
اقتصادی   5 سه شنبه 1  آبان   1401- 27 ربیع الثانی 1444 - 22 نوامبر 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5862

۱۳۷۶ هزار میلیارد بدهی دولت تا پایان بهار
جدیدترین داده های وزارت اقتصاد حاکی از این اســت که بدهی شرکت های 
دولتی تا پایان فصل بهار امسال برابر ۲۱۷ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان کاهش 
یافته است.به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین وضعیت کالن 
بدهی ها و مطالبات دولت، روند فصلی نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی 
به تولیــد ناخالص داخلی، وضعیت بدهی ها و مطالبات دولت و شــرکت های 
دولتی به تفکیک اشخاص و نهادها، عملکرد انتشار و تسویه اوراق بهادار دولت، 
وضعیت شــاخص های اثرگذار بر بازارهای پولی و مالی کشــور را منتشر کرد.

بررســی جداول آماری نشــان می دهد که تا پایان مهرماه امسال بدهی دولت 
برابر بیش از ۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان است؛ همچنین میزان مطالبات دولت 
۶۳۴.۵ هزار میلیارد تومان گزارش شــده است.مازاد بدهی بر مطالبات دولت 
تا پایان امســال برابر ۷۴۲ هزار میلیارد تومان بود.براساس این گزارش بدهی 
شــرکت های دولتی تا پایان بهار امســال بیش از ۱۴۵۱ هزارمیلیارد تومان و 
مطالبات شــرکت های دولتــی ۴۶۵.۴ هزار میلیارد تومان بوده اســت.میزان 
بدهی شــرکت های دولتی و مطالبات شــرکت های دولتی در پایان خردادماه 
امســال نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافته است.براساس این 
گزارش بدهی شــرکت های دولتی ۲۱۷ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان و مطالبات 

شرکت های دولتی ۶۴۰ هزار و ۵۱ میلیارد تومان کم شده است.

سکه ۱۰۰ هزار تومان ارزان شد 
قیمت هر قطعه ســکه طرح جدید روز دوشــنبه با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی 
نسبت به روز قبلی، با نرخ ۱۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله شد.به گزارش 
ایرنا، هر قطعه ســکه طرح قدیم نیز بدون تغییر قیمت نســبت به روز کاری 

گذشته، ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد.
همچنین روزگذشــته نیم سکه هشــت میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه 
پنج میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
قیمــت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نرخ هــر گرم طالی ۱۸ عیار به یک 
میلیون و ۴۹۵ هزار تومان رســید و قیمت هــر مثقال طال ۶ میلیون و ۴۸۰ 
هزار تومان شــد.بهای هر اُنس طال در بازارهای جهانی یک هزار و ۷۴۱ دالر و 

۶۵ سنت است.

افزایش صادرات به قطر 
مدیرکل گمرک بوشــهر از اختصاص دو مجوز ویژه گمرکی به گمرک دیر به 
عنوان مهمترین پایانه صادراتی و ترانزیتی کاال از کشــورمان به کشــور قطر 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی سلیمانی گفت: با موافقت گمرک جمهوری اسالمی ایران 
مجوز رویه های گمرکی »ترانزیت خارجــی مبدأ« و رویه » کارنه تیر ورودی 
)بین راهی(« به گمرک دیر صادر شــده اســت. از این پس فعاالن اقتصادی و 
متقاضیان ترانزیت خارجی از گمرک دیر دیگر نیاز به مراجعه به گمرک بوشهر 
ندارند و می توانند به صورت مســتقیم نسبت به ترانزیت کاالی خود از طریق 
گمرک بندر دیر اقدام کنند.ناظر گمرکات اســتان و مدیرکل گمرک بوشــهر 
خاطرنشان کرد: اخذ مجوزهای یاد شده عالوه بر ارز آوری و تسهیل در تجارت 
و بازرگانی موجب کاهش هزینه ها و توســعه اشــتغال پایدار و رونق اقتصادی 
در این منطقه را فراهم خواهد کرد.ســلیمانی یادآور شد: بندر دیر به واسطه 
موقعیت مکانی در بین بنادر ایرانی حوزه خلیج فارس از کمترین فاصله با بندر 
الرویس کشور قطر برخوردار است که این موضوع منجر به افزایش صادارت از 

این گمرک به کشور قطر شده است.

سطح زیر کشت گندم به بیش از ۳.۵ میلیون 
هکتار رسید

مدیرعامــل بنیاد ملی گندمکاران گفت: از ابتدای کشــت پائیزه تا پایان آبان 
ماه بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشــاورزی زیر کشت گندم 

رفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما، علیقلی ایمانی اظهار کرد: 
سطح زیر کشت رفته تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱ به میزان ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار 
هکتار بوده اســت؛ همچنین از ابتدای فصل کشت پاییزه تاکنون ۲ میلیون و 
۷۰۰ هــزار هکتار اراضی دیم و ۸۵۰ هزار هکتار اراضی آبی زیرکشــت رفته 
است.مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: روند کشت در استان ها همچنان 
ادامه دارد و امیدواریم که ســطح زیر کشت به حدود ۶ میلیون هکتار برسد.

