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راه اندازی شش خط منظم از بنادر شمالی
 به بنادر روسیه و قزاقستان 

توافقنامه برقراری خطوط منظم دریایی در حوزه دریای خزر بین ســازمان 
توســعه تجارت ایران و شرکت کشــتیرانی دریای خزر امضا شد.به گزارش 
روابط عمومی کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران، توافقنامه برقراری خطوط 
منظم دریایی کشتیرانی در حوزه خزر توسط علیرضا پیمان پاک معاون وزیر 
و رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران و کاپیتان داوود تفتی مدیرعامل 
کشــتیرانی دریای خزر ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ در محل ســازمان توسعه تجارت 
ایران به امضا رســید.بر اســاس توافقنامه برقراری خطوط منظم دریایی در 
حوزه دریای خزر بین سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت کشتیرانی دریای 
خزر در فاز نخســت، شش خط منظم از مبادی بنادر شمالی ایران به مقصد 
بنادر آســتراخان و ماخاچ قلعه روســیه و همچنین بندر اکتائو قزاقستان از 
اول آبان ماه اجرایی شــده و شرکت کشــتیرانی دریای خزر به نمایندگی از 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نسبت به حمل کاال های صادراتی به صورت 
منظم و ماهانه اقدام می کند.این  توافقنامه در راستای اهداف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در خصوص ایجاد تسهیالت  و شرکت کشتیرانی دریای خزر  
با رویکرد توســعه تجارت و رفع موانع و مشــکالت پیش روی حمل دریایی 

کاال های صادراتی مورد توافق طرفین قرار گرفت.

دو انتصاب جدید در بانک سپه
 غالمرضا اسکندری رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و محمود 
نکونام سرپرســت اداره کل روابط عمومی بانک سپه شد.غالمرضا اسکندری 
رئیــس مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و محمود نکونام سرپرســت 
اداره کل روابط عمومی بانک ســپه شــد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک 
ســپه دکتر غالمرضا اسکندری دارای مدرک دکتری مدیریت  منابع انسانی 
اســت که پیش از این ریاســت اداره کل روابط عمومی بانک سپه را بر عهده 
داشت.این گزارش می افزاید دکتر اسکندری تجربه حضور در مسئولیت هایی 
همچون مدیر بانک ســپه منطقه قم، مدیر شعب بانک سپه منطقه سمنان، 
مدیر شــعب بانک سپه منطقه بوشهر، مشاور پارلمانی و روابط مجلس بانک 
ســپه، عضو کارگروه اطالع رســانی نظام بانکی کشــور، دبیر شورای عالی 
مســئولیت اجتماعی، دبیر شــورای عالی تبلیغات بانک سپه و عضو شورای 
اطالع رسانی وزارت اقتصاد را عهده دار بوده است.براساس این گزارش اداره 
کل روابط عمومی در زمان مســئولیت وی حائز موفقیت های چشمگیری در 
ســطح ملی همچون مدیر برتر روابط عمومی های کشــور، نشان ویژه روابط 
عمومی اثربخش، لوح افتخار ستاره روابط عمومی ایران، دیپلم افتخار جشنواره 
تبلیغــات و دریافــت جایزه طالیی روابــط عمومی ایران شــد. این گزارش 
می افزاید محمود نکونام نیز به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی بانک 
ســپه معارفه شــد. وی پیش از این به مدت یازده سال معاون ارتباطات این 

اداره کل بود.

62/5 میلیون نفر در سال ۹۹ یارانه معیشتی گرفتند
در حالی که در قانون بودجه ۱۳۹۹، ســقف یارانه معیشتی ۳۱ هزار میلیارد 
تومان بود، دولت دوازدهم ۳۲.۴ هزار میلیارد تومان یارانه معیشــتی داد.به 
گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ منتشره از سوی 
دیوان محاســبات کشور، بر اســاس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۹، سقف 
یارانه معیشــتی در نظر گرفته شــده، ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است.این 
در حالی اســت که دولت دوازدهم به حدود ۶۲.۵ میلیون نفر )۶۲ میلیون و 
۴۵۹ هزار و ۷۹۵ نفر( در سال گذشته معادل ۳۲ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان 
یارانه معیشــتی پرداخت کرده اســت. ۲۸.۸ هزار میلیارد تومان آن از محل 
افزایش قیمــت بنزین و ۳.۵ هزار میلیارد تومان از ســایر منابع هدفمندی 

یارانه ها تأمین شده است.

