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اخبار کوتاه

کاهش  ۱۲درصدی واردات شکر
با افزایش تولید داخل

مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شــرکت بازرگانی دولتی ایران گفت :در
هشــت ماه نخست امسال حدود  ۷۵۸هزار تن شــکر خام وارد کشور شده
است که به دلیل افزایش تولید داخلی ،این مقدار نسبت به مدت مشابه سال
گذشته ،کاهشی  ۱۲درصدی داشته است.به گزارش وزارت جهاد کشاورزی،
«حجت براتعلی» اظهار داشــت :در هشت ماه نخست امسال  ۷۵۸هزار تن
شکر خام وارد کشور شده است که سهم بخش خصوصی از این رقم  ۷۰هزار
تن بوده است.مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران
افزود :واردات شــکر در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال
داخلی (چغندر
گذشته  ۱۲درصد کاهش دارد که دلیل آن افزایش تولیدات
ِ
قند) اســت.وی گفت :تا بیستم آبان ماه ،یک میلیون و  ۱۷۸هزار تن نیشکر
تحویل کارخانجات تولید شــکر شده اســت که به میزان مدت مشابه سال
گذشته است اما نسبت به سال  ۶۰ ،۹۸درصد رشد دارد.

بررسی اجرای طرح کشاورزی قراردادی
در  ۱۱استان کشور

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از بررسی اجرای طرح کشاورزی
قراردادی در  ۱۱اســتان کشــور خبر داد.به گزارش وزارت جهاد کشاورزی،
«اسماعیل قادریفر» افزود :سیاست کشاورزی قراردادی از برنامههای قطعی
و ابالغی وزیر جهاد کشــاورزی اســت و باید با انگیزه باال این برنامه را پیش
ببریم.رئیس ســازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت :استانهای
هدف ما  ۱۰اســتان بود اما با اعالم آمادگی اســتان فارس برای کشاورزی
قراردادی ،به  ۱۱اســتان افزایش یافت.وی ،اســتفاده از کشــت فضاپایه و
ســامانههای هوشــمند پایش لحظه ای و برخط هماهنگ شــده با سازمان
فضایی کشــور را الزمه اجرای کشــت قراردادی دانست و تصریح کرد :یک
شــرکت دانش بنیان با ســامانه کشــت یار در مزرعه خود توانسته با پایش
پهپادی موثر و منظم از زمان کشت تا برداشت را رصد کند و میزان عملکرد
آن در مقابل ســایر تولیدکنندگان  ۴۰درصد بیشــتر بوده است.وی با بیان
اینکه در این طرح باید از ظرفیتهای هوشــمند در استانها استفاده شود،
خاطرنشــان کرد :لزوم استفاده از سامانههای هوشــمند به بندهای قرارداد
اضافه خواهد شد.

رشد  ۲۷۹درصدی صادرات آهن اسفنجی

طبق آمار ،طی هفت ماهه امســال بالغ بــر  ۸.۵میلیون صادرات فوالدی از
شــمش فوالد تا انواع مقاطع ،محصوالت فوالدی و آهن اسفنجی صادر شده
است .این در حالیست که علیرغم صفر شدن واردات آهن اسفنجی ،بیشترین
میزان صادرات فوالدیها در هفت ماهه  ۱۴۰۰نســبت به مدت مشابه سال
گذشته مربوط به آهن اسفنجی معادل  ۲۷۹درصد (افزایش صادرات) است.
بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در اختیار ایسنا،
قرار گرفته اســت ،از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه چهار میلیون و ۵۷
هزار تن انواع شمش فوالدی (شامل اسلب ،بلوم و بیلت) صادر شده است که
به نسبت سه میلیون و  ۱۹۱هزار تن صادر شده در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۹
افزایش  ۲۷درصدی داشــته است .کل مقاطع طویل فوالدی صادر شده در
هفت ماه سال جاری به یک میلیون و  ۴۸۶هزار تن رسیده که نسبت به یک
میلیون و  ۳۳هزار تن صادر شــده در مدت مشــابه سال گذشته ۴۴ ،درصد
رشد داشته است .همچنین میزان صادرات کل مقاطع تخت فوالدی در مدت
مذکور ســال جاری برابر  ۳۶۹هزار تن است که در مقایسه با  ۳۱۲هزار تن
صادر شده در هفت ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۸ ،درصد بیشتر شده است.
همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ،یک میلیون و  ۸۵۵هزار تن
انواع محصوالت فوالدی (تیرآهن ،میلگرد ،ناودانی ،انواع ورق ،نبشی و غیره)
صادر شد.