وی با اشــاره به برنامه ریزی برای افزایش ۵۰۰ هزار هکتاری سطح دیمزارها، 
گفت: در صورت ایجاد شرایط مساعد جوی و بارش در استان های مختلف این 

امر محقق خواهد شد.

امضای ۱۰ سند گمرکی با گمرکات جهان
در سال جاری

گمرک جمهوری اســالمی ایران در راستای سیاســت های توسعه دیپلماسی 
اقتصادی، نشســت ها و مذاکرات دوجانبه و ســه جانبه ای با دیگر کشورهای 
جهان به ویژه همســایگان در دستور کار قرار داد که از جمله امضای ۱۰ سند 

گمرکی با گمرکات جهان قابل ذکر است.
به گزارش گمرک ایران، »حســین کاخکی« مدیرکل دفتر همکاری های بین 
الملل گمرک ایران اظهار داشــت: امسال ۱۰ ســند همکاری های گمرکی با 
گمرکات دیگر کشورها امضا شده است که شامل امضای سند برنامه مشترک 
همکاری با گمرک جمهوری آذربایجان در ســال ۲۰۲۳ -۲۰۲۲، یادداشــت 
تفاهــم تبادل الکترونیکی اطالعات و یادداشــت تفاهم اجرای تیر الکترونیک 
با ازبکســتان، سند همکاری مشــترک در جهت مبارزه با تخلفات گمرکی و 
سند تفاهم نامه همکاری های آموزشــی با روسیه، پروتکل تبادل اطالعات با 
ترکمنســتان، سند یادداشت تفاهم همکاری های ســه جانبه ترانزیتی ایران، 
آذربایجان و روســیه، ســند برنامه ترتیبات اجرایی برنامه فعاالن اقتصادی با 
چین، سند یادداشت تفاهم همکاری های گمرکی با تایلند و سند موافقت نامه 

فعاالن اقتصادی با بولیواری ونزوئال بوده است.
این مقام مسوول با اشاره به اهمیت اسناد گمرکی امضا شده در زمینه تسهیل 
تجارت، گفت: امضای ســند گمرکی فعاالن اقتصادی ایران با روســیه که در 
جریان سفر رئیس کل گمرک ایران و هیات همراه به این کشور امضا شد، این 

امکان را فراهم کرد تا کریدور تسهیل شده گمرکی راه اندازی شود.

رشد میانگین ۱۵ درصدی تولید در صنعت فوالد
طبق آمار، در هفت ماهه امســال، روند افزایش تولید فوالدی ها طی ماه های 
اخیر تا مهر ماه هم ادامه پیدا کرد و در نهایت تولید صعودی ۱۲ تا ۱۹ درصدی 
را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده و بدین ترتیب میانگین ۱۵ 
درصد افزایش تولید را ثبت کرده اســت.طبق  آمار ارائه شــده توسط انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران به ایســنا، از ابتدای ســال جاری تا پایان مهر ماه، 
تولید آهن اسفنجی بیشــترین افزایش تولید را معادل ۱۹ درصد داشته  و در 
مقابل کمترین میزان افزایش را مجموع مقاطع تخت فوالدی آن هم به میزان 
۱۲ درصد به خود اختصاص داده  است.در مجموع طی این مدت مقاطع تخت 
فوالدی تولید شــده معادل پنج میلیون و ۳۱۴ هزار تن ثبت شده که نسبت 
به چهار میلیون و ۷۷۴ هزار تن تولیدی طی نیمه نخســت ۱۴۰۰، رشد ۱۲ 
درصدی داشته است.پس از آن ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تن محصوالت فوالدی 
و ۱۸ میلیون و ۲۶۸ هزار تن شــمش فوالد تولید شــده که به  ترتیب تولید 
محصوالت فوالدی ۱۵ درصد و تولید شمش فوالد، ۱۶ درصد بیشتر از میزان 
تولید آن ها در هفت ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ اســت. در مجموع هفت ماه نخست 
ســال گذشــته به ترتیب ۱۱ میلیون و ۲۹ هزار تن محصوالت فوالدی و ۱۵ 
میلیون و ۷۶۹ هزار تن فوالد میانی )شــمش فوالد( به تولید رسیده بود.تولید 
مجموع مقاطع طویل فوالدی نیز با افزایش ۱۷ درصدی تولید از شش میلیون 
و ۲۸۵ هزار تن در مدت هفت ماهه ابتدایی ســال گذشته، به هفت میلیون و 
۳۵۶ هزار تن در مدت مشــابه سال جاری رســیده است.در نهایت نیز تولید 
آهن اســفنجی با بیشترین میزان افزایش تولید از ۱۷ میلیون و ۳۷۸ هزار تن 
طی مجموع هفت ماه نخســت ۱۴۰۰ به ۲۰ میلیون و ۷۳۷ هزار تن در هفت 
ماهه ۱۴۰۱ رســیده است که نشان از رشــد ۱۹ درصدی تولید این محصول 
معدنی/ فوالدی دارد.همانطور که پیش از این نیز اعالم شــده است، مدیریت 
توزیع و محدودیت برق صنایع طی تابستان سال جاری موجب شد تا همچون 
تابستان سال گذشته، قطعی برق صنایع بزرگ همچون فوالدی ها و سیمانی ها 
بر روند تولید تاثیرگذار نباشد و خللی از این حیث ایجاد نکند. علت این موضوع 