ترس شرکت های اسپانیایی از همکاری با ایران
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا اظهار داشت:  بیشتر صادرات 
ایران به اروپا از طریق واسطه ها انجام می شود، بنابراین آمار منتشره نمی تواند 
دقیق باشــد. با این حال صادرات ایران به اســپانیا در سال ۲۰۱۹ به میزان 
۹۲ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۵۶۰ یورو و در ســال ۲۰۲۰ به میزان ۶۳ میلیون 
و ۸۶۲ هزار و ۲۸۰ یورو بوده اســت.اصغر آهنی هــا در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصــادی ایلنا در مورد آخرین وضعیت تجارت ایران و اســپانیا اظهار کرد: 
بــا توجه به اینکه ما هنوز برای تجارت خارجــی به خصوص در حوزه اروپا، 
مراودات بانکی نداریم و کارها بیشتر از طریق صرافی ها انجام می شود، ارقام 
زیادی را شــامل نمی شود. با اسپانیا در مورد بعضی از صنایع مانند کاشی و 
ســرامیک، محصوالت پزشکی و حوزه های نفتی با یکدیگر همکاری داریم و 
شــرکت ها باهم کار می کنند ولی این همکاری ها فعال جدی نیســتند. علت 
این امر ترس شرکت های اسپانیایی از ارتباط گرفتن با شرکت های ایرانی به 
خاطر تحریم ها و جرایم دولت آمریکا و همچنین مشکل مراودات بانکی است 
که باعث افزایش هزینه فعاالن اقتصادی برای حل مشــکالت خود در بخش 
تولید شــده است.وی افزود: علی رغم اشــتراکاتی که ایران و اسپانیا دارند و 
می توانند فعالیت های خوبی را باهم داشته باشند اما متاسفانه سطح مراودات 
و همکاری های اقتصادی امروز رقم قابل توجهی نیســت. با توجه به شــیوع 

بیماری کرونا و همه گیری آن بهبودی هم در آن حاصل نشده است.

سایه سنگین کاهش قیمت ها در بازار ارز
بهــای ارزهای عمده بازار طی هفته گذشــته با کاهش قابــل توجه همراه بود، 
کارشناســان انتصاب رئیس کل جدیــد بانک مرکزی و امیــدواری فعاالن بازار 
ارز برای تحوالت سیاســت خارجی و مشخص شــدن سیاست های اقتصادی را 
مهم ترین عوامل این کاهش قیمت اعــالم می کنند.به گزارش ایرنا، نرخ دالر در 
آخریــن معامالت ایــن هفته بازار آزاد درحالی در نزدیکــی مرز ۲۷ هزار تومان 
نوســان داشــت که در هفته پیشــین معامالت این ارز در کانال ۲۸ هزار تومان 
انجام می شد.روند کاهشــی قیمت ارز پس از معرفی رئیس کل بانک مرکزی در 
چهارشــنبه هفته گذشته آغاز شــد، زمانی که دالر در محدوده ۲۸ هزار و ۱۰۰ 
تومان و یورو نیز در محدوده ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشــت. اما با شــروع 
معامالت هفته اخیر، این روند کاهشــی شــدت گرفت تــا جایی که در روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه، بهای دالر در ساعاتی حضور در کانال ۲۶ هزار تومان را نیز 
تجربه کرد.کارشناســان اقتصادی مهم ترین محرک های باز برای تغییر انتظارات 
تورمی فعــاالن بازار ارز را به صورت عمــده در دو عامل معرفی می کنند؛ تعیین 
ریاست جدید بانک مرکزی و اخباری که احتمال از سرگیری مذاکرات هسته ای 
را تقویت کرده است.به اعتقاد این کارشناسان در محافل ارزی پس از معرفی علی 
صالح آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، گمانه امکان عرضه سنگین ارز در 
روزهای ابتدایی فعالیت وی، باعث شد تا فعاالن افزایشی بازار در انجام خریدهای 
خود احتیاط کنند. این نگرانی البته با شــروع معامالت روز شنبه و کاهش ۲۵۰ 
تومانی نرخ اعالمی فروش دالر و یورو در صرافی های بانکی تقویت کرد. در همین 
راســتا برخی از معامله گران بازار ارز معتقدند رونــد حاکم در بازار طی هفته ای 
که گذشــت در اختیار بازارساز قرار داشت.از ســوی دیگر کارشناسان اقتصادی 
همچنان بر تاثیرگذاری باالی اخبار پیرامون سرنوشــت مذاکرات هســته ای نیز 
تاکید دارند. در همین راســتا معامالت هفته ای که گذشــت از ابتدا تحت تاثیر 
صحبت های وزیر امورخارجه کشورمان که از نزدیک بودن زمان اعالم جمع بندی 
دولت ایران در خصوص مذاکرات هســته ای، کار خود را امیدوارانه پیدا آغاز کرد. 
این فضای مثبت همچنین با اعالم لغو تحریم برخی شــرکت های ایرانی از سوی 
دولت آمریکا در روز جمعه نیز تقویت شــد و بر تشدید روند کاهشی بازار در این 
هفته تاثیر گذاشت.با این وجود در معامالت این هفته، روند کاهشی قیمت دالر 
تا مرز ۲۷ هزار تومان تداوم یافت و هرچند برای ســاعاتی کانال ۲۶ هزار تومان 
را نیز تجربه کرد، اما در نهایت طی ســه روز پایانی هفته با مقاومت در مرز ۲۷ 
هزار تومان مواجه شــد. این روند برای یورو در مرز ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان اتفاق 
افتاد و به این ترتیب این دو ارز عمده جهانی طی این سه روز پایان هفته عمدتا 
در محدوده ۲۰۰ تومانی باالتر از این مرزها در حال معامله بودند.در این شــرایط 
تحلیلگران فنی معتقدند محدوده حســاس بازار برای نرخ دالر در کف ۲۶ هزار 
و ۸۰۰ تومان و ســقف ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان شــکل گرفته است و معامله گران 
افزایشی و کاهشی هر کدام در تالش هستند تا روند معامالت را به سمتی ببرند 
که بهای دالر از یکی از این دو مرز عبور کند. بر اساس پیش بینی تحلیلگران فنی 
اگر معامالت دالر در بازار ارز بتوانندمحدوده ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان را پشــت سر 
بگذارد، بایستی در انتظار تداوم ریزش قیمت ها در بازار ارز بود. اما از سوی دیگر، 
اگر معامالت روندی افزایشــی به خود بگیرند و از ســقف ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان 

