اقتصاد
اخبار
وزارت اقتصاد اعالم کرد:

تغيير در ميزان سود ساليانه
سهام عدالت

مديرکل دفتر امور استان هاي وزارت
اقتصاد ضمن تشريح نحوه پرداخت سود
ساليانه سهام عدالت به مشموالن از اين افراد
تقاضا کرد ضمن ثبت نام در سامانه سجام در
مجامع الکترونيکي شرکت هاي سرمايه گذاري
استاني شرکت کنند.
سعيد توتونچي با اشاره به فرآيند
آزادسازي سهام عدالت در ارديبهشت ماه سال
جاري اظهار کرد :مطابق با ابالغيه مقام معظم
رهبري در نهم ارديبهشت ماه سال جاري و
متعاقب درخواست رئيس جمهور آزادسازي
سهام عدالت صورت گرفت و دولت اين فرآيند
را به وزارت اقتصاد واگذار کرد.
وي با بيان اينکه تعداد مشموالن سهام
عدالت  49ميليون نفر است ،گفت :در زمان
آزادسازي انتخاب نحوه مديريت سهام به مردم
واگذار شد و مردم مي توانستند يکي از دو روش
مستقيم يا غير مستقيم را براي مديريت سهام
خود انتخاب کنند.
مديرکل دفتر امور استان هاي وزارت
اقتصاد ادامه داد :بر اين اساس  19ميليون
نفر روش مستقيم و  30ميليون نفر روش غير
مستقيم را براي مديريت خود انتخاب کردند
و بر اين اساس اين  30ميليون نفر سهامدار
شرکت هاي سرمايه گذاري استاني شدند.
تعداد اين شرکت ها با توجه به تفکيک تهران و
البرز از يکديگر  31شرکت است.
توتونچي با تاکيد بر اينکه نخستين گام
شرکت هاي مذکور ثبت افزايش سرمايه و
طي کردن فرآيند پنج گانه براي ورود به بازار
سرمايه بود اظهار کرد :تا کنون بورسي شدن
 28شرکت نهايي شده و امور مربوط به شرکت
هاي باقي مانده نيز در حال نهايي شدن است.
وي در ادامه با تاکيد بر لزوم ثبت نام
مشموالن سهام عدالت در سامانه سجام گفت:
تا کنون از  30ميليون نفر مشمول سهام عدالت
که روش غير مستقيم را براي مديريت سهام
خود انتخاب کردند  56درصد در سامانه سجام
ثبت نام کرده اند.
مديرکل دفتر امور استان هاي وزارت
اقتصاد در مورد چرايي اهميت سجامي شدن
سهام عدالتي ها توضيح داد :مشموالن با ثبت
نام در سامانه سجام شناسنامه دار مي شوند و
مي توانند با شرکت هاي سرمايه گذاري استاني
ارتباطي دو طرفه برقرار کنند .همچنين از
طريق سامانه سجام مي توانند اعمال راي کنند
و سود خود را دريافت کنند.
توتونچي در ادامه با اشاره به فرآيند
انتخاب اعضاي هيات مديره شرکت هاي
سرمايه گذاري استاني اظهار کرد :وزارت
اقتصاد از طريق نهادهاي ذيربط از صاحبنظران،
کارآفرينان ،فعاالن اقتصادي و شرکت داران
حرفه اي دعوت کرد تا به عنوان کانديد اعضاي
هيات مديره شرکت ها در سامانه ستان به
عنوان نامزد ثبت نام کنند.
وي با بيان اينکه مجموع ارزش دارايي
 31شرکت سرمايه گذاري استاني  380هزار
ميليارد تومان است ،گفت :سرمايه شرکت ها
بر اساس تعداد مشموالن در هر استان است
و بر اين اساس ارزش دارايي برخي شرکت ها
 5هزار ميليارد و برخي ديگر  23هزار ميليارد
تومان است .با توجه به اين حجم از سرمايه
جايگاه اين شرکت ها در آينده اقتصاد استان
ها بسيار برجسته است .به همين دليل از
صاحبنظران و نخبگان دعوت مي شود که به
عنوان کانديد ثبت نام کنند.
مديرکل دفتر امور استان هاي وزارت
اقتصاد در ادامه با اشاره به برگزاري مجامع
عمومي عادي فوق العاده شرکت ها در 20
اسفند گفت :با توجه به اهميتي که سرنوشت
شرکت ها در سرنوشت استان ها دارد از همه
مشموالن دعوت مي شود به صورت الکترونيکي
در اين مجامع شرکت کنند تا افراد صاحب
صالحيت و حرفه اي انتخاب شده و مديريت
را در دست بگيرند.
توتونچي ادامه داد :براي اين منظور
مشموالن حتما بايد سجامي شوند تا در روز
برگزار مجمع بتوانند به صورت الکترونيکي
مشارکت کرده و به پنج نفر صاحب صالحيت
راي دهند.
وي ادامه داد :براي برگزاري مجمع
عمومي عادي براي نخستين بار بايد  50درصد
دارندگان سهام عدالت استان+يک نفر در
مجمع شرکت کند تا مجمع رسميت پيدا کند.
در اين راستا مجمع در  15استان برگزار شد
اما حد نصاب حائز نشد و بايد اين مجامع براي
بار دوم برگزار شود اما در بار دوم طبق قانون
تجارت حضور اکثريت مهم نيست و مجمع با
تعداد کمي از دارندگان نيز برگزار خواهد شد.
مديرکل دفتر امور استان هاي وزارت
اقتصاد با تاکيد بر اينکه افرادي که کانديداي
اعضاي هيات مديره شرکت ها مي شوند بايد
صالحيت حرفه اي و تخصصي را کسب کرده
باشند ،گفت :براي اينکه مديريت شرکت
هاي سرمايه گذاري استاني خانوادگي نشود
مشموالن سهام عدالت بايد پس از سجامي
شدن در مجامع الکترونيکي شرکت کرده
و افراد صاحب صالحيت عمومي و حرفه اي
را انتخاب کنند.توتونچي در مورد نظارت بر
عملکرد شرکت ها در آينده توضيح داد :سازمان
بورس به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شرکت
ها نظارت مي کند .همچنين اين شرکت ها
حسابرسي مي شوند و اطالعات آنها در کودال
درج خواهد شد.وي تاکيد کرد :مردم بايد در
اين فرآيند احساس مسئوليت کرده و مشارکت
کنند.مديرکل دفتر امور استان هاي وزارت
اقتصاد در مورد پروژه هاي شرکت هاي سرمايه
گذاري استاني توضيح داد :پروژه ها توسط
اعضاي هيات مديره شرکت ها در آينده انتخاب
خواهد شد.
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معاون وزير صمت:تجارت از ريل خارج شده است

