادهاندیشــی است که همه
اتفاقات و مشــکالت اقتصادی کشــور را فقــط و فقط به
عملکرد رئیس جمهوری منتســب کنیم.به گزارش ایسنا،
غالمحســین شــافعی در نشســت هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی ایران ،بخش مهمیاز صحبتهای خود را خطاب
بــه رئیس جمهوری منتخب که بناســت ظرف هفتههای
آینده کار خود را آغاز کند ،ایــراد کرد.او که در هفتههای
گذشــته نیز بارها از لزوم برنامه ریزی کالن برای تغییر در
سیاستهای راهبردی اقتصادی کشور سخن گفته بود ،بار
دیگــر تاکید کرد که همه معضــات اقتصاد ایران لزوما به
عملکرد یک دولت یا یک فرد محدود نمیشود.
رئیــس اتاق بازرگانــی ایران اظهار کرد :شــروع به کار
هر دولت جدیــدی ،بارقههای امید به تغییر در جهت حل
مشــکالت ازجمله مشــکالت اقتصادی را در دل مردم و
فعاالن اقتصادی پدید میآورد ،اما نگاهی تاریخی به کارنامه
دولتهای پیشــین نشــان میدهد که بهرغم گرایشهای
مختلف جناحی و فکــری در هر یک از دولتها و زحمات
فراوانی که مســئوالن کشــور متقبل میشــوند ،در عمل
گرفتاریها و مشــکالت اساسی کشور حل نشده است و با
گذشــت زمان به تعداد آنها نیز افزوده شده است .بازخوانی
تجارب تاریخی کشــور در سیاســتگذاری بــرای بهبود
وضعیت اقتصاد نشان میدهد مهمترین عامل توضیحدهنده
توفیــق کم در مســائل ،غفلت از رعایــت منطق علمیدر
سیاســتگذاریها ازجمله در حوزه مسائل اقتصادی بوده
است.شافعی خطاب به رئیسی – رئیس جمهوری منتخب
کشــور – اظهار کرد :نه خواست آقای احمدینژاد بود که
کشــور را با میانگین رشــد اقتصادی حدود  ۴.۵درصدی
تحویل بگیــرد و با میانگین رشــد  ۳.۳درصدی در طول
دوره خود تحویل بدهد .نه خواســت آقای احمدینژاد بود
که کشــور را با تورم  ۱۵درصدی و نرخ دالر  ۸۵۰تومانی
تحویل بگیرد و با نرخ تورم  ۳۰درصدی و نرخ دالر 3500
تومانی تحویل دهد و نه خواست آقای روحانی بود که زمان
تحویل کشــور نرخ تورم  ۴۲درصــد و نرخ دالر حدود ۲۵
هزار تومان باشد.
این سادهاندیشی است که همه این اتفاقات را فقط و فقط
به عملکرد یک شــخص یا یک تیم منتسب کنیم.او ادامه
داد :واقعیت آن است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت
بهتری دارند بازهم در ســاختار تخصیص منابع موجود با
سنتهای غلط تحکیم شده در آن بنشینند ،وضعیت بهبود
نخواهد یافت .به نظر میرســد مســائل اقتصادی در ایران
بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشــد ،به میزان مقید
بودن به آموزههای دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست
مربوط اســت.رئیس اتاق بازرگانی ایران بار دیگر خطاب به

رئیس دولت ســیزدهم ،تاکید کرد :کشــور به لحاظ رشد
اقتصادی ،تورم ،توزیع درآمد و فقر ،سرمایهگذاری ،کسری
بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی
در وضعیت نامناسبی است .به این اینها اضافه کنید مسائلی
که کشــور در منابع پایه مانند آب ،خاک ،محیطزیست و
انرژی با آن روبروست.
از همــه اینها مهمتر ،تنزل ســرمایه اجتماعی و امید
به آینده مطلوب در کشــور است .اعتماد مردم و همراهی
آنها با دولت برای حل مســائل و امید به آینده شرط کافی
برای اجرای اصالحات ساختاری است که متأسفانه چندان
وضعیت مطلوبی ندارد.شــافعی با بیان اینکه برون رفت از
شرایط فعلی دو راهکار دارد ،تشریح کرد :اول تعیین تکلیف
رابطه اقتصاد و سیاســت در ســطح داخلی و بینالمللی و
دوم افزایش رشــد اقتصادی .اگر اقتصاد اولویت اول کشور
است ،سیاســت داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت
دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود .واضح است
کــه برای رفع بیثباتــی در اقتصاد کالن کشــور و بهبود
وضعیت معیشــتی مردم ،تنها رفع تحریمها و رفع اختالف
با کشــورهای منطقه و قدرتهای جهانی کافی نیست؛ اما
صادقانه باید پذیرفت در شــرایط تحریمی ،رشد اقتصادی
پایدار و ثبــات اقتصادی به وجود نخواهــد آمد.وی ادامه
داد :عملکرد اقتصاد کشــور بهطور مستقیم و غیرمستقیم
از تحریمها تأثیر پذیرفته اســت و بخــش زیادی از انرژی
مسئوالن تراز اول کشور بهجای فرصتآفرینی برای استفاده