را هم رد کنند، در این صورت می توان انتظار موج صعودی را در بازار داشت.

اخبار کوتاه

بازار

مرکــز پژوهش های مجلس پیش بینی کرد ۶۷ درصد از 
منابع بودجه در ســقف اول تا انتهای ســال ۱۴۰۰ محقق 
شود، در اینصورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، 
بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری 
غیرقابــل تأمیــن خواهد داشــت.به گــزارش خبرآنالین، 
 پیش بینی عملکرد منابع بودجه تا آخر سال ۱۴۰۰ حکایت 
از کسری منابع غیرقابل تامین در حدود ۳۰۷ هزار میلیارد 
تومان دارد.منابع و مصــارف عمومی دولت در قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۰، معادل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در ســقف 
دوم تعیین شــده است.البته طبق بند ب ماده واحده قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۰، هزینه کرد سقف دوم بودجه منوط به 
تحقق درآمدها از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ شده است.در 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس، جهت محاســبه کسری 
غیرقابل تامین، صرفاً به پیش بینی ارقام ســقف اول بودجه 
عمومی پرداخته می شود.درآمد مالیاتی و گمرکی: با توجه به 
روند دو سال گذشته تحقق باالی ۹۰ درصد درآمد مالیاتی 
و همچنین در صورت تالش دولت جدید برای بهبود نحوه 
مالیات ســتانی حرکت از نظام ممیزمحور مالیاتی به سمت 
نظام ســامانه محور و جلوگیری از فرار مالیاتی، پیش بینی 
می شود که حدود ۹۵ درصد این منبع تا پایان سال ۱۴۰۰ 
محقق شود.منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی: با توجه 
به اینکه درصد محقق شــده این منبع در چهار و نیم ماهه 
اول ســال فقط ۱۵ درصد نسبت به میزان مصوب برای این 
دوره بوده اســت و با توجه به احتمال عدم تغییر خاص در 
رفتار بازیگران خارجی از جمله آمریکا و پایداری تحریم ها، 
پیش بینی می شود که درصد تحقق این منبع برای سقف اول 
و دوم بودجه حدود ۲۰ درصد تا پایان سال باشد.همچنین 
عملکرد این بند برای سقف اول بودجه که بخش اصلی آن 
منابع حاصل از ارزش صــادرات نفت خام و میعانات گازی 
اســت هم با توجه به درصد تحقق ۱۹ درصد آن در ۵ ماهه 
اول سال، حدود ۲۵ درصد تا پایان سال پیش بینی می شود، 
با توجه به وضعیتی که ذکر شد، تحقق منابع سقف دوم دور 
از انتظار است و با احتمال بسیار باال محقق نمی شود.فروش 
اوراق بدهــی: با توجه به تحقــق ۲۷ درصدی این منبع در 
مدت ۵ ماهه اول ســال و همچنین باال بودن تورم انتظاری 
بازیگــران اقتصادی در ســال ۱۳۹۹، در صورتی که قواعد 
خاصی برای خرید اوراق گذاشــته نشود برای مثال تکلیف 
به بانک ها برای نگهداری اوراق به میزان درصد مشــخصی 
از مجموع سپرده ها، محدودیت گذاری بر رشد ترازنامه های 
بانک ها به اســتثنای خرید اوراق، الزام صندوق های درآمد 
ثابت بــه نگهداری حداقلی از اوراق و غیــره  )و یا نرخ های 
بهره باالتر برای اوراق در نظر گرفته نشود(، تحقق این منبع 
تا پایان ســال بیشــتر از ۵۰ درصد نخواهد بود؛ اما با توجه 
به نیــاز مبرم دولت به فروش اوراق برای تأمین مالی دولت 
پیش بینی می شــود با اتخاذ اقدامات اصالحی، همه اوراق 