رشد  ۲۲درصدی مصرف گاز نسبت به سال گذشته

وزیر نفــت از افزایش  ۲۲درصدی مصــرف گاز در بخش خانگی ،تجاری و
صنایع عمده نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته خبر داد و تأکید کرد:
ســوخت صنایع قطع نشده ،بلکه ســوخت مایع جایگزین گاز شده است.به
گزارش ایســنا ،جواد اوجی در گفتوگویی تلویزیونی اظهار کرد :مصرف گاز
در بخش خانگــی ،تجاری و صنایع غیرعمده دوم آذرمــاه به بیش از ۵۱۷
میلیون متر مکعب رســیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال  ۲۲درصد
افزایش داشته اســت.وی با بیان اینکه از چند روز گذشته با افزایش مصرف
گاز در کشــور به محــدود کردن گاز در صنایع ســیمانی اقدام کردهایم که
البته این کمبود با سوخت مایع جبران شده است ،تصریح کرد :خوشبختانه
همــکاران ما از ماهها پیش در تدارک تأمین ســوخت مایع نیروگاه و صنایع
عمده ،سیمان و پتروشــیمیبودند.وزیر نفت درباره شدت مصرف انرژی در
کشــور هم با تأکید بر اینکه ســوخت صنایع قطع نشده ،بلکه سوخت مایع
جایگزین گاز شــده است ،اظهار کرد :اقدامهایی در دولت سیزدهم در بحث
بهینهسازی مصرف گاز در بخش خانگی ،صنایع عمده و نیروگاهی آغاز شده
و مبحث  ۱۹ســاختمان خوشــبختانه در دولت تصویب شده است.اوجی با
اشــاره به اینکه افزایش تعرفه مشــترکان پرمصرف گاز در دستور کار است،
افزود :بیشــک آن دسته از مشــترکان پرمصرف که خارج از الگوی مصرف
هستند باید بخشی از قیمت تمامشده گاز را پرداخت کنند.
بازار

نوسان قیمت سکه در میانه کانال  ۱۲میلیون تومانی
قیمت سکه روز چهارشنبه در بازار تهران با  ۱۸۰هزار تومان افزایش نسبت
به روز قبلی به رقم  ۱۲میلیون و  ۵۶۰هزار تومان رسید.به گزارش ایرنا،سکه
تمــام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت  ۱۲میلیون و  ۳۰۰هزار تومان معامله
شــد.همچنین روزگذشته نیمسکه بهار آزادی  ۶میلیون و  ۴۵۰هزار تومان،
ربع ســکه سهمیلیون و  ۷۳۰هزار تومان و سکه یک گرمی ۲میلیون و ۲۵۰
هــزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این ،در بــازار طال نیز نرخ هر گرم طالی
 ۱۸عیار به یک میلیون و  ۲۵۰هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز
پنجمیلیون و  ۴۱۸هزار تومان شــد.همچنین اُنس جهانی طال با پنج دالر و
 ۷۰ســنت کاهش نسبت به روز سه شنبه معادل یکهزار و  ۷۹۲دالر و ۲۳
سنت ارزشگذاری شد.به گزارش ایرنا ،مهمترین عوامل موثر در رشد قیمت
طال و سکه ،باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است .روز چهارشنبه نرخ دالر
در صرافیهای بانکی در مقایســه با روز قبلی  ۵۵۶تومان افزایش یافت و به
 ۲۷هزار و  ۳۴۹تومان رســید .انس جهانی طال در بــازار بیش از پنج دالر
کاهش داشت .بهای انواع سکه و طال در واکنش به رشد قیمت دالر ،افزایش
یافت .بنابــر این گزارش،نرخ هر دالر در صرافیهــای بانکی دیروز با ۵۵۴
تومان افزایش نسبت به روز سه شنبه به  ۲۷هزار و  ۳۴۹تومان رسید.قیمت
فروش یورو در ســاعت  ۱۳و  ۳۰دقیقه روزگذشته در مقایسه با روز قبلی با
 ۶۵۶تومان افزایش ،برابر با  ۳۰هزار و  ۵۵۲تومان بود.
بورس