از مزیتهای کشور در عرصه بینالمللی و منطقهای صرف
مدیریــت روزمره اقتصاد کشــور و بهاصطــاح دور زدن
تحریمها شده است .تصمیمگیری درست درباره این موضوع
یکی از آزمونهای مهم پیش روی دولت جدید است .حل
مسائل کشور از کمآبی و حال ناخوش هورالعظیم گرفته تا
بیبرقی صنایع و معادن کشور و از مبارزه با کرونا گرفته تا
تأمین سرمایه در گردش برای تولید ،نیازمند بازیابی توان
برنامهریزی و توان اجرایی کشور است.

پیشبینی نرخ ارز در دولت رئیسی

عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید :دولت سیزدهم برای
بازگرداندن آرامشی نسبی به اقتصاد ایران ،باید الاقل برای
شــش معضل مهم و جدی راهکار پیدا کند.عباس آرگون
در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :نخستین و احتماال یکی
از مهمترین معضالتی که اقتصاد ایران با آن رو به روســت،
نرخ رشــد اقتصادی کشور اســت .براوردها نشان میدهد
که رشــد اقتصادی ما در طول تمام این ســالها یا منفی
یــا نزدیک به صفر بوده اســت و اگر بناســت اقتصادی از
معضالت امروز عبور کرده و به ســمت پیشــرفت حرکت
کند ،چارهای جز برنامه ریزی برای رشــد اقتصادی مثبت
و جبران گذشــته ندارد.وی از تورم بــه عنوان یکی دیگر
از معضــات جدی اقتصاد ایران یاد کــرد و گفت :یکی از
اصلیترین نتایج تورم عدم ثبات در اقتصاد است و با توجه
به تغییر دائمیقیمتها چه مــردم و چه فعاالن اقتصادی
عمــا نمیتوانند راهی برای تحلیــل آینده پیدا کنند .باال

حمایت دولت از کسب و کارهای نوپا در دوران کرونا
اجرای طرح حمایتی دولت از کسب و کارهای خرد
و نوپا در دوران کرونا و توجه به وضع معیشت و درآمد
خانوارهای آســیب دیده و آســیب پذیر با همکاری
صنــدوق جمعیت ملل متحــد گام موثری در جهت
خوداشــتغالی و پایدارسازی اشتغال زنان و گروههای
آسیب پذیر اســت.به گزارش ایسنا ،پروژه ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﻧﻮﭘﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزی
بــرای ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
و زﻧﺎن ﺑﺎردار در دوره کوویــد  ۱۹ذﻳﻞﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎری
ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﺗﻌﺎون ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺻﻨﺪوق
ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در سال  ۲۰۲۰به اجرا درآمده که
مســئولیت و نظارت بر این پروژه بر عهده وزارت کار
اســت.محوریت اشــتغال این پروژه ،ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﻴﺐ
ﭘﺬﻳﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از جمله ناشــنوایان ،زنان باردار ،زﻧﺎن
سرپرست خانوار و سالمندان هستند که از این طریق
ضمن خوداشتغالی ،به درآمدزایی و ارتقاء سطح رفاه
و معیشت آنها کمک میشود.عالء الدین ازوجی ،مدیر
کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،اشــتغال زنان سرپرست خانوار
و گروههای آســیبپذیر را مهمترین دســتاورد طرح
مشترک وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و صندوق
جمعیت ملل متحد در پروژه توسعه کسب و کارهای
خرد و نوپا است عنوان کرده و میگوید :شرایط بسیار
ســخت کرونا ،آســیب به خانوارها و کسب و کارها و

سیاســتهای مدیریتــی دولت مبنی بــر به حداقل
رســاندن تبعات ناشــی از کرونا برخانوادهها و اقشار
آســیب پذیر ،وزارت کار را بر آن داشت که بر اساس
رســالت خود از ابعاد مختلف به بحثهای اشتغال و
توانمندسازی را در این شرایط ورود کند.وی با تاکید
بر پاســخگویی به نیازهای گروههای آســیبپذیر و
اشــتغال زنان سرپرست خانوار در این طرح میگوید:
طراحی و پیاده ســازی پروژه از سوی وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی با تســهیلگری یک  NGOو
موافقت ( UNFPصنــدوق جمعیت ملل متحد) در
مشــارکت و ارائه کمکهای فنــی و حمایتی ،تولید
اقالم کام ً
ال استاندارد با ضوابط اعالمیوزارت بهداشت،
تولید در  ۱۱واحد کوچک و متوســط و نوپا در چهار
استان کرمانشــاه ،لرســتان ،فارس و تهران از جمله
این اقدامات است.کســب وکارهای خرد و کوچک و
نوپــا نقطه آغازین حرکــت کارآفرینان بــوده وغالبا
نوآوریهای مختلفی در آنها شکل میگیرد.مهمترین
ویژگی در بحث توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک
کمک به تداوم فعالیت آنها از طریق ایجاد بازار فروش
و سفارش گیری است.به گزارش ایسنا ،در حال حاضر
بســیاری از کشورها ،درصد باالیی از سهم سرانه ملی
خود را به کســب وکارهای خرد و نوپا اختصاص داده
و از این طریق زمینه توسعه بازار کار ،اشتغال پایدار و
حمایت از کارافرینان را فراهم کرده اند.