مدیریت برق این صنایع بوده است.

اخبار کوتاه

گزارش

عضو شورای عالی مسکن اظهار داشت: در واقع ۸ میلیون 
تومان برای هر متر مربع، قیمت میانگین و متوسط بوده و 
طبیعتا در روســتاها قیمت ساخت کمتر و در کالنشهرها 
قیمت کمی باالتر خواهد بود. احمد دنیامالیـ  عضو شورای 
عالی مسکن، قیمت ساخت هر متر از واحدهای نهضت ملی 
مســکن را در حالی ۸ میلیون تومان اعالم کرد که وزارت 
راه و شهرســازی هنوز نرخ ۴ میلیــون و ۷۵۰ هزار تومان 
خود را به روز نکرده و طبق بررســی ها برخی سازندگان در 
حال کنار کشــیدن از این پروژه هســتند.احمد دنیامالی، 
در گفت وگو با ایلنا درباره آخرین پیشــرفت فیزیکی پروژه 
نهضت ملی مسکن با توجه به اینکه از اتمام فاز اول آن – 
ساخت دو میلیون مســکن در دو سال- ۸ ماه باقی مانده  
است، اظهار داشت: براســاس آخرین گزارش ها برای یک 
میلیــون و ۴۰۰ هزار واحد، اراضی تامین و آماده شــده و 
ســاخت تعدادی واحد هم شروع شده  است. بخشی دیگر 
هم در مرحله تملک هستند اما در مجموع عقب ماندگی در 
اجرای پروژه نهضت ملی مســکن وجود دارد.وی ادامه داد: 
مشکل بزرگی که در اجرای پروژه  نهضت ملی مسکن با آن 
مواجه بودیم، بحث صندوق ملی مسکن بود که خوشبختانه 
به تصویب شــورای نگهبان رسید و از نظر قانونی مشکلی 
بــرای تامین مالی این صندوق وجود ندارد.عضو شــورای 
عالی مســکن با تاکید بر اینکه طبق پیش بینی ها امسال 
باید ۵۳ هزار میلیارد تومان وارد صندوق ملی مسکن شود، 
گفت: مابه التفاوت ســودی که بانک ها در بخش مســکن 
ارائه می دهند، از این محل جبران می شود که البته شامل 
تخفیفات صدور پروانه ها و عوارض شــهرداری هم خواهد 
شــد.دنیامالی درباره پیشرفت فیزیکی این پروژه در برخی 
از مناطق اظهار داشــت: در برخی از مناطق مانند استان 
هرمزگان پیشــرفت فیزیکی پروژه نهضت ملی مســکن 
قابل قبول اســت و تمام اراضی مورد نیــاز برای برنامه ۴ 
ســاله در این اســتان تامین شــده و دلیل سرعت اجرای 
پروژه درهرمزگان انجام اقدامات مشــترک بین دستگاهی 
بوده اســت.عضو کمیســیون عمران مجلس با بیان اینکه 
شورای عالی مسکن و کمیسیون عمران در تالش هستند 
که تعهدات بانک در بحث ۳۶۰ میلیارد تومان تســهیالت 
به بخش مســکن به اجرا برســد، افزود: طبق بررسی های 
انجام شده از سوی کمیسیون عمران مجلس تاکنون بانک 
مسکن به ۳۰ درصد تعهدات خود در ارائه تسهیالت عمل 
کرده و تالش مجلس بر این اســت که ســایر بانک ها هم 
به تکالیف خود در بخش مســکن عمل کنند.عضو شورای 
عالی مســکن از اعالم قیمت نهضت ملی مســکن در این 
شــورا خبر داد و گفت: شورای عالی مسکن بحث شد و به 