افت شاخص بورس
در آخرین روز معامالتی هفته
شــاخص کل بازار بورس روز چهارشــنبه با  ۱۰هــزار و  ۴۴۵واحد کاهش،
در جایــگاه یکمیلیون و  ۳۹۴هزار واحــدی قرار گرفت.به گزارش ایرنا ،در
معامالت روزگذشته بیش از چهار میلیارد و  ۷۹۹میلیون سهم ،حق تقدم و
اوراق بهادار به ارزش  ۳۵هزار و  ۸۴میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هموزن) با یکهزار و  ۵۷۰واحد کاهش به  ۳۸۳هزار
و  ۴۷۰واحد و شــاخص قیمت (هموزن) بــا  ۹۸۹واحد افت به  ۲۴۱هزار و
 ۵۳۵واحد رسید.شــاخص بازار اول ،هشتهزار و  ۴۲۴واحد و شاخص بازار
دوم ۱۸ ،هزار و  ۶۱۵واحد کاهش داشتند.
عــاوه بر این در بین همــه نمادها ،پلی پروپیلن جم (جــم پیلن) با ۲۹۱
واحد ،گروه بهمن (خبهمن) با  ۲۱۲واحد ،گســترش ســرمایه گذاری ایران
خودرو (خگستر) با  ۸۰واحد ،پست بانک ایران (وپست) با  ۷۰واحد ،شرکت
ســرمایه گذاری سایپا (وساپا) با  ۵۶واحد ،نفت پارس (شنفت) با  ۵۰واحد،
بورس اوراق بهادار تهران (بورس) با  ۴۹واحد ،شرکت سرمایه گذاری بهمن
(وبهمن) با  ۴۶واحد و آســان پرداخت پرشین (آپ) با  ۴۵واحد تاثیر مثبت
بر شاخص بورس داشتند.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی مطرح کرد

واردات یک میلیون تن برنج در سال  ۱۴۰۰برای تامین نیاز بازار

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی وزارت
جهاد کشاورزی گفت :با توجه به تولید دو تا  ۲.۲میلیون
تن برنج در ســال جاری ،احتماال برای تامین نیاز کشور
باید حــدود یک میلیون تن برنج وارد شــود.به گزارش
وزارت جهاد کشاورزی« ،ابراهیم زارع» با بیان اینکه نیاز
ساالنه کشور به برنج بر اساس برآوردهای صورت گرفته
ســه میلیون تا  ۳.۲میلیون تن است ،افزود ۴۳۸ :هزار و
 ۳۰۰تن برنج در دو هفته اخیر برای واردات به کشــور،
ثبت سفارش شــده است.مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی
کاالهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت:
واردات برنج در فصل برداشــت برنــج داخلی از ابتدای
مــرداد تا پایان آبانماه ممنوع اســت ،اما در بقیه ماهها
برنج بر اساس نیاز کشور وارد میشود.
زارع با بیان اینکه از ابتدای امسال تا  ۲۲آبان ماه نزدیک
به  ۶۶۰هزار تن برنج از گمرکات کشــور ترخیص شده
اســت ،گفت :بخشــی از این برنج ترخیصشده مربوط
به واردات ســال گذشته اســت.وی ادامه داد :عمده این
واردات از کشــور هند و بخشــی هم از پاکستان و با ارز
نیمایی صورت گرفته است.مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی
کاالهای کشــاورزی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد:
تولید محصوالت کشاورزی تابعی از شرایط اقلیمیاست
و امسال در حوزه برنج در استانهای شمالی ،تنشهای
خشکسالی و دمایی داشتهایم.زارع در مورد تامین گوشت

قرمز و مرغ مورد نیاز کشور ،اعالم کرد :از ابتدای امسال
تا  ۲۲آبان ماه  ۱۰هزار و  ۵۵۴تن گوشت گوساله و ۳۶