بودن تورم و رشد سریع نقدینگی همچنین در دیگر بازارها
نیز خود را نشان میدهد.عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره
به اشکاالت جدی نظام پرداخت یارانه و نابرابری اقتصادی
تشریح کرد :برخالف آنچه که در ذات هدف پرداخت یارانه
قرار دارد که همان ،حمایت از اقشــار کم درآمد و نزدیک
کردن آنها به سطح رفاه است ،در ایران نحوه پرداخت یارانه
به گونهای اســت که عمال پولدارها بیشــتر از آن استفاده
میکنند .یارانه پنهانی که هرسال دولت به انرژی و سوخت
میدهد در اختیار اقشــاری قرار میگیرد که در خانه خود
بیشترین مصرف انرژی را دارند و بیشترین خودرو شخصی
را سوار میشــوند و عمال فردی که خانه و خودرو ندارد از
آن بی بهره است.آرگون ادامه داد :در کنار یارانه ،فساد نیز
موضوع دیگری است که نابرابری اقتصادی را تشدید کرده
اســت .در سالهای گذشته بســیاری از افراد با استفاده از
رانــت یا برخی فرصتها ،به نفع شــخصی خود ،قوانین را
دور زده و ســود به دســت آوردهاند و برای برخورد با آنها
باید یک نگاه جدی و برنامه کالن در نظر گرفته شود.وی از
تحریمهای بین المللی نیز یاد کرد و افزود :هرچند بسیاری
میگویند که معضل مهم اقتصاد ایران مسائل داخلی است
اما در این تردیــدی وجود ندارد که ما تا زمانی که تکلیف
خود را با اقتصاد جهانی و تحریمها روشن نکنیم ،دستیابی
به بسیاری از این اهداف ممکن نخواهد بود .سرنوشت برجام
و تحریمها تا حد زیادی مســیری که در سالهای پیشرو
طی خواهیم کرد را مشخص میکند.
عضو اتاق بازرگانی تهــران با بیان اینکه معضل نرخ ارز
باید در دل برخی از عوامل باال پیگیری شود ،توضیح داد :در
این تردیدی وجود ندارد که نرخ ارز تا حدی نمایان کننده
جایگاه اقتصادی هر کشــور و ارزش پول ملی آن است ولی
ما باید در نظر داشته باشیم که این نرخ تحت تاثیر دو عامل
قرار دارد .نخست نرخ تورم است .ما نمیتوانیم انتظار داشته
باشــیم که نرخ تورم در ایران  ۴۰درصد باشد اما ارز ثابت
بماند .در ســالهای قبل دولتها اصرار بر ثابت نگه داشتن
نرخ ارز داشــتند که علت بخشی از جهش چند ساله اخیر
رها شــدن همین فنر بود.آرگون اضافــه کرد :موضوع دوم
بحث تحریمهاســت .وقتی ارز به کشور نمیآید نمیتوانیم
انتظار داشته باشیم که ارزان شود .از این رو به نظر میرسد
اگر نرخ تورم کاهــش یافته و تحریمها کنار بروند میتوان
در دولت آینده به کاهش نرخ ارز امیدوار بود اما در غیر این
صورت همچنان شرایط پیچیده خواهد ماند .البته نرخ ارز
تنها به این موضوعات محدود نمیشــود و از سیاستهای
بانک مرکزی گرفته تا چند نرخی یا تک نرخی کردن دالر
و بســیاری دیگر از عوامل آینده را تعیین خواهند کرد اما
به نظر میرســد دولت رییســی در همان روزها و ماههای
ابتدایی باید برای این چند معضل مهم اقتصاد ایران برنامه
جدی ارائه کند.