بدهی فروخته شود.
منابع حاصل از واگذاری شــرکت های دولتی: با توجه به 
روند واگذاری شــرکت های دولتی در این مدت و همچنین 
عملکرد ضعیف دولت در سال ۱۳۹۹، پیش بینی می شود که 
منابع حاصل از واگذاری شرکت ها منابع مربوط به سقف اول 
حدود ۳۰ درصد محقق شود، در مورد منبع مربوط به سقف 

دوم  ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و حقوق مالکانه 
موضوع بند و تبصره ۲ بالغ بر۳۰ هزار میلیارد تومان فروش 
اموال برای اجرا و تکمیل طرح های دارایی های ســرمایه ای 
پیش بینی می شود که دولت نهایتاً با واگذاری شرکت های 
مد نظر به نهادهایی مانند صندوقهای بازنشســتگی و غیره 
این قسمت از منابع و مصارف بودجه را حل و فصل کند که 
با توجه به برآوردهای انجام شده ۷۰ هزار میلیارد تومان از 
این منابع کسری تراز نقدی صندوقهای بازنشستگی خواهد 

شد.
منابع حاصل از صندوق توسعه ملی: به دلیل آنکه منابع 
ارزی صندوق با نرخ نیمایی و نه ارز ۴۲۰۰ تسعیر می شود و 
با توجه به افزایش نرخ ارز نیما، پیش بینی می شود که ۱۰۰ 
درصد منابع حاصل از صندوق توســعه ملی محقق شود، با 
توجه به توضیحات ارائه شده پیش بینی می شود ۶۷ درصد 
از منابع ســقف اول بودجه تا آخر ســال محقق شود و در 
نتیجه با فرض عملکرد ۱۰۰ درصدی مصارف ســقف اول، 
بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان کسری 
غیرقابل تأمین خواهد داشت.در صورت تداوم روند فعلی و 
عدم اجرای اصالحات اساسی به خصوص در شیوه واگذاری 
سهام شــرکت های دولتی، پیش بینی می شود ۶۷ درصد از 
منابع بودجه در ســقف اول تا انتهای ســال ۱۴۰۰ محقق 
شود، در این صورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، 
بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری 
غیرقابل تأمین خواهد داشــت.به عبارت دیگر برای تأمین 
مخارج بودجه تا انتهای ســال ۱۴۰۰ به ۳۰۷ هزار میلیارد 
تومــان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز اســت؛ در غیر 
اینصــورت تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم 

محتمل است.
شــایان ذکر اســت که برای محاسبه کســری بودجه 
ساختاری ســال ۱۴۰۰، الزم اســت تا رقم اوراق بدهی و 

استقراض از صندوق توسعه ملی به کسری غیرقابل تأمین 
اضافه شــود.  این عدد در حــدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان 
اســت.با توجه به افزایــش قابل توجــه پرداختی کارکنان 
دســتگاه های اجرایی ناشــی از انواع فوق العاده های ویژه و 
خاص و رشــد ۲۵ درصدی در قانون بودجه ســال ۱۴۰۰، 
متأسفانه بخش قابل توجهی از مخارج سقف اول بودجه را 
حقوق کارکنان دولت تشکیل می دهد که در صورت تصمیم 
برای مدیریت هزینه ها نیازمند تصمیم گیری اساسی در این 

باره است.
راه های جلوگیری از ایجاد کسری بودجه

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: راهکار دیگر برای 
جبران یا کاهش کســری بودجه،   مولدســازی دارایی های 
دولت اســت. دولت اموال و دارایی قابل فروش دارد به ویژه 
امالکی که در حال حاضــر در اختیار برخی از مدیران قرار 
گرفته اســت و به صورت رایگان از آن استفاده می کنند یا 
اینکه تنها ۳۰ هزار تومان بابت اجاره ان می پردازند. تمام این 
امالک باید به فروش بروند یا اجاره های واقعی از مستاجران 
آنها اخذ شــود. این اقدام باعث می شــود عرضه مسکن در 
کشور هم بیشتر شود.مهدی پازوکی درباره بودجه ریزی برای 
ســال ۱۴۰۱ و راهکارهای دولت سیزدهم برای جلوگیری 
از افزایش کســری بودجه اظهار داشــت: بودجه به معنای 
حســاب دخل و خرج ساالنه دولت اســت، در این شرایط 
دولت یــا باید مخارج خود را کاهش دهــد یا اینکه بتواند 
درآمدهای واقعی خود را افزایش دهد در غیر این صورت راه 
سومی وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه برای کاهش مخارج 
باید هزینه هــای غیرضروری دســتگاه های اجرایی حذف 
شــود، گفت: در این موضوع خوشبختانه هر سه قوه دیگر 
هماهنگ با یکدیگر هســتند یعنی مجلس دیگر نمی تواند 
مانند دوره دولت روحانی برای کشور هزینه جدید بتراشد. 
برای مثال بودجه مجلس در ســال ۹۹ چیزی حدود ۵۷۰ 

میلیــارد تومان بود که این عــدد در الیحه بودجه  ۱۴۰۰ 
پیشنهادی دولت به ۶۲۳ میلیارد تومان رسید اما مجلس آن 
را در بودجه نهایی ۹۹۱ تصویب کرده است. البته این فقط 
بودجه جاری مجلس اســت و بودجه های عمرانی مجلس، 
بودجه پژوهش های مجلــس، بودجه کتابخانه مجلس  و...