«گرانفروشی» و «کمفروشی» در صدر تخلفات بازارهای کاالیی
در هفت ماهه امســال ،بیشترین شــکایات دریافتی
مربوط به گرانفروشی ،کم فروشی و تقلب و در بخش
کاال مربوط به انواع نان ،ســبزیجات و گوشت مرغ و
در بخــش خدمات مربوط به نــرخ تعمیر خودروهای
سبک و رستورانهای غذاخوری بوده است.به گزارش
ســازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان،
«سیدمجتبی سجادی جزی» اظهار داشت :از ابتدای
ســال تا پایان مهرماه  ۱۲۱هزار و  ۸۷۰فقره گزارش
و شــکایت مردمیدر خصوص کاال و خدمات از طریق
ســتاد خبری مســتقر در ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت استانها دریافت شده است.وی تصریح کرد :از
مجموع شکایات رسیدگی شده چهار هزار و  ۷۵۳فقره
منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی و  ۶هزار و ۳۳۱
فقره منجر به احراز نشدن تخلف و چهار هزار و ۴۶۳
فقره به علت انجام کار کارشناســی در حال پیگیری
است.ســجادی با بیان اینکه از این تعداد شکایات ۱۳
هــزار و  ۵۳۴فقره مربوط به کاال و  ۲هزار و  ۱۳فقره
مربوط به خدمات بوده اســت ،خاطرنشــان کرد :در
همین مدت ،بیشترین شکایت دریافت شده در بخش
کاال مربوط به انواع نان ،سبزیجات و گوشت مرغ و در
بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک
و رستورانهای غذاخوری است.
مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت
با اعالم اینکه بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف به
ترتیب مربوط به گرانفروشی ،کمفروشی ،تقلب و درج
نشــدن قیمت است ،گفت :در ارتباط با نحوه دریافت
شــکایات در مجموع  ۱۰هزار و  ۲۱۶فقره به صورت
تلفنی ۲ ،هزار و  ۶۹فقره به صورت حضوری و  ۳هزار
و  ۲۶۲فقــره به صورت کتبی بوده اســت.به گزارش
وزیــر اقتصــاد از تایید کلیــات نقشــه راه وزارت امور
اقتصادی و دارایی بــرای رونق تولید همزمان با کاهش
تورم در ســتاد اقتصادی دولت خبر داد و گفت :با تاکید
رئیسجمهوری ،سیاســت اقتصــادی در ماههای آینده
ب و کار،
افزایش رشــد اقتصادی ،تســهیل محیط کس 
ثباتبخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود.به گزارش
خبرآنالین ،سیداحسان خاندوزی درباره جزییات نشست
ستاد اقتصادی دولت که سهشنب ه شب برگزار شد ،اظهار
داشت :در جلسه ستاد اقتصادی دولت ،کلیات نقشه راه
وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه رشــد آفرینی و
افزایش تولید از یک ســو و همچنین مهار تورم از سوی
دیگر مورد بررســی و تأیید قــرار گرفت.وزیر اقتصاد با
اشــاره به شــرایط ناگوار اقتصادی که از دولت قبل به
دولت ســیزدهم تحمیل شده اســت ،افزود :با توجه به
اینکه دولت ســیزدهم در یکی از پایینترین درآمدهای
ســرانه مردم ایران بر ســر کار آمد ،بنا شد از طریق دو

ایرنا ،در نیمه نخســت امســال  ۷۵هزار و  ۷۴۵مورد
گشت مشترک بازرسی انجام شد که منجر به تشکیل
 ۲۵هزار و  ۵۵۶پرونده تخلف شــد که ارزش ریالی
این تعــداد پرونده کشفشــده  ۵۸۲میلیون و ۱۳۴
هزار تومان اســت.مردم میتوانند با مراجعه به ستاد
خبری سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها و
شهرستانهای تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از
طریق تلفن ( ،)۱۲۴پورتال سازمان حمایت به نشانی
الکترونیکــی  ،www.cppo.irســایت ( )ir.۱۲۴و
اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.طبق قانون
نظام صنفی گرانفروشــی ،کمفروشی ،تقلب ،احتکار،
عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری
و توزیع ،فروش اجباری،عدم درج قیمت و عدم صدور
صورتحساب از جمله مهمترین تخلفات صنفی است.
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی
از جریمههای دریافتی به حســاب خزانه واریزشــود
و معادل آن در بودجههای ســنواتی منظور و توسط
وزارت صنعت ،معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی
ماده ( )۴۴این قانون بهطور مساوی در اختیار سازمان
تعزیرات حکومتی ،اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت،
معدن و تجــارت قرارگیرد تا در اجــرای این قانون
هزینه کنند ،اما اتاق اصناف بارها نســبت به دریافت
نکردن این بودجه گالیه کرده است.
مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت
مصرفکننــدگان و تولیدکنندگان گفت :براســاس
گزارشها از وضعیت شکایت و تخلفات بازار از ابتدای
امســال تا پایان مهرماه ،بیشــترین تعداد شــکایات
دریافتی بهترتیب به گرانفروشی ،کمفروشی و تقلب،
تعلق داشته است.

هزار و  ۸۰۰تن گوشــت مرغ از گمرک ترخیص شــده
است.مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی

ارز ترجیحی  ١۴٠٠در نیمه اول سال خرج شد
معاون وزیر اقتصاد گفت :تمــام ارز  ۴٢٠٠تومانی در
شش ماه اول امسال خرج شــده و برای دولت جدید
امکان تدوام تخصیص ارز ترجیحی وجود نداشــت.به
گزارش ایلنا،هادی سبحانیان ،در نشست خبری با بیان
اینکه امور مدیریت را در شرایطی به دست گرفتیم که
رشد اقتصادی در یک دهه گذشته نزدیک به صفر بوده
است ،گفت :در شــرایطی دولت را تحول گرفتیم که
نرخ تورم در باالترین تعداد قرار داشــت و نرخ تشکیل
سرمایه منفی بود.وی ادامه داد :بخش قابل توجهی از
ارز  ۴٢٠٠تومانی در شش ماه اول امسال خرج شده و
برای دولت جدید امکان تدوام تخصیص ارز ترجیحی
وجود نداشت.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در چندســال گذشته
هر چند هزینههای دولت به طور قابل توجهی افزایش
یافته اما منبع پایداری برای آن دیده نشده بود گفت:
تمام تنخــواه در دولــت قبل مصرف شــده و دولت
ســیزدهم با انبوهی از مشــکالت تاریخی و مشکالت
تشدید شــده اقتصادی مواجه شــد.وی با بیان اینکه
متاســفانه نظام حکمرانی اقتصادی با یک سیســتم
اقدامات اقتضایی مواجه شــده است گفت :باید توجه
داشــت که حاکمیت قوای ســه گانه و ملت نسبت به
یکدیگر حقوقی دارند که تکلیف ملت این اســت که
مالیــات خــود را به حاکمیــت بپــردازد و حاکمیت
موظف است شــرایط اقتصادی را برای فعاالن و مردم
پیش بینیپذیر کند تا فعــاالن اقتصادی بتوانند وارد
قراردادهای بلندمدت شوند.وی با اشاره به مطالباتی از
جمله ارائه راهکارها برای بهبود وضعیت در کوتاهمدت
اظهار داشــت :متاسفانه مطالبات به سمت برنامههای
کوتاه مدت ســوق پیدا کرده در حالی که بخشــی از

خبر مهم وزیر اقتصاد برای مدیریت بازار ارز

سیاست اقتصادی دولت در ماههای آینده
دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب
و کار کمک شــود .ابتدا کاهــش اصطکاکهای تولید و
ک سوم
ب و کار از طریق ثبتمحور شدن حدود ی 
کســ 
ب و کار ،تأمیــن مالی زنجیرهای برای
فعالیتهای کســ 
کســبو کارها و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان
بــا کاهش نــرخ مالیات بــر تولید در دســتور کار قرار
گرفته اســت.خاندوزی درباره دســته دوم سیاستهای
مدنظــر اقتصادی دولت ،افزود :توجــه جدی و حمایت
از پروژههای پیشــران ،برنامه دوم نقشــه راه اقتصادی
دولت اســت .پروژههای پیشــران ،پروژههایی هســتند
که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشــتغالزایی
وســیعی خواهند داشت.ســخنگوی اقتصادی دولت از

وزارت جهاد کشــاورزی درباره تخم مرغ گفت :در حوزه
تولید تخم مرغ مشــکلی نداریم ،اما بــرای تنظیم بازار
مجوز افزایش واردات ماهانه  ۱۵هزار تن به تناسب نیاز
جامعه تا پایان سال جاری صادر شده که  ۱۸۰۰تن آن
تاکنون وارد شده و در صورت نیاز ،واردات ادامه خواهد
یافت.زارع اضافه کرد :هر شانه تخممرغ در میادین ترهبار
با قیمت  ۴۳هزار تومان عرضه میشود و تقریبا از هفته
پیــش ،عرضه این محصول با همین قیمت در واحدهای
صنفی نیز آغاز شده اســت.وی گفت :با توزیع گسترده
تخممرغ ،مغازهها نیز به تدریج این محصول را با قیمت
هر شانه  ۴۳هزار تومان باید توزیع کنند و در صورت عدم
رعایت قیمتگذاری با آنها برخورد خواهد شد.مدیرکل
دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشــاورزی وزارت جهاد
کشاورزی در مورد تامین حبوبات اظهارداشت :از ابتدای
امســال تا  ۲۲آبان ماه در مجمــوع  ۳۷هزار و  ۴۲۸تن
حبوبات ترخیص شده است.
بــه گزارش ایرنــا ،طبق آمارهای موجــود وزارت جهاد
کشاورزی سال گذشته  ۱۳۳میلیون تن انواع محصوالت
کشــاورزی در کشور تولید شــد که از این میزان بیش
از  ۸۳میلیــون تــن محصــول زراعــی و  ۲۱میلیون
تــن محصوالت باغی بوده اســت که بخــش عمده این
محصوالت در داخل کشور و اندکی برحسب نیاز از محل
واردات تامین میشود.