تغییر جنس معامالت در بازار مسکن
به دلیل افت شــدید معامالت ،دالالن بازار را ترک
کــرده و عمده خرید و فروشــها از ســوی متقاضیان
مصرفی انجام میشود؛ اما با آنکه ثبات نسبی بر بازار
مسکن شــهر تهران حاکم شده تقاضا برای واحدهای
نوســاز همچنان وجود دارد و ایــن موضوع به ایجاد
فاصله قیمتــی بین آپارتمانهای ارزنــده با خانههای
قدیمیمنجر شــده اســت.به گزارش ایسنا ،مشاوران
امالک در مناطــق مختلف تهران از کمبود واحدهای
نوســاز و فول امکانات ناشی از رکود ساخت و ساز در
سه سال اخیر خبر میدهند.
با آنکه معامالت کســاد اســت و میانگین فاصله
عرضــه تا فروش یک خانه در تهران به بیش از دو ماه
رسیده ،واسطههای ملکی میگویند اغلب آپارتمانهای
کلیدنخورده یا واحدهای دارای امکانات کامل با عمر
بنای کمتر از پنج سال نهایتا قبل از یک ماه به فروش
میرسد.برخی مشــاوران امالک میگویند انتظارات
تورمیدر بازار مسکن تعدیل شــده است ،اما کمبود
فایلهای نوساز میتواند اثرات تورمیبر کل بازار ایجاد
کند .افزایــش  ۳درصدی قیمت در خردادماه هرچند
بنا به گفته کارشناســان اهمیت چندانــی ندارد اما
آمارها از رشــد قیمت در مناطق پرتقاضا ،بهویژه در
نیمه جنوبی تهران حکایت دارد.
آنطــور که آمــار توضیح میدهد طــی چهار ماه
گذشــته مناطــق  ۲۰ ،۱۰ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱و  ۲۲بــا افت

قیمت و ســایر مناطق با افزایش نسبی قیمت مواجه
شدهاند .بیشترین کاهش قیمت مربوط به منطقه ۲۲
بوده که  ۲۳.۵درصد کاهش نشــان میدهد .شاخص
قیمت کل شــهر تهران نیز نسبت به اسفند  ۹۹بالغ
بر  ۱.۹درصد افت کرده است.در واقع با وجود افزایش
 ۳درصدی قیمت در خردادماه نرخ متوســط هنوز به
سطح اسفند  ۹۹برگشــت نخورده است .اما نکتهای
کــه وجود دارد این اســت که اغلــب مناطق جنوبی
طی چهار ماه گذشــته با افزایش قیمت مواجه شدند.
واسطههای ملکی محلههای جنوبی پایتخت میگویند
که معامالت در این محدوده نســبت به یک سال قبل
نصف شــده و این در حالی است که معامالت در کل
شهر تهران به یک سوم رسیده است.
عمــده واحدهای خالی بدون مشــتری در مناطق
شمالی تهران قرار دارد.به دلیل افت توان متقاضیان،
کمبود عرضه نســبت به تقاضا و پایین بودن قیمتها
در جنوب شــهر نسبت به مناطق شــمالی ،بازار در
محلههای جنوبی رونق بیشــتری نســبت به شمال
تهران پیدا کرده است .به طور مثال هم اکنون منطقه
 ۱۵به کانون خرید و فروشــهای مصرفی تبدیل شده
و رتبه ششم را در تعداد معامالت شهر تهران به خود
اختصاص میدهد در حالی که خرداد ســال گذشته
منطقه مذکور جــزو  ۱۰منطقه پرتقاضای تهران قرار
نداشت.

در دو ماهه اول امسال اتفاق افتاد

کاهش چشمگیر بهرهبرداری از واحدهای جدید در مناطق آزاد
در دو ماهه امســال نســبت به مدت مشابه سال قبل،
در مناطق آزاد و ویژه صدور جواز تاســیس کمتر از نصف و
پروانههای بهرهبرداری کمتر از یک سوم شده است.بر اساس
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت (صمت) در دو ماهه سال جاری برای  ۶۴۷۱بنگاه
جواز تاســیس و برای  ۸۹۹بنگاه پروانه بهره برداری صادر
شده که نسبت به مدت مشــابه سال قبل به ترتیب ۲۷.۵
درصد و حدود  ۳۰.۹درصد افزایش داشــته است.ســرمایه
پیش بینی شده در این مدت برای جوازهای تاسیس معادل
 ۱۳۱هــزار و  ۱۶۰میلیارد تومان بوده که نســبت به مدت
مشابه سال قبل تقریبا دو برابر شده است.
میزان سرمایه پروانههای بهرهبرداری صادر شده تا پایان
اردیبهشت امسال نیز  ۱۰هزار و  ۹۹۰میلیارد تومان بوده که
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن  ۱۶۴.۴درصد افزایش
داشــته است.بر اســاس این آمار پیش بینی شده با اجرای
پروژههایی که جواز تاســیس آنها در دو ماهه سال جاری
صادر شــده برای بیش از  ۱۷۴هزار نفر شغل ایجاد شد که
نسبت به این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن با افزایش