متری ۸ میلیون تومان رســیده ایم. البته باید توجه داشته 
باشیم این قیمت با حذف هزینه های زمین که در این پروژه 
قیمت زمین تقریبا رایگان بوده و همچنین در نظر گرفتن 
تخفیفات ۵۰ درصدی در بحث انشعابات و عوارض شهردار 
به دســت آمده  اســت.وی تاکید کرد: در واقع ۸ میلیون 
تومان برای هر متر مربع، قیمت میانگین و متوســط بوده 
و طبیعتا در روستاها قیمت ساخت کمتر و در کالنشهرها 
قیمــت کمی باالتر خواهــد بود.دنیامالی همچنین درباره 
احتمال افزایش سقف وام مســکن تاکید کرد: در شورای 
عالی مسکن قرار بر این شده که فعال درباره افزایش سفف 
تسهیالت مسکن تصمیمی گرفته نشود و فعال افزایشی در 
سقف تسهیالت نداریم چراکه اگر سقف تسهیالت باال رود 
طبیعتا بازپرداخت آن برای خانوار و مخاطب هدف راحت 
نخواهد بود.افزایش ۳۵ درصدی قیمت سیمان اعمال شود! 
این درخواست انجمن ســیمان در شرایطی به بورس کاال 
ارایه شده که طی شش ماه گذشته هر پاکت سیمان از ۲۸ 
هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده بود. سازندگان 
می گویند که قیمت فوالد و مس و یونولیت هم اخیرا دچار 
نوسان شده است. در این شرایط عضو شورای عالی مسکن 
گفت که قیمت هر متر از واحدهای نهضت ملی مســکن 
به ۸ میلیون تومان رسید.به گزارش ایسنا، قیمت سیمان 
برای ســومین بار در سال جاری رشد داشته است. سیمان 
در ماه های  اردیبهشت و خرداد، همزمان با ورود به بورس 

با رشد غیررســمی قیمت مواجه شد و به حدود ۲۸ هزار 
تومان به ازای هر پاکت رسید، سپس با طی نوساناتی حدود 
۵۰ هزار تومان شد. در روزهای گذشته نیز انجمن سیمان 
درخواست افزایش ۳۵ درصدی قیمت سیمان را به  بورس 
کاال اعالم و از هفته جاری اعمال کرد.قیمت سیمان معموال 
سالیانه دو بار به شکل رسمی و غیررسمی افزایش می یابد. 
این رشدها در کنار افزایش قیمت فوالد و دیگر نهاده های 
ســاختمانی هزینه ی ساخت مســکن را باال برده و در سه 
سال اخیر برآوردها از قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن 
را مرتبا تغییر داده اســت. مصالح ساختمانی در شرایطی 
روند صعودی داشته که ســاخت و ساز در رکود قرار دارد 
و حتی برخی شــرکت ها طرح فروش اقساطی گذاشته اند. 
بنابراین با توجه به بحث اقتصاد بازار نباید قیمت آن افزایش 

پیدا می کرد.
درخواست افزایش ۳۵ درصدی قیمت 

سیمان در بورس
در روزهــای گذشــته انجمن ســیمان به بهانــه افزایش 
هزینه های تولید، در نامه ای رسمی به بورس کاال درخواست 
افزایش تا ۳۵ درصدی قیمت ســیمان را اعالم کرد. بر این 
اساس قیمت هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی تیپ ۲ در بورس 
کاال بــه ۵۸ هزار و ۵۷۰  تومان و ســیمان تیپ ۵ به ۵۹ 
هزار و ۷۱۰ هزار تومان افزایش یافت. تاثیر این رشــد در 
خرده فروشی ها به شــکل بی نظمی و قیمت های دلبخواه 