تدوین ســه راهکار برای تأمین مالی پروژههای پیشران
خبر داد و گفت :اوال مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر
کشورهای دوست و همسایه ،ثانیاً از طریق انتشار سهام
پــروژه و صندوق پروژههایی که در داخل کشــور ایجاد
خواهد شــد و ثالثاً از طریق هدایت اعتبار و استفاده از
ظرفیت هلدینگهای زیرمجموعه بانکها و شرکتهای
بزرگ دولتــی و عمومیاقتصاد.خانــدوزی برنامه دولت
برای مهار تورم را هم بــر مبنای تدابیر پولی و اعتباری
و بودجهای با محوریت بانک مرکزی و ســازمان برنامه و
بودجه کشــور توصیف کرد و افــزود :تدابیر بودجهای و
بکارگیری ابزارهای پولی از جمله کنترل ترازنامه بانکها
بــه طور ماهانه ،کنترل نرخ بــازار بین بانکی و عملیات

این مشــکالت تاریخی هستند و رفع آنها زمانبر است.
ســبحانیان درباره ابعاد نقشه راه رشد غیرتورمیاظهار
داشــت :راهکارهای مهــار پایدار تــورم و راهکارهای
رشــد آفرینی و رونق تولید از جمله سرفصلهای مهم
این نقشــه هســتند و اگر میخواهیم کیک اقتصادی
بزرگتری داشــته باشیم باید نرخ تورم را کنترل کنیم.
معاون سیاســتگذاریهای اقتصادی وزارت اقتصاد با
اشــاره به دو الزام برای برنامه کالن اقتصاد ادامه داد:
بحث انســجام در طرحهای اقتصادی و ترسیم چشم
انداز اقتصادی برای فعاالن و سرمایهگذاران دو ضرورت
در برنامههای کالن اقتصاد محسوب میشود.وی درباره
راهکارهــای کوتاه مدت برای مهار تــورم افزود :مهار
نوسانات ارزی ،کاهش ممنوعیتهای صادراتی ،تهاتر
نفت ،استفاده از دیپلماســی فعال برای وصول منابع
بلوکه شــده ،انعقاد پیمانهای پولی و ایجاد بازارهای
آتی از جمله این راهکارهای کوتاه مدت هســتند که
باعث کاهش فشــار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارزی
خواهند شد.ســبحانیان با اشاره به حذف ارز تدریجی
 4200تومانی گفت :این سیاست نه تنها ناکارآمد بوده
بلکه منشا نوسانات ارزی در چند سال گذشته محسوب
میشــود و برای حاف ارز ترجیحی بایــد با مردم در
تعامل و گفتوگو بود.وی بااشاره به رفع ناترازی بودجه
و راهکارهای کوتاه مدت برای این موضوع گفت:امروز
شاهد آن هســتیم که بودجه با کسری  300تا 400
هزار تومانی مواجه اســت بنابراین باید راهکارهایی در
این موضوع داشته باشــیم که راهکارهای کوتاه مدت
تامین مالی غیرتورمیبوجه از طریق واگذاری اموال و
داراییها است که البته تمام دستگاهها مقاومت عجیبی
در معرفی اموال و داراییهای خود دارد.
بازار باز از این جمله این برنامهها خواهد بود.وزیر اقتصاد
ابزارهای کاهــش ناترازی بودجه را هم شــامل کاهش
فرار مالیاتــی ،کنترل مخارج و هزینههای دولت ،فروش
اموال مازاد دســتگاههای دولتی و مولدسازی داراییها
در ماهای پایانی امســال و ســال آینده اعالم کرد.وی
همچنین از برنامه دولت برای کاهش ناترازیهای ارزی
کشور با هدف مدیریت نوسانات ارزی خبر داد.سخنگوی
اقتصادی دولت با اشاره به اینکه رئیس جمهوری در این
جلســه بر پیگیری این برنامه از ســوی وزارت اقتصاد و
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است،
افزود :با تاکید رئیسجمهوری سیاست قطعی اقتصادی
در ماههای آینده افزایش رشد اقتصادی ،تسهیل محیط
ب و کار ،ثبات بخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد
کس 
بود.امیدواریم با پیگیری این سیاستها در ماههای آینده
شاهد به ثمر نشستن آنها باشیم و گزارش عملکرد آن
را به مردم بدهیم.