 ۵۱.۲درصدی مواجه بوده است.
پروانههای بهرهبرداری صادر شده در این مدت نیز زمینه
اشــتغال  ۱۶هزار و  ۶۴۱نفر را فراهم کرده که نسبت به دو
ماهه سال قبل حدود  ۶۹.۸درصد رشد داشته است.در این
میان از  ۶۴۷۱فقره جواز تاســیس صادره در دو ماهه سال
جاری ،بیشــترین تعداد مربوط به گروه «سایر محصوالت
کانی غیر فلزی» بــا  ۹۰۷فقره و گروهی که کمترین جواز
تاسیس را به خود اختصاص دادند نیز «فاضالب ،دفع زباله،
بهداشــت محیط و فعالیتهای مشابه« و «استخراج ذغال
ســنگ ولینیت»بوده که برای هر کدام دو جواز تاســیس
صادر شده است .همچنین از  ۸۹۹فقره پروانه بهره برداری،
بیشــترین پروانه در دو ماهه امسال با  ۱۲۹فقره متعلق به
گروه «ساخت مواد و محصوالت شیمیایی» بوده و متوسط
ســرمایهگذاری برای راه اندازی یک واحد در این گروه پنج
میلیاردو و  ۴۰۰میلیون تومان اعالم شده است.
بیشــترین اشتغال ایجاد شده نیز در گروه «ساخت مواد
و محصوالت شیمیایی» با حدود  ۲۵۴۵نفر است .کمترین
پروانه بهره برداری نیــز در گروههای «فاضالب ،دفع زباله،

بالتکلیفی و توقف تامین ارز واردات نهادههای دامی
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای
دام طیور ایران اعالم کــرد :حدود  ۱۵۰میلیون یورو
نهاده دامیتوســط واردکنندگان از اواخر اسفند سال
گذشته تا اواخر خرداد سالجاری قبل از تخصیص ارز
در بازارگاه تحویل وزارت جهادکشــاورزی شــده ،اما
تامین ارز آن بالتکلیف مانده اســت.به گزارش ایسنا،
محمد مهدی نهاوندی با اعالم این مطلب افزود :وزارت
جهادکشاورزی شرط معرفی واردکنندگان نهادههای
دامیبرای تخصیص ارز به بانــک مرکزی را ارائه ۹۰
درصدی کاال در ســامانه بازارگاه اعــام کرده بود اما
به رغم اجرای این شــرط هنوز ارز واردات بخش قابل
توجهی از نهادههای دامیبه واردکنندگان تخصیص
داده نشــده اســت.وی تصریح کرد :واردکنندگان در

جهــت همراهی با دولت و کمک به تداوم روند تامین
نهاده دامیدر شــرایط خشکسالی اقدام به عرضه کاال
و تحویل آن به دولت کردند اما بعد از گذشــت بیش
از یــک ماه از عرضه کاال در ســامانه بــازارگاه برای
تخصیص ارز دچار بالتکلیفی هســتند .مســاله قابل
توجه این اســت که باقی مانده کاال هــم در بنادر و
گمرکات در حال فاسد شدن است ،اما متاسفانه هیچ
مرجعی درباره بروز چنین شــرایطی پاسخگو نیست.
براســاس اعالم اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و
طیور ایران عضو هیات مدیره این اتحادیه خاطرنشان
کــرد :بدون تردید این نــوع رفتارها نتیجه ای غیر از
تشدید معضالت موجود و بی اعتمادی بیش از پیش
به دولت نخواهد داشت.
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بهداشــت محیط و فعالیتهای مشــابه« و «فعالیتهای
پشــتیبانی و کمکی حمل و نقل» و «اســتخراج کانههای
فلزی» بوده که در مدت یاد شــده برای هر کدام تنها یک
پروانه صادر شــده است.در این میان جزئیات اطالعات انواع
جوازهای صادر شده در این مدت هم نشان میدهد بیشترین
تعداد جواز تاسیس در استانهای فارس ،خراسان رضوی و
آذربایجان غربی به ترتیب با  ۴۵۴ ،۴۵۷و  ۴۴۴فقره صادر
شده است .کمترین تعداد جواز تاسیس نیز در مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی با  ۱۴فقره ،کهگیلویه و بویر احمد و گیالن
هر کدام با  ۲۹فقره صادر شده است .بیشترین تعداد پروانه
بهره برداری صادره در بین اســتانهای کشور نیز مربوط به
آذربایجان شرقی ،اصفهان و خراسان رضوی با  ۶۹ ،۸۵و ۶۵
فقــره و کمترین مربوط به کهگیلویه و بویر احمد با چهار و
بوشهر ،ایالم و خراسان جنوبی هر کدام با هفت فقره است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این مدت  ۲۰پروانه بهره
برداری صادر شده اســت.گفتنی است که باالترین اشتغال
ایجاد شــده در پی صدور پروانههای بهرهبرداری نیز مربوط
به اســتانهای البرز و قم به ترتیب بــا  ۲۸۷۴و  ۱۴۶۲نفر