بروز پیدا کرده اســت.تا پیش از این هر پاکت ســیمان در 
مصالح فروشــی ها حدود ۵۰ هزار تومان بود که احتماال با 
نرخ هــای جدید به حدود ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان می رســد. 
البته سیمان تیپ ۵ در بسیاری از مناطق تا ۵۸ هزار تومان 
معامله می شد که با این اوصاف باید منتظر قیمت ۷۸ هزار 
تومانی برای این کاال باشیم.اواســط سال ۱۳۹۹ که قیمت 
هر پاکت سیمان ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود، هزینه هر متر 
مربع از واحدهای نهضت ملی مســکن ۲.۷ میلیون تومان 
برآورد شــده بود. فروردین سال ۱۴۰۰ قیمت سیمان ۳۵ 
درصد و ســپس در خردادماه همان سال ۴۰ درصد رشد 
کرد. اوایل امســال نیز با بورسی شدن سیمان شاهد رشد 
قیمت و رسیدن هر پاکت به حدود ۵۰ هزار تومان بودیم. 
حاال با ســیمان ۷۸ هزار تومانی که ظاهرا نرخ آن به شکل 
رسمی و غیررسمی پذیرفته شده برآوردها از قیمت ساخت 
واحدهای نهضت ملی مســکن نیز دچار تغییر خواهد شد. 
احمد دنیامالی ـ عضو شورای عالی مسکن، قیمت ساخت 
هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن را ۸ میلیون تومان 
اعالم کرد. این در حالی اســت که وزارت راه و شهرسازی 
هنوز نرخ ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خود را به روز نکرده و 
طبق بررسی ها برخی سازندگان در حال کنار کشیدن از این 
پروژه هستند.البته نوسان قیمت نهاده های ساختمانی فقط 
مختص سیمان نیســت. قیمت میلگرد هم از کیلویی ۱۵ 
هزار تومان در روزهای گذشــته به ۱۷ هزار تومان افزایش 
یافته است؛ در حالی که دو سال قبل و در آغاز پروژه نهضت 
ملی مسکن قیمت هر کیلو میلگرد حدود ۴۰۰۰ تومان بود. 
بنا به گفته ی فرشید پورحاجت ـ عضو هیات مدیره کانون 
انبوه سازان، یونولیت نیز که برای سقف استفاده می شود به 
یکباره در هفته های گذشــته از ۱۱۰ هزار تومان به ۴۳۰ 
هزار تومان رسیده است. قیمت مس هم که یکی از کاالهای 
مهم در ساختمان محسوب می شود قرار است  افزایش پیدا 
کند.پورحاجت تاکید کرد: از یک ماه قبل موضوع نوســان 
قیمت نهاده های ساختمانی را به نمایندگان مجلس اعالم 
کردیــم و در نهایــت به یک تذکر به وزیر صمت بســنده 
کردند.عضو هیــات مدیره کانون انبوه ســازان تاکید کرد: 
بارها به مسئوالن و نمایندگان مجلس درخصوص افزایش 
هزینه های ســاخت و رکود بخش مسکن هشدار داده ایم. 
از حدود سه ســال قبل قرار بود کارت مصالح ساختمانی 
به ســازندگان پروژه های نهضت ملی مسکن بدهند اما تا 
کنون خبری در این خصوص نشــده است. اصال ما کارت 
مصالح نخواستیم؛ دست کم شرایط صدور پروانه، خدمات 
دستگاه های خدمات رسان، نظام مهندسی، بیمه کارگران و 

غیره را تسهیل کنید.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در 
خصوص وضعیت پیچیده دهه پیش رو هشــدار داد و با 
بیان اینکه مســائل سنگین و پیچیده ای در پیش داریم، 
گفت: در این دهه ما با انباشــت مسائل متعدد از جمله 
آب مواجه هستیم؛ احتماال تحریم ها ادامه خواهد داشت، 
سرنوشــت نفت مشخص نیســت و با مباحث مربوط به 
جمعیت و نابرابری هم روبرو هســتیم. برای عبور از این 
مسائل به یک عقالنیت نیاز داریم.به گزارش ایسنا، وحید 
شقاقی روز دوشــنبه ۳۰ آبان ماه در برنامه ای با عنوان 
بررســی تحوالت اقتصادی ۵۰ ســال اخیر ایران که در 
دانشــگاه خوارزمی برگزار شد با اشاره به معضل اساسی 
تورم در اقتصاد ایــران، گفت: باالترین تورم در ایران در 
سال ۱۳۲۰ با نرخ ۱۱۰ درصد ثبت شد که عامل اصلی 
آن اشغال کشور توسط قوای متفقین بود. پس از آن در 
دهه ۵۰ برای اولین بار اقتصاد ایران درگیر تورم حاصل 
از رشد نقدینگی شــد و تورم در سال ۵۵ به ۲۵ درصد 
رسید.شقاقی خاطرنشــان کرد: گاهی اوقات در جاهای 
مختلف اینطور بحث می شود که هویدا توانست در دهه 

۵۰ قیمت ها را ثابت نگه دارد، در حالی که اینطور نبوده 
و در آن دوره از حیث تورم و نابرابری وضعیت ما بســیار 

ناگوار بود.
مراجعه به یادداشــت های اسداهلل علم هم موضوع گرانی 
و کمبود کاال و ســوخت را تأییــد می کند.وی در ادامه 
به ریشــه های وابســتگی اقتصاد ایران به نفت پرداخت 
و افزود: حدود ۱۱۴ ســال است که ایران تحت سیطره 
اقتصاد نفتی قرار دارد، اولین تحریم ها هم در زمان ملی 
شــدن صنعت نفت از سوی بریتانیا به ایران تحمیل شد 
کــه در آن زمان مصدق با اقداماتــی چون تنظیم نظام 
مالیاتــی برای کاهــش نابرابری، فروش اوراق و شــرط 
صــادرات کاالی لوکــس در ازای واردات کاالی لوکس 
کشــور را اداره کرد و در این دوره نرخ تورم در نهایت به 
۱۴ درصد رســید.این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با 
بیان اینکه وقتی وارد دهه ۵۰ می شویم به یکباره قیمت 
نفت افزایش سرســام آور پیدا می کند، گفت: به طوری 
که از سال ۵۲ تا ۵۷ معادل میانگین سالی ۱۰۰ میلیارد 
دالر درآمد نفتی داشــتیم. این وابستگی به نفت و پس 