گزارش

مظنه آپارتمان نوساز در تهران

هر روز از تعداد واحدهای کمتر از پنج ســال ساخت موجود در بازار مسکن
شهر تهران کاسته میشود که از دالیلی همچون افت ساخت و ساز ،کاهش
قدرت خرید متقاضیان و کمبود زمین نشــأت میگیرد؛ در حال حاضر کف
قیمــت آپارتمان  ۵۰متری کمتر از پنج ســال در شــهر تهران حدود یک
میلیارد تومان اســت.به گزارش ایسنا ،بهار امسال برای  ۱۱هزار و  ۵۵واحد
مسکونی جدید در شهر تهران پروانه صادر شده که از کاهش  ۱۷.۲درصد و
 ۱۳.۸درصد به ترتیب نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل حکایت
دارد .متوسط تعداد واحدهای مسکونی در هر پروانه ساختمانی  ۷واحد بوده
اســت .بالغ بر  ۹۴درصد پروانهها نیز برای احداث ســاختمانهای  ۵طبقه و
بیشتر دریافت شده است.
عوامل متعددی بر روند نزولی ساخت و ساز در شهر تهران اثرگذار بوده که
مهمترین آن به رشــد شدید قیمت مسکن ،کاهش قدرت خرید متقاضیان
مصرفی و کمبود زمین مربوط میشــود .به دنبال خروج تقاضای مصرفی،
خرید و فروشــهای ســرمایهگذاری نیز به تدریج دچار افت شده است؛ به
طوری که هماکنون بازار مســکن شــهر تهران به یک سوم ظرفیت معمول

خود رســیده و در مهرماه  ۱۴۰۰فقط  ۵۴۷۱معامله مسکن در شهر تهران
انجام شــد.با توجه به جهش قیمتها که با افت پمپاژ واحدهای مســکونی
جدید همراه شده ،هماکنون اغلب واحدهای موجود در بازار سکن پایتخت
را خانههای باالی  ۵سال تشکیل میدهند؛ به طوری که در حال حاضر ۶۷
درصد معامالت مربوط به آپارتمانهای باالی  ۵سال ساخت است .در مهرماه
 ۱۴۰۰واحدهای کمتر از  ۵سال  ۳۳درصد از کل معامالت را در بر گرفتند،
واحدهای  ۶تا  ۱۰سال  ۲۱.۸درصد و واحدهای  ۱۶تا  ۲۰سال  ۱۸.۴درصد
از کل معامالت را به خود اختصاص دادند که رتبههای اول تا سوم را از این
نظر داشــتند .خانههای با عمر بنای  ۱۱تا  ۱۵ســال با  ۱۳.۸درصد و بیش
از  ۲۰ســال با ســهم  ۱۳.۱درصد جایگاههای بعدی را در معامالت مهرماه
 ۱۴۰۰به خود اختصاص دادند .سهم واحدهای کمتر از  ۵سال از  ۵۸درصد
در سال  ۱۳۹۳به  ۳۳درصد در سال  ۱۴۰۰رسیده است.
میانگین قیمت زمین در شــهر تهران  ۴۵میلیــون تومان در هر متر مربع
است .این آمار در زمستان  ۱۳۹۹ارایه شده و شواهد نشان میدهد در سال
 ۱۴۰۰تورم سنگینی را در بخش زمین نداشتهایم .در حال حاضر سازندهها

تجارت  9/2میلیارد دالری ایران با اکو
در هفت ماه نخســت امسال  ۲۰.۳میلیون تن کاال به
ارزش  ۹میلیــارد و ۲۳۳میلیــون دالر بین ایران و ۹
کشور عضو اکو تبادل شد که نسبت به مدت مشابه ۴۳
درصد در وزن و  ۴۸درصد در ارزش رشد داشته است.
سید روح اله لطیفی جزئیات تجارت خارجی ایران با
اکو در هفت ماه اول امسال را اعالم کرد و گفت که تراز
تجاری کشــور با اکو در این مدت مثبت  ۲.۸میلیارد
دالر بوده اســت.بر اســاس این گزارش ،در هفت ماه
نخست امسال  ۲۰میلیون و ۳۲۷هزار و  ۸۳۹تن کاال
به ارزش  ۹میلیارد و  ۲۳۳میلیون و  ۵۳۶هزار و ۷۹۲
دالر بین ایران و  ۹کشور دیگر سازمان همکاریهای
اقتصادی «اکو» تبادل شد که  ۱۷میلیون و  ۴۴۰هزار
و  ۶۱۷تن به ارزش شش میلیارد و  ۳۰میلیون و ۵۴۴
هزار و هفت دالر آن ســهم صــادرات و دو میلیون و

 ۸۸۷هــزار و  ۲۲۲تن به ارزش ســه میلیارد و ۳۰۲
میلیون و  ۹۹۲هزار و  ۷۸۵دالر نیز ســهم واردات از
این کشــورها بوده است.تجارت ایران با اکو نسبت به
هفت ماهه نخســت سال  ۹۹از لحاظ وزن  ۴۳درصد
و از لحاظ ارزش  ۴۸.۵درصد افزایش یافته و نســبت
به هفت ماه نخست ســال  ۹۸یعنی قبل از فراگیری
کرونا و محدودیتهای ناشــی از آن ،ازلحاظ وزنی دو
درصد کاهش و از لحاظ ارزش بیش از شــش درصد
رشد داشته است.صادرات کاالهای ایرانی به کشورهای
عضو» اکو» در هفت ماهه سال  ۱۴۰۰نسبت به مدت
مشــابه ســال قبل  ۵۸درصد در وزن و  ۶۰درصد در
ارزش رشد داشته و نســبت به همین مدت در سال
 ۹۸از لحــاظ وزنی یک و نیم درصد و از لحاظ ارزش
۱۴ونیم درصد بیشتر شده است.