ن کهگیلویه و بویر احمد
است و کمترین اشتغال هم در استا 
با  ۲۲نفر ایجاد شــده است.گفتنی اســت که تعداد صدور
جواز صنعتی به نوعی نشان دهنده تمایل سرمایهگذاران به
ســرمایهگذاری در بخش تولید و پروانههای بهرهبرداری به
معنی واحدهایی است که فعالیت خود را آغاز کردند.
بنابرایــن بر اســاس این آمــار وضعیــت واحدهای به
بهرهبرداری رسیده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسبت به
مناطق دیگر کشور خوب نیست و در زمینه جواز تاسیس نیز،
آمارها حاکی از تمایل پایین سرمایهگذاران به سرمایهگذاری
در این مناطق است.همچنین آمارها نشان میدهد که در دو
ماهه امسال نسبت به سال قبل ،در مناطق آزاد و ویژه صدور
جواز تاســیس  ۵۶.۳درصد و پروانههــای بهرهبرداری ۷۳
درصد کاهش داشــته است .به طوری که جوازهای تاسیس
صنعتی در دو ماهه اول سال  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰به ترتیب ۳۲
و  ۱۴فقره بوده و صدور پروانه بهره برداری در هشت منطقه
آزاد و ویژه اقتصادی نیز از  ۷۴فقره در دو ماهه اول ســال
قبــل به  ۲۰فقره یعنی کمتر از یک ســوم در دو ماهه اول
امسال رسیده است.

رشد  ۹۹درصدی صادرات پوشاک در سال ۹۹
مدیرکل دفتر نساجی ،ســلولزی ،و پوشاک وزارت
صنعت ،معدن و تجارت گفت :سال گذشته در صادرات
پوشاک به رشد  ۹۹درصدی دست یافتیم و توانستیم
رقــم صدور این کاالهــا را از  ۵۹میلیون دالر به ۱۱۳
میلیون دالر برسانیم.به گزارش ایرنا« ،افسانه محرابی»
در نشســت خبری نخستین نمایشــگاه بینالمللی و
تخصصی زنجیره ارزش پوشــاک ،اظهار داشــت :سال
 ۹۸نســبت به ســال  ۹۷حدود  ۲۰درصــد افزایش
تولید پوشــاک و سال  ۹۹نســبت به  ۹۸شاهد رشد
 ۲۵درصــدی بودیم.وی با اشــاره به اعمال تحریمها و
شیوع ویروس کرونا در کشــور ،خاطرنشانکرد :برای
بهبود و مدیریت شرایط بازار پوشاک در سال  ۹۷ورود
این کاال به کشور را ممنوع کردیم تا با افزایش کیفیت

تولیدات داخلی ،بازار آماده رقابت با کاالی خارجی شود
و شاهد توســعه صادرات در این زمینه باشیم.محرابی
با بیان اینکه صنعت تولید پوشــاک ســالها از قاچاق
آسیب دیده است ،تصریحکرد :اگر در شرایط برابر مجوز
واردات صادر شود ،مشکلی برای تولیدات داخلی فراهم
نمیکند.وی با بیان اینکه این صنعت در چهار ســال
اخیر از رشد و پویایی برخوردار شده است ،تاکید کرد :با
تالش صنعتگران برگزاری نمایشگاه در این زمینه برای
ارائه آخرین دستاوردها میتواند کمک شایان توجهی
برای این صنعت باشــد.محرابی تاکیــد کرد :صنعت
پوشاک با اشتغال باال و افزایش ارزآوری در ایران ،رو به
رشد و توسعه قرار گرفته و بهزودی میتواند توجه جهان
را به خود جلب کند.

نرخ بیکاری پارسال  9/6درصد شد

گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت بیکاری در کشور نشان میدهد که در
سال گذشته بیکاری  ۹.۶درصد شده و نرخ بیکاری جوانان  ۱۸تا  ۳۵ساله معادل
 ۱۶.۷درصد بوده است.به گزارش ایسنا ،نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال
گذشته نشان میدهد که نرخ بیکاری در سال گذشته به  ۹.۶درصد رسیده است.
بانک مرکزی در گزارش شاخصهای عمده اقتصادی سال گذشته به نرخ بیکاری
و جمعیت پرداخته که بر مبنای آن ،جمعیت کشور در سال گذشته معادل ۸۴
میلیون نفر اعالم شده است که از این رقم ۶۳.۴ ،میلیون نفر در شهرها و ۲۰.۶
میلیون نفر در روستاها ساکن هستند.رشد جمعیت در سال گذشته  ۱.۲درصد
و تراکم جمعیت  ۵۱نفر در هر کیلومتر مربع بوده است.جمعیت فعال کشور نیز
در سال گذشــته معادل  ۲۵.۷میلیون نفر و نرخ بیکاری  ۹.۶درصد اعالم شده
اســت.در این میان نرخ بیکاری شهری  ۱۰.۴درصد ،نرخ بیکاری روستایی ۷.۲
درصد ،نرخ بیکاری در زنان  ۱۵.۶درصد ،نرخ بیکاری در مردان  ۸.۴درصد ،نرخ
بیکاری در جوانان  ۱۸تا  ۳۵ســاله  ۱۶.۷درصد و نرخ بیکاری جوانان  ۱۵تا ۲۴
ساله معادل  ۱۳.۷درصد بوده است.