از آن واردات بی رویه کاال و رشــد نقدینگی و عدم بهره 
برداری بهینه از نفت بعد از انقالب هم ادامه داشت و در 
واقع دولت ها نتوانستند از درآمد شرسار نفت عبور کنند.
وی در ادامــه اظهار کرد: اقتصاد ما در دهه ۹۰ شــاهد 
شدیدترین تحریم ها بود و در کنار آن به دلیل گذاشتن 
همه تخم مرغ ها در سبد برجام نتوانستیم از فرصت ها به 
خوبی اســتفاده کنیم.شقاقی با بیان اینکه دهه پیش رو 
دهه حساســی است و برای عبور از آن به عقالنیت برای 
اصالحات اساسی در اقتصاد نیاز داریم، تصریح کرد: دهه 
پیش رو تحریم ها ادامه خواهد داشت. امیدوارم خداوند 
به ما عقالنیت بدهد که دســت به اصالحات ساختاری 
در اقتصاد بزنیم در غیر این صورت دهه ســختی خواهد 
بود .وی خاطرنشان کرد: متأسفانه نظامات اقتصادی ما 
فزاینده نابرابری، معیوب و مولد تورم و نابرابری اســت و 
همین وضعیت اقتصاد را به پاشــنه آشیل تبدیل کرده 

است.
این استاد اقتصاد با اشاره به وجود فساد در اقتصاد، گفت: 
مردم این فســاد و نابرابری را می بینند و لمس می کنند. 

متأســفانه هیچ کدام از نظامــات بازتوزیع در اقتصاد ما 
به خوبی ثروت را توزیع نمی کند و اثرات فســاد، رانت، 
نابرابــری و تورم به طبقه فقیر تحمیل می شــود.وی با 
بیان اینکه ما به اصالحات ساختاری در نظامات بازتوزیع 
ثروت و شفاف سازی نیاز داریم، گفت: حقیقت این است 
که در طول چند ســال گذشته هیچ کدام از دولت ها به 
اصالحات ساختاری در نظامات بازتوزیع دست نزدند. به 
عنوان نمونه قانون مالیات بر ثروت ۲۰ ســال اســت که 
تصویب نمی شــود یا بحث مالیات بر عایدی سرمایه سه 
سال است که از کمیسیون اقتصادی مجلس خارج نشده 
است.وی با انتقاد از توزیع ناعادالنه یارانه های مختلف از 
جمله یارانه انرژی در کشور، گفت: در کشور، ماهانه ۲۷۰ 
هزار میلیارد تومان یارانه انرژی و ... داده می شود که ۸۰ 
درصد نصیب یک گروه اقلیت ۱۰ درصدی می شود. این 
ثروت کالن نابرابر توزیع می شود. مثاًل یک تولید کننده 
آب، انرژی و ... را به صورت ارزان دریافت و سپس کاالی 
تولیدی را صادر و دالر آن را به قیمت آزاد و یا در نهایت 

با نرخ نیما وارد کشور می کند.

گرانی زیرپوستی سیمان با پروژه نهضت ملی مسکن چه می کند؟

اعالم قیمت هشت میلیون تومانی برای نهضت ملی مسکن 

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی تحلیل کرد

ریشه های وابستگی اقتصاد ایران به نفت و مشکالت ناشی از آن

معاون بازرگانی داخلی شــرکت پشتیبانی امور دام 
کشــور در خصوص تهاتر دام با نهاده در قالب تولید 
قراردادی، گفت: خرید تضمینی دام سبک و سنگین 
از دامــداران، یک خرید حمایتی اســت.به گزارش 
وزارت جهــاد کشــاورزی، »محمــد جعفری« در 
خصوص تهاتر دام با نهاده در قالب تولید قراردادی 
افزود: شرکت پشتیبانی امور دام تا امروز در راستای 
حمایت از تولید حدود ۲۰ هزار تن گوشت منجمد ۵ 
تکه دام سبک و سنگین از دامداران کشور خریداری 
کرده است.معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی 
امور دام کشور با اشــاره به این که خرید تضمینی 
دام ســبک و ســنگین در بیش از ۱۵ استان انجام 
شده است، این خرید را یک خرید حمایتی دانست.
جعفری در توضیح وضعیــت فعلی خرید تضمینی 
دام از دامداران اظهار داشــت: مبنای قیمتی ما در 
میانگین کشــور برای هر کیلوگرم گوشت منجمد، 
تقریباً ۲۱۷ هزار تومان اســت و از این میزان تقریباً 

۹۰ هزار تومان برای دامدار محاسبه شده است.وی 
درباره این که چــه میزان از پول دامداران پرداخت 
شــده، تصریح کرد: تا امروز حــدود ۷۰ درصد پول 
دامداران را با نهــاده تهاتر کرده ایم و مابقی هم در 
صف تهاتر هســتند تا در صــورت تامین نقدینگی 