به دلیل نبود تصویری روشــن از بازدهی سرمایه در بخش مسکن ،سردرگم
هستند .در سوی دیگر کمبود زمین در پایتخت به ایجاد فاصله قیمتی بین
مسکن و زمین منجر شده است .هم اکنون متوسط قیمت مسکن در تهران
 ۳۱.۶میلیون تومان و میانگین قیمت زمین  ۴۵میلیون تومان است.در حال
حاضر نرخ پیشــنهادی هر متر مربع مسکن شهر تهران بر اساس اطالعات
یک سامانه ملکی  ۵۰.۳میلیون تومان است که با وزندهی بر اساس توزیع
آماری معامالت مسکن در مناطق مختلف به  ۳۲.۳میلیون تومان میرسد.
ایــن تفاوت در واقــع فاصله قیمتی بین آنچه مالــکان در نظر دارند با نرخ
قطعی میانگین معامالت اســت .بیشــترین کاهش نرخهای پیشنهادی بر
اساس قیمت هر متر مربع در مناطق  ۱۹ ،۲۰و  ۵به ترتیب با  ۳درصد۲.۲ ،
درصــد و  ۱.۸درصد کاهش و باالترین افزایش قیمت به مناطق  ۱۷ ،۲و ۱
به ترتیب با  ۵.۱درصد ۴.۶ ،درصد و  ۴.۱درصد رشــد در یک ماه گذشــته
مربوط میشود.از بین مناطق  ۲۲گانه شهر تهران در  ۳۰روز اخیر قیمتهای
پیشــنهادی در مناطق  ۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۳ ،۱۲ ،۸ ،۷ ،۶ ،۲ ،۱و  ۲۲افزایش
و در ســایر مناطق کاهش داشته است .به طور میانگین نیز در شهر تهران
نرخهای پیشــنهادی بدون وزندهی  ۱.۳درصــد و با وزندهی  ۱.۱درصد
کاهش پیدا کرد.

تجارت ایران و آلمان اوج میگیرد؟
معاون بینالملل اتاق بازرگانی ایران میگوید با توجه
به سابقه طوالنی همکاریهای اقتصادی ایران و آلمان،
میتوان انتظار داشــت که با همکاری طرف آلمانی،
حجم مناسبات دو جانبه افزایش یابد.به گزارش ایسنا،
هر چند پس از خروج آمریکا از برجام ،میزان حضور
شرکتهای اروپایی در ایران به شدت کاهش یافت اما
آلمان جزو تنها کشورهای اروپایی بود که سطحی از
روابط اقتصادی خود با ایران را در طول این ســالها
حفظ کرد.آمارهای ارائه شــده از سوی گمرک نشان
میدهد که آلمان و سوییس تنها کشورهای اروپایی
هستند که در میان  10شریک اول تجاری ایران باقی
ماندهاند و پس از امارات متحده عربی ،چین و ترکیه،
چهارمین و پنجمین کشور صادرکننده کاال به ایران به
شمار میروند.با این وجود کشورهای اروپایی علی رغم

تاکید بر عدم همراهی بــا آمریکا در خروج از برجام،
در سالهای گذشته در عرصه عمل کمک چندانی به
دور زدن تحریمها نکردهاند و همین موضوع از سوی
طرف ایرانی در وبینار همکاریهای اقتصادی ایران و
آلمان بار دیگر مطرح شد.محمدرضا کرباسی ،معاون
بینالملل اتاق ایران با بیــان این مطلب که آلمان از
دیرباز نگاه توسعهای به ایران داشته است ،تصریح کرد:
توسعه بسیاری از زیرساختهای ایران مانند راهآهن،
ذوب آهن ،نورد و نیروگاهها با همکاری شــرکتهای
آلمانی در ایران ایجاد شده است .البته روابط تجاری،
مستلزم روابط بانکی اســت و همانطور که تجارت
بدون امکانات لجســتیکی ،ناپایدار است ،بدون روابط
کارگزاری بانکی هم امکان مناســبات تجاری وجود
ندارد.