معامله  ۸۹۴هزار تن کاال در بورس کاالی ایران
در هفته منتهی به  ۲۵تیر ماه ۸۹۴ ,هزار و  ۶۰۴تن انواع کاال به ارزش بیش
از  ۸۲هزار میلیارد ریال در بورس کاالی ایران دادو ســتد شد.به گزارش بورس
کاالی ایــران ،طی هفته اخیر در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بیش از ۴۹۰
هزار تــن انواع کاال به ارزش بیش از  ۳۸هزار میلیارد ریال معامله شــد.در این
تــاالر  ۱۵۳هزار و  ۴۴۶تن فوالد ،یک هــزار و  ۸۲۰تن مس ۳ ،هزار و  ۱۰تن
آلومینیوم ۱۲۰ ،تن کنسانتره مولیبدن ۲۲۰ ،تن شمش روی ۲۶۸ ،هزار و ۸۹۰
تن ســیمان ۴۰۰ ،تن کک ۳۵ ،هزار و  ۵۰۰تن سنگ آهن ۸ ،کیلوگرم شمش
طال ۱۰ ،هزار تن چدن و  ۲۰هزار تن آهن اسفنجی معامله شد.شایان ذکر است
در هفته معامالتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تاالر فرآوردههای نفتی
و پتروشــیمی ۳۹۷ ،هزار و  ۷۲۸تن انواع کاال به ارزش  ۴۳هزار و  ۴۲۸میلیارد
ریال به فروش رسید.در این تاالر  ۲۰۸هزار تن وکیوم باتوم ۳ ،هزار و  ۷۵تن قیر،
 ۶۶هزار و  ۴۸۱تن مواد پلیمری ۳۰ ،هزار و  ۵۰۸تن مواد شیمیایی ۲۷ ،هزار تن
لوب کات ۴ ،هزار و  ۴۲۶تن روغن پایه ۱۲۰ ،تن آرگون ،یک هزار تن ســاپس
واکس ۶۱۵ ،تن گوگرد ۳۷۰ ،تن عایق رطوبتی معامله شــد.همچنین  ۷هزار و
 ۹۷۰تن کاال هم در بازار فرعی بورس کاالی ایران به فروش رسید.

قیمت جدید انواع نان در شهر تهران اعالم شد

اتحادیه نانوایان سنتی تهران در ابالغیهای نرخ مصوب انواع نان را اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،اتحادیه نانوایان ســنتی تهران در ابالغیهای نرخ مصوب
انــواع نان با گندم یارانهای نوع یک و دو را اعــام کرد.بربری با وزن چانه ۶۰۰
گرم ۱,۸۰۰ :تومان.تافتون ســنتی با وزن چانه  ۲۵۰گــرم ۹۰۰ :تومان.تافتون
گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه  ۲۲۰گرم ۷۰۰ :تومان.لواش و تافتون گردان
(ماشینی) با وزن چانه  ۱۶۰گرم ۵۰۰ :تومان.تافتون خراسانی با وزن چانه ۳۰۰
گــرم ۱,۰۰۰ :تومان.لواش اتوماتیک هر کیلوگرم ۵ :هزار تومان.همچنین قیمت
انواع نان یارانهای نوع ( ۲گندم  ۹۰۰تومانی) به شرح ذیل تعیین شده است:بربری
با وزن چانه  ۶۰۰گرم ۲,۵۰۰ :تومان.تافتون سنتی با وزن چانه  ۲۵۰گرم۱,۲۰۰ :
تومان.تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه  ۲۲۰گرم ۱,۰۰۰ :تومان.لواش
و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه  ۱۶۰گرم ۶۵۰ :تومان.سنگک با وزن چانه
 ۶۵۰گرم ۳,۰۰۰ :تومان.تافتون خراسانی با وزن چانه  ۲۰۰گرم ۱,۵۰۰ :تومان.
لواش اتوماتیک هر کیلوگرم ۶ :هزار تومان.

لغو الزام به ارائه گواهی اسقاط کامیون فرسوده
در برابر واردات

مدیرکل واردات گمرک ایران در بخشــنامه ای به گمــرکات اجرایی الزام به
ارائه گواهی اســقاط کامیون فرسوده برای واردات کامیونهای دست دوم اروپایی
را لغــو کرد.به گزارش خبرنگار مهر ،علی وکیلی مدیرکل واردات گمرک ایران در
بخشــنامهای به گمرکات اجرایی اعالم کرد که ارائه گواهی اسقاط کامیونهای
فرســوده در برابر واردات کامیونهای زیر  ۳ســال ساخت ،در صورت صرف نظر
واردکننده از دریافت تخفیف  ۲۵درصدی عوارض گمرکی ،الزامینیســت.در این
بخشنامه آمده :در صورت عدم ارائه گواهی اسقاط در طول فرآیند انجام تشریفات
گمرکی و قبل از ترخیص کامیونهای مورد نظر به شــرط پرداخت کامل حقوق
ورودی و عدم احتساب تخفیف سود بازرگانی  ۲۵درصد ،پذیرش و ترخیص کاال با
رعایت کامل سایر مقررات بالمانع است .بدیهی است با توجه به انتقال ارائه مجوز
مزبور به قبل از شــماره گذاری ،در صورت ارائه مجوز سازمان راهداری و حمل و
نقــل جادهای در مهلت ماده  ١٣٥قانون امور گمرکی و با رعایت ســایر مقررات
استرداد تفاوت حقوق ورودی به میزان تخفیف پیش بینی شده میسر است.