مابقی را نیز پرداخت کنیم.
معاون بازرگانی داخلی شــرکت پشتیبانی امور دام 
کشــور وضعیت نهاده ها را در کشور مطلوب دانست 
و گفت: نهاده ها در ســه مســیر استان ها، مطالبات 
دامداران و سامانه بازارگاه عرضه می شوند.وی ادامه 
داد: حجم نهاده ها از لحــاظ مقادیر و نوع آن ها در 
حد استاندارد است و در حال حاضر بیشتر از ذخایر 
اســتراتژیک نهاده در کشور داریم.جعفری در پاسخ 
بــه این که چه میزان نهاده دامی بابت هر دام تهاتر 
شــده به دامداران داده می شود، اظهار داشت: تهاتر 
دام توســط شــرکت پشــتیبانی امور دام کشور به 

صورت ریالی است.

معاون امور تعــاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
گفت: حجم صادرات تعاونی های فعال در کشــور طی 
نیمه نخســت امســال ۸۰۰ هزار دالر اســت.مهدی 
مســکنی در گفت وگو بــا ایرنا ابراز داشــت: دولت با 
در نظر گرفتن بســته های حمایتــی مانند پرداخت 
تســهیالت ارزان، تسهیالت قرض الحســنه به دنبال 
تقویت اقتصاد تعاون محور است.وی با بیان اینکه یک 
میلیون و ۸۴۷ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون طی 
یکسال گذشــته در دولت سیزدهم ایجاد شده است، 
افزود: ۱۰۱ تعاونی در بخش دانش بنیان در کشــور 
فعالیت دارد و ۶۰۰ تعاونی با ظرفیت دانش بنیان شدن 
در کشور شناسایی شده است.معاون امور تعاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشــان کرد: ۲ هزار 
میلیارد تومان تســهیالت ارزان قیمت برای حمایت 
از تعاونی های دانش بنیان درنظر گرفته شــده است.

وی اظهار داشــت: چهار تعاونی دانش بنیان در استان 
ســمنان فعال اســت و یک تعاونی دانش بنیان نیز به 

عنوان برتر کشور معرفی شد.مسکنی با اشاره به مشکل 
تجاری سازی و مشکل فروش تعاونی ها اضافه کرد: رفع 
مشکل های این بخش در دستور کار است.معاون امور 
تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: صندوق 
پژوهش فناوری بخش تعاون تا پایان امسال به منظور 
تقویــت تعاون ها افتتاح می شــود.وی افــزود: افتتاح 
صندوق پژوهش فناوری بخش تعاون نقشــی مهم در 
تکمیل زنجیره تعاون دارد.معــاون امور تعاون وزارت 
تعــاون کار و رفاه اجتماعی گفت: ۹۷ هزار تعاونی در 
ابتدای فعالیت دولت سیزدهم در کشور ثبت شده بود 
و اکنون این تعداد ۱۰۱ هزار تعاونی رســیده است.به 
گزارش خبرنگار ایرنا، یک هزار و ۱۴۵ تعاونی فعال در 
استان سمنان وجود دارد که ۴۶۳  هزار و ۱۵۷نفر عضو 
دارنــد و برای ۱۴ هزار و ۹۱۱ نفر اشــتغالزایی کرده 
اســت.معاون وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی برای 
امضای تفاهم نامه همکاری برای ترویج و توسعه بخش 
تعاون با استانداری سمنان در این استان حضور یافت.

ارزآوری ۸۰۰ هزار دالری صادرات تعاونی ها برای کشور تهاتر دام با نهاده در قالب تولید قراردادی

بورس

شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روز دوشنبه 
با چهار هزار و ۴۳۷ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون 
و ۴۰۹ هزار واحدی ایســتاد.به گزارش ایرنا، شــاخص 
هــم وزن با یک هزار و ۶۸۵ واحد افزایش به ۴۰۴ هزار 
و ۵۴۱ واحد و شاخص قیمت با یک هزار و چهار واحد 
رشد به ۲۴۰ هزار و ۹۶۱ واحد رسید.شاخص بازار اول، 
پنــج هزار و ۲۷ واحد و شــاخص بازار دوم، ســه هزار 
و ۴۲۶ واحــد افزایــش را ثبت کردند.رو دوشــنبه در 
معامالت بورس تهران، بیش از هشــت میلیارد و ۸۰۴ 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۰ هزار 
و ۷۲۳ میلیارد ریال معامله شد.همچنین ایران خودرو 
)خودرو( با ۸۲۳ واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( 
با ۷۱۷ واحد، شــرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا( با ۴۸۶ واحد، شرکت ســرمایه گذاری گروه 
توسعه ملی )وبانک( با ۴۷۱ واحد، پاالیش نفت اصفهان 
)شپنا( با ۲۵۶ واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با 
۱۹۷ واحد و و سایپا )خساپا( با ۱۵۸ واحد تاثیر مثبت 