ردیف های جداگانه از بودجه دارند.این کارشناس اقتصادی 
بــا بیان اینکه یک راهکار برای کاهش کســری بودجه این 
اســت که مجموعه حکومت هزینه هــای غیرضروری خود 
را کاهــش دهد، ادامه داد: امســال دیگر دولت و مجلس از 
این طیف هســتند و مدعی اند که هماهنگ با یکدیگر کار 
می کنند بنابراین مجلس باید سعی کند، جلوی هزینه های 
غیرضرور را بگیرد و در این حوزه از خودش شروع کند.وی 
با اشــاره به درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه 
گفت: در بخش درآمدها در بودجه یکی از درآمدهای سالم 
دولت مالیات است. اما با افزایش نرخ مالیات به شدت مخالف 
هســتیم چراکه باعث تشدید رکود می شود اما باید گستره 
مالیاتی و پایه های مالیاتــی را افزایش دهیم.پازوکی تاکید 
کرد: اقتصاد ایران جزو کشــورهایی با باالترین فرار مالیاتی 
در دنیا است از سوی دیگر حدود ۵۰ درصد اقتصاد ایران از 
پرداخت مالیات معاف هستند حتی در بین کارمندان دولت 
هم نابرابری ها برای پرداخت مالیات بسیار زیاد است و عده 
زیادی به دالیل متعددی معاف از پرداخت مالیات شده اند.
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکــه در این حوزه باید 
تجارب غرب استفاده کنیم چراکه دقیق ترین سیستم های 
مالیاتی را در اختیار دارند، ادامه داد: اگر سیســتم بانکی به 
طور کامل در اختیار ســازمان امور مالیاتی باشــد می توان 
جلوی فرار مالیاتی را گرفت. باید تمام سازمان های مرتبط 
به صورت انالین به یکدیگر متصل باشند تا مالیات هر فرد 
براســاس درامدی که دارد، شفاف و روشن مشخص شود و 
بتوان مودیان را رصد کرد.وی درباره سهم درامدهای نفتی 
در بودجه گفت: نمی توان از درآمدهای حاصل از فروش نفت 
چشم پوشی کرد. باید از نفت در جهت رشد و توسعه کشور 
اســتفاده کنیم نه اینکه پول نفت خــرج هزینه های جاری 
شــود بلکه باید بتوانیم از درآمدهــای نفت برای پروژه های 
توسعه ای و عمرانی بهره ببریم. اماطبق گزارش های ۶ ماهه 
گذشــته فروش نفت روند نزولی داشــته بنابراین راهی جز 
احیای برجام نداریم و مذاکرات به نفع کشور است. باید تابو 
مذاکرات شکسته شود، اگر مذاکرات به نتیجه نرسد رقبای 
نفتی ایران مانند عربستان و روســیه و ... بازار نفت را از ما 
می گیرند.وی تاکید کرد: راهکار دیگر برای جبران یا کاهش 
جبران کســری بودجه،  مولدسازی دارایی های دولت است. 
دولت اموال و دارایی قابل فــروش دارد به ویژه امالکی که 
در حال حاضر در اختیار برخی از مدیران قرار گرفته اســت 
و به صورت رایگان از آن استفاده می کنند یا اینکه تنها ۳۰ 
هزار تومان بابت اجاره ان می پردازند. تمام این امالک باید به 
فروش بروند یا اجاره های واقعی از مستاجران آنها اخذ شود. 
این اقدام باعث می شــود عرضه مسکن در کشور هم بیشتر 
شود.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دارایی دولت ۷ هزار 
هزار میلیارد تومان اســت که تمام این دارایی قابل فروش 
اســت و فروش این اموال باعث می شود که نقدینگی جمع 

شود و ضدتورم است.