هشدار مجدد به کسانی که در سامانه امالک
ثبتنام نکنند

در حالی وزیر راه و شهرســازی اعالم کرد اگر خانوارها تا پایان شــهریورماه
اطالعات سکونتی خود را ثبت نکنند مشمول مالیات خانههای خالی میشوند که
قبال هم بارها مسئوالن وزارتخانه به این موضوع تاکید داشتند اما تا کنون فقط ۳
میلیون نفر در سامانه امالک و اسکان ثبت نام کردهاند.به گزارش ایسنا ،وزیر راه
و شهرسازی اعالم کرده که اگر خانوارها در سامانه امالک و اسکان ثبت نام نکنند
از آنها مالیات اخذ خواهد شــد .این موضوع را قبال هم وزارتخانه اعالم کرده بود
اما به نظر میرســد در شناسایی واحدهای خالی از سکنه ابزار و مکانیزم خاصی
بجز خوداظهاری وجود ندارد .طبق سرشــماری سال  ۱۳۹۵حدود  ۲.۶میلیون
مسکن در ایران خالی مانده که دولت و مجلس تالش دارند این تعداد را به بازار
مصرف بیاورند اما نبود زیرساختهای الزم باعث شده تا کنون به این هدف نرسند.
مردادماه  ۱۳۹۹ســامانه امالک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای
مســکونی کشور به مرحله اجرا رسید .سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعالم
کرد که  ۱.۳میلیون خانه خالی را شناســایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور
مالیاتی معرفی کرده است.

فوالدیها و سیمانیها
مجاز به فعالیت از شب تا صبح شدند

در پی دستور شرکت توانیر برای توقف فعالیت کارخانههای فوالد و سیمانی در
شرایط خاموشیهای سراسری و همچنین درخواست بازنگری در محدودیتهای
ابالغی توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ،هیات دولت تصمیم گرفتند تا
صنایع ســنگین همچون فوالد و سیمان از شــب تا صبح به فعالیت بپردازند.به
گزارش ایســنا ،پیرو مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هیات وزیران
و مصوبه تاریخ  ١٥تیر ماه  ١٤٠٠ســتاد فرماندهی راهبری اوج بار وزارت نیرو،
شــرکت توانیر (مدیریت تولید ،انتقال و توزیع برق ایران) در نامهای خواســتار
توقف فعالیت اصلی شــرکتهای فوالدی و سیمانی شد و اعالم کرد که حداکثر
برق دریافتی شــرکتهای فوالدی از شبکه برق باید به میزان  ۱۰درصد دیماند
مصرفی آنها باشــد و تاکید شــد که در صورت عدم همکاری ،برق مشترکان
فوقالذکر تا اطالع ثانوی قطع گردد و مسئولیت اجرای صحیح به عهده مدیران
عامل شرکتها خواهد بود.
بورس

بورس کاهشی شد
بازار ســرمایه روزگذشته روندی نزولی داشــت و شاخص کل بورس بیش از
 ۸۰۰۰واحد کاهش یافت.به گزارش ایســنا ،شاخص کل بورس روز یکشنبه با
 ۸۳۲۶واحــد کاهش رقم یک میلیون و  ۳۰۲هزار واحد را ثبت کرد.شــاخص
کل با معیار هم وزن با  ۲۲۶۰واحد کاهش به رقم  ۴۰۰هزار  ۳۲۶واحد رســید.
معامله گران این بــازار  ۷۱۲هزار معامله به ارزش  ۶۲هزار و  ۵۶۲میلیارد ریال
انجام دادند.فوالد مبارکه اصفهان ،پتروشــیمینوری ،معدنی و صنعتی گل گلهر
و صنایع پتروشــیمیخلیج فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و
در مقابل توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ،سرمایه گذاری نفت و گاز و
پتروشیمیتامین و سرمایه گذاری تامین اجتماعی بیشترین تاثیر مثبت را روی
بورس گذاشــتند.در آنسوی بازار سرمایه ،شــاخص کل فرابورس با  ۱۴۲واحد
کاهــش رقم  ۱۸هزار و  ۸۴۵واحد را ثبت کرد.در این بازار  ۵۴۵هرار معامله به
ارزش  ۹۸هزار و  ۶۲۰میلیا د ریال انجام شد.پلمیرآریاساسول ،پتروشیمیزاگرس،
صنعتی مینو و سنگ آهن گهرزمین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی
و در مقابل بانک دی و پاالیش نفت شبراز بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس
گذاشتند.