بر شاخص بورس داشت.
در مقابل تامین ســرمایه نوین )تنوین( با ۱۱۲ واحد، 
کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران )حکشتی( با ۸۱ 

واحد، بورس کاالی ایران )کاال( با ۴۷ واحد، پتروشیمی 
شــیراز )شــیراز( با ۳۵ واحد تاثیر منفی بر شــاخص 
بورس به همراه داشــت.بر پایه این گزارش، روزگذشته 
نماد ایران خودرو )خودرو(، گســترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو )خگستر(، سایپا )خساپا(، شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شســتا(، بــورس کاالی ایران 
)کاال(، پاالیــش نفت تهران )شــتران( و پاالیش نفت 

اصفهان )شپنا( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت روز دوشــنبه صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شد و در این گروه سه میلیارد 
و ۵۰۰ میلیــون برگه ســهم بــه ارزش ۹ هزار و ۹۴۲ 
میلیارد ریال دادوستد شد.شاخص فرابورس نیز دیروز 
بیش از ۴۱ واحد افزایش داشــت و به ۱۸ هزار و ۵۱۰ 

واحد رسید.
در ایــن بازار بیش از پنج میلیــارد و ۸۶ میلیون برگه 
ســهم و اوراق مالی دادوســتد شــد و تعــداد دفعات 
معامالت امــروز فرابورس بیــش از ۱۸۷ هزار و ۳۵۱ 
نوبــت بود.پلیمر آریا ساســول )آریــا(، صنعتی مینو 
)غصینــو(، مدیریت انــرژی تابان هــور )وهور(، بهمن 
دیزل )خدیزل(، تولید نیروی بــرق دماوند )دماوند( و 

حمل و نقل گهر ترابر ســیرجان )حگهر( با تاثیر مثبت 
بر شــاخص فرابورس همراه بودند.همچنین پتروشیمی 
مارون )مــارون(، پویــا زرکان آق دره )فزر(، فرابورس 
ایران )فرابورس(، پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس 
)تپســی(، صنایع پتروشــیمی تخت جمشید )شجم(، 
شرکت سرمایه گذاری مســکن شمال غرب )ثغرب( و 
بیمه کوثر )کوثر( تاثیر منفی بر این شــاخص داشتند.
یک کارشــناس بازار سرمایه پیش بینی کرد در صورت 
عدم کاهش قیمت های جهانــی، بورس پس از گذر از 
فصل بودجه، دوباره صعودی خواهد شد.سعید جعفری 
در گفت وگو با ایســنا، درمورد دالیل رشد بازار سرمایه 
طی دو هفته اخیر توضیح داد: بین بازار ســرمایه و نرخ 
ارز همبستگی وجود دارد، زیرا بسیاری از صنایع بزرگ 
وابسته به نرخ ارز هســتند؛ بنابراین با رشد قیمت ارز، 

بازار سرمایه هم صعودی می شود.
هرچند که صنایع بورســی باید دالر خود را در سامانه 
نیما عرضه کننــد و دالر نیمایی صعود قابل توجهی را 
تجربه نکرد اما این هم بستگی کماکان وجود دارد.وی با 
تاکید بر اینکه عالوه بر افزایش نرخ ارز در داخل شاهد 
افزایش قیمت های جهانــی بودیم، گفت: موضوع مهم 

دیگر این اســت که صندوق هــای درآمد ثابت ناچار به 
خرید سهام هستند؛ یعنی باید حد نصابی از سهام را در 

این صندوق ها داشته باشیم.
افت شــدید قیمت سهام در فاصله بین تیر ماه تا اوایل 
آبان  ماه باعث شــده بود این صندوق ها هم با مشــکل 
مواجه شــوند که رایزنی هایی انجام شــد تا حمایتی از 
صندوق های درآمد ثابت انجام شود تا این صندوق ها به 

نقطه بحرانی نرسند.
این کارشناس بازار ســرمایه با اشاره به ریزش بازار در 
روز شــنبه عنوان کرد: طبیعی است بازار بعد از رشد، 
کمی اصالح داشته باشد. به طور کلی ادامه یافتن رشد 
بازار منوط به این است که قیمت های جهانی همچنان 
رو به باال باشد، از طرف دیگر نیز یا ریسک های سیاسی 
و اقتصــادی کاهش یابند یا نــرخ ارز افت زیادی پیدا 

نکند.
جعفری درمورد آینده بازار سرمایه نیز گفت: اگر شاهد 
افت قیمت جهانی نباشــیم و بازار بتواند کف اوایل آبان 
خود را حفظ کند، پس از اینکه بازار به صورت سنتی در 
فصل بودجه در فاز احتیاط قرار می گیرد، از اواخر سال، 

مجدد می توانیم شاهد رشد بورس باشیم.

رشد ۴ هزار واحدی شاخص بورس در روز میانی هفته