رئیس اتاق بازرگانــی ایران گفت: نگاه واقع گرایانه ای در 
حوزه خودکفایی و حمایــت از تولید داخل وجود ندارد که 
سبب تنزل کشور در زنجیره ارزش آسیا شده است.به گزارش 
خبرنگار مهر، غالمحسین شافعی پیش از ظهر پنج شنبه در 
نشست اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس 
بــا رئیس و اعضای اتاق بازرگانی خراســان رضوی، با بیان 
این که مشکل مهلک دولت ها، استفاده از ارز در اقتصاد ملی 
به جای توجه به افزایش صادرات است، اظهار کرد: دولت ها 
بیشتر به دنبال افزایش عرضه ارز و کنترل قیمت آن هستند 

که در نهایت نتیجه ای ندارد.
وی با بیان این که هیچ دولتــی به اندازه دولت جدید با 
این حجم از مســائل و مشــکالت مواجه نبوده است، ادامه 
داد: عالوه بر مســئله تحریم اقتصادی، خشکسالی گسترده 
در کشــور و شــیوع کرونا سبب شده دولت ســیزدهم را 
دارای بیشــترین مشــکالت پیش رو در میــان دولت های 

بعــد از انقالب بدانیم.رئیــس اتاق بازرگانی ایــران با بیان 
این که هرگونه خطای راهبردی می تواند حجم نقدینگی را 
افزایش داده و تورم سرســام آوری در آینده به وجود آورد، 
خاطرنشــان کرد: به نظر می رسد اقتصاد مشکل اول کشور 
نیست و سیاست داخلی و خارجی در خدمت اقتصاد دولتی 
حرکت نمی کنند.وی با تأکید بر این که نگاه واقع گرایانه ای 
در حوزه خودکفایــی و حمایت از تولید داخل وجود ندارد، 
اضافه کرد: نبود چنین نگاهی سبب تنزل کشور در زنجیره 
ارزش آسیا شده و سهم ایران از اقتصاد جهانی را نسبت به 
۴۰ سال گذشته نصف کند.شافعی با بیان این که مردم باید 
تاوان خأل نبود نــگاه نظام مند علمی و همه جانبه به اقتصاد 
کشــور را بپردازند، تصریح کرد: قــدرت تصمیم گیری در 
ســتادهای مختلف توسط مدیران عالی کشور توزیع شده و 
هر کدام کار خود را انجام می دهند که این موضوع ســبب 
شــده فرآیند تصمیم گیری در کشور بسیار طوالنی و بدون 

پاســخگو شود.وی افزود: حمایت از تولید در هر قوه به یک 
شکل انجام می شود و مشخص نیست روش درست حمایت 
از تولید باید چگونه باشد.شافعی با بیان این که متأسفانه هیچ 
اولویت بندی در حمایت از واحدهای تولیدی از کار افتاده با 
بازدهی پایین یا حمایت از راه اندازی واحدهای جدید وجود 
ندارد، خاطرنشــان کرد: نظام قیمت گــذاری کاال در بخش 
تولید در قالب شــعار »کنترل تورم« موضوع امروز اقتصاد 
کشــور است.وی اضافه کرد: بروز بسیاری از مسائل ناشی از 
ســوءمدیریت بوده که منجر به افزایش هزینه های تولید و 
قیمت تمام شده محصول شده است؛ منطقی نیست که نرخ 
نهاده های تولید افزایش پیدا کند اما تولیدکننده را وادار به 
ثبات قیمت کاال کنیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
و کشاورزی ایران گفت: تنها ۳۵ درصد از کل صادرات ساالنه 

کشور متعلق به بخش خصوصی واقعی است.
وی به مشــکل موجود در سیاســت های ارزی کشور در 

چهار ســال اخیر اشــاره و اظهار کرد: ۶۵ درصد صادرات 
ساالنه کشــور به واحدهای دولتی، نیمه دولتی و خصولتی 
تعلــق دارد که بیش از ۹۰ درصد صــادرات آن ها نیز مواد 
خام است.شافعی، شیوه واگذاری خودرو به شکل قرعه کشی 
را به »بخت آزمایی ملــی« توصیف کرد و ادامه داد: یکی از 
شرکت های خودرو سازی در سال گذشته ۴۰۰ هزار میلیارد 
ریال تولید داشت اما ســقف افزایش قیمت دستوری برای 
محصوالت این شــرکت حداکثر یک میلیارد ریال در نظر 
گرفته شــد در حالی که افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد 
۲ میلیارد ریال بوده و بیشتر سود مابه التفاوت قیمت واقعی 
خودرو در بازار با قیمت کارخانه به جیب دالالن بازار رفت.
وی با اشــاره به افزایش بدهی این شرکت خودرو سازی و 
تزریق منابع مالی از بانــک مرکزی برای جبران این بدهی 
اشاره کرد و از کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس خواست 

تا به دنبال نجات واقعی بخش تولید باشند.

وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه میزان تســهیالت 
مســکن هفته آینده مشخص می شــود، گفت: پیشنهاد ما 
برای سقف تسهیالت ۴۰۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ 
است.به گزارش ایسنا، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی 
در نشست شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان فارس 
گفت: سفر به استان فارس به این دلیل برنامه ریزی شده است 
که گام های مشخصی برای رفع مشکل مسکن وشهرسازی 
در اســتان  برداریم. استان در این زمینه عقب ماندگی هایی 
دارد و البته پیشرفت هایی هم مشاهده می شود. به هرحال 
به عنوان استانی که بیشــترین شهرهای کشور در آن قرار 
گرفته است و مساحت قابل مالحظه ای دارد، باید به استان 

فارس توجه شود.  
وزیر راه و شهرســازی به مبحث مســکن اشــاره کرد 
و گفت: ما تعهد کردیم که ســالی یک میلیون مســکن در 
کشور بسازیم،  هرچند کشور به بیش از این مقدار نیاز دارد. 
خیلی ها فکر می کنند که این کار شــدنی نیست، اما حتما 

شدنی است. اکنون سالی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی 
در کشور ساخته می شود. این بخشــی از نیاز کشور است.  
بخشی از این نیاز در روستاهای کشور است و بنیاد مسکن 
برای رفع آن تعهد دارد. بخش باقی مانده را ما باید بسازیم. 
در قانون جهش تولید مسکن برای دهک های یک تا ۵ زمین 
مجانی است و قطعا این مساله اجرا می شود.  قانون جهش 
تولید مسکن که قانون بسیار خوبی است، اما الحاقیه ای نیاز 
اســت که یا به عنوان متمم قانون یا قانون بودجه ۱۴۰۱ به 

مجلس ارائه خواهد شد. 
این قانون امکان مســکن دار شدن مردم را فراهم کرده 
است.وزیر راه و شهرسازی گفت: در بعضی شهرها ۵۰ درصد 
از قیمت مســکن برای زمین است که در این طرح مجانی 
در اختیار مردم قرار می گیرد که جاذبه  بسیار بزرگی است. 
تســهیالت در نظر گرفته شده در  سال ۳۶۰ هزار میلیار د 
تومان اســت و این عدد  متناسب با تورم در سال های آتی 
افزایــش پیدا می کند. هفته آینده در شــورای عالی پول و 

اعتبار سقف وام تصویب خواهد شد. پیشنهاد ما در شهرها 
تا ۴۰۰ میلیون تومان و در روســتاها تا ۲۵۰ میلیون تومان 
تسهیالت ارزان قیمت است. این مساله کامال محاسبه شده و 
از هفته آینده به بانک ها ابالغ خواهد شد. برای اقشار ضعیف 
هم سود کاهش یافته و هر سال بازپرداخت افزایش خواهد 
یافت. دولت به این اقشــار از طریق صندوقی که پیش بینی 
می شود،  کمک خواهد کرد.وی ادامه داد: ما وظیفه داریم بنا 
بر قانون جهش تولید مســکن خدمات مجانی به مردم ارائه 
دهیم. از محل منابع خودمان زیرساخت ها را ایجاد خواهیم 
کرد و برای اخذ پروانه و مالیات تخفیف خواهیم داد. اکنون  
۴۰ میلیون تومان مالیات یک واحد مســکونی است که در 
این قانون این مالیات یک میلیون تومان پیش بینی شــده 

است. 
هزینه پروانه ســاخت را نیز دولت تقبــل می کند. این 
بهترین شرایط برای توسعه احداث مسکن در کشور است. 
بخش مسکن پیشران اقتصاد نیز هست. با شروع احداث این 

واحدها همه کارخانه ها فعال شده و اشتغال ایجاد می شود. از 
سوی دیگر،   بخش قابل توجهی از هزینه سبد خانوار متعلق 
به مسکن است. بنابراین این طرح می تواند معیشت مردم را 
نجات دهد. مسکن اولویتدارترین اقدام دولت است و در حال 
ایجاد ساختار هســتیم که به صورت آنالین احداث مسکن 
را پایش کنیم.وزیر راه و شهرســازی گفت: احداث بحشی 
از واحدهای مسکونی به صورت خود مالکی است که زمین 
و تسهیالت در اختیاز مردم قرار می گیرد تا خود واحدهای 
مسکونی خود را بسازند. یک بخش از این واحدها نیز توسط 
پیمانکاران و انبوه سازان احداث می شود.  از این فرصت باید 
اســتفاده کرده و دانش و فناوری نوین ساخت مسکن را نیز 
وارد کشور کنیم. اکنون در رده سوم فناوری قرار داریم و در 
جهان رده ششــم و هفتم فناوری نیز وجود دارد. با برخی 
کشورها مذاکره کردیم که فناوری جدید ساخت مسکن را 
وارد کشور کنیم و اکنون نمایندگان این کشورها در تهران 

حضور دارند.

مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد

 پیش بینی کسری ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

نگاه واقع گرایانه ای در حمایت از تولید داخلی وجود ندارد

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

پیشنهاد سقف تسهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن

معاون نظارت و بازرســی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( استان تهران گفت که بیشترین کاالی 
قاچاق کشــف شده در نیمه اول امسال، لوازم خانگی، 
انواع الســتیک خودرو و لوازم آرایشــی و بهداشتی 
بوده است.ســعید محمدی پور در گفت وگو با ایسنا، 
درباره کشف کاالی قاچاق در شش ماهه اول امسال، 
تصریح کرد: در این مدت، ۳۵ هزار و ۹۰۴ بازرســی 
با تشــکیل ۲۷۴ پرونده به ارزش ریالی بیش از ۷۰۰ 
میلیارد تومان انجام شــده که از نظر تعداد بازرســی 
۹ درصد نســبت به شش ماهه اول سال قبل افزایش 
داشته اســت.به گفته وی، بیشــترین کاالی قاچاق 
کشف شده، لوازم خانگی، انواع الستیک خودرو، لوازم 
آرایشی و بهداشــتی بوده است.محمدی پور در ادامه 
با اشــاره به انجام ۴۶۶ هزار و ۱۱۱ بازرسی در نیمه 
اول امســال، اظهار کرد: در نتیجه این بازرسی ها، ۴۰ 
هــزار و ۲۸ پرونده به ارزش بیــش از ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان تشــکیل شــده اســت. این تعداد بازرسی در 

مقایسه با مدت مشــابه سال قبل ۳۱ درصد و از نظر 
تعداد پرونده ها ۲۱ درصد افزایش داشته است.به گفته 
وی، بیشترین تخلفات کشــف شده در بازرسی ها در 
حوزه مواد پروتئینی، نان، شــکر، و مواد غذایی بوده 
اســت.معاون نظارت و بازرسی همچنین از دریافت و 
بررســی ۲۲ هزار و ۱۰۷ مورد شکایت از طریق تلفن 
یا به صورت حضوری در سازمان صمت استان تهران 
طی نیمه اول امســال خبر داد و گفت: در این مدت 
۲۹ هزار و ۸۹۷ مورد گشــت مشترک انجام شده که 
منجر به تشکیل ۵۱۷۶ پرونده به ارزش ریالی بیش از 
۲۰۰ میلیارد تومان شده است.به گفته وی بیشترین 
شکایات ۱۲۴ درخصوص گرانفروشی، تقلب و نبودن 
برچسب قیمت بوده است.واردات لوازم خانگی از سال 
۱۳۹۷ به کشور ممنوع اســت، اما مشاهدات میدانی 
حاکی از وفور کاالی قاچاق در بازار اســت و مقامات 
مسئول، از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نیز 

در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.

اســتانبول محبوب ترین مقصــد خرید خانه برای 
شــهروندان خارجی از جمله ایرانی ها در ترکیه است.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، 
کاهش محدودیت های کرونایی در ترکیه باعث شده تا 
تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه افزایش 
داشته باشد؛ به گونه ای که طبق اعالم مرکز آمار این 
کشور،  در ماه سپتامبر، میزان خرید خانه توسط اتباع 
خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۸ درصد 
افزایش داشــته و به ۶۶۳۰ واحد رسیده است. پس از 
کاهش ارزش پول ملی ترکیــه، جذابیت خرید خانه 
توسط خارجی ها بیشتر شده است.از کل ۱۴۷ هزار و 
۱۴۳ خانه فروخته شده، استانبول محبوب ترین شهر 
برای خرید خانه بوده و طی یک ســال اخیر ۲۸ هزار 
و ۲۲۹ مــورد از کل معامالت مســکن صورت گرفته 
مربوط به این شــهر بوده اســت. پس از استانبول نیز 
شــهرهای آنکارا با ۱۴ هزار و ۲۱۸ مــورد و ازمیر با 
۸۸۰۶ مورد، محبوب ترین شــهرها برای خرید خانه 

در ترکیــه بوده اند.به گفته مرکــز آمار ترکیه، در ماه 
ســپتامبر  اتباع ایرانی با خریــد ۱۳۲۳ واحد خانه، 
بزرگ ترین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن ترکیه 
بوده اند و عراقی ها با خرید ۹۹۰ خانه در رده دوم این 
ماه قرار گرفته اند. شــهروندان روســی با خرید ۵۴۰ 
خانه در ترکیه ســومین گروه بزرگ خارجی خریدار 
مسکن بوده اند. محبوب ترین شهرها برای خرید خانه 
توســط اتباع خارجی در این بازه زمانی اســتانبول با 
۲۹۹۵ خانه، آنتالیا با ۱۳۵۸ خانه و آنکارا با ۴۰۸ خانه 
بوده است.سال قبل در مجموع ۴۰ هزار و ۸۱۲ خانه 
در ترکیه به خارجی ها فروخته شد که این رقم نسبت 
به ســال قبل از آن، ۱۰.۳ درصد کاهش یافته است.
طبــق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه ای به 
ارزش ۲۵۰ هزار دالر و باالتر می توانند شــهروندی و 
تابعیت ترکیه را به دست آورند.  از زمان تصویب این 
قانون، خرید خانه توسط خارجی ها رونق زیادی گرفته 

است.

ایرانی ها بازهم بزرگ ترین خریداران خانه در ترکیه شدند!لوازم خانگی، صدرنشین قاچاق