معاون وزير صمت با بيان اينکه  40ميليارد يورو ارز حاصل از
صادرات برگشته است ،گفت :مقررات زائد موجب شده تجارت از ريل
خود خارج شود که البته به دليل شرايط خاص کشور ،اين قواعد برقرار
شده است.
حميد زادبوم ديروز در مراسم تقدير از صادرکنندگان نمونه استان
تهران با بيان اينکه فلسفه ايجاد تحريم اين است که تعامل ما را با
جهان خارج کم کنند و هم اکنون نيز فقط صادرکنندگان و واردکنندگان
در نوک اين پيکان کار ميکنند ،اظهار داشت :صادرکننده در شرايط
سختي در حال کار کردن است؛ کار صادرکننده بسيار مشکل است و
لذا امروزبايد از صادرکنندگان نمونهاي که اتاق بازرگاني تهران و سازمان
صنعت ،معدن و تجارت انتخاب کردهاند ،تقدير و تشکر کنيم.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران افزود :نزديک به  90درصد
کاالهاي وارداتي کشور مواد اوليه و کاالهاي واسطهاي است که اين
مساله به معناي روشن نگه داشتن چراغ کارخانههاي کشور است از اين
رو بايد از تجار تقدير و تشکر کرد.
زادبوم گفت :با وجود همه مشکالتي که از سال  97وجود داشت
که اغلب مشکالت هم از سال  97به اين سمت اوج گرفت ،اما در سال
گذشته بيش از  41ميليارد دالر صادرات غيرنفتي داشتيم که حداقل 50
درصد آن توسط بخش خصوصي انجام شد .همچنين از  22فروردين 97
تا پايان آذر ماه سال جاري ميزان صادرات کشور حدود  63ميليارد يورو

بوده است که از اين مقدار حدود  40ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات
برگشته است و حدود  50درصد آن مربوط به استان تهران بوده است و
به عبارتي بيش از  20ميليارد يورو از بازگشت ارز حاصل از صادرات طي
مدت مذکور مربوط به استان تهران بوده است.
وي ادامه داد :در کل نيز  18ميليارد يورو از تعهدات ارزي هنوز
ايفاي تعهد نشده است ،اما من اطمينان دارم که آن هم به روشهاي
مختلف برگشته است.
تجارت کشور از ريل خود خارج شده است
رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران همچنين تاکيد کرد:
معتقدم که هر گونه مقررات زائد بر تجارت مانند تعهد ارزي که طبيعتاً

انحراف تجارت است ،موجب شده بخش تجارت در مقايسه با تجارت
بينالملل از ريل خود خارج شود؛ اما به هر حال شرايط خاص کشور از
سال  97باعث شد که اين مقررات برقرار باشد که ما در حال همکاري
با اتاقهاي بازرگاني ،اصناف و تعاون براي حل مشکل صادرکنندگان در
زمينه رفع تعهد ارزي هستيم.
زادبوم با اشاره به وضعيت صادرات کشور ،افزود :بيشترين رشد
صادرات کشور در سال  99در حوزه خشکبار ،گياهان دارويي ،ماکاروني،
مواد پروتئيني ،پوشاک ،مواد شوينده ،محصوالت دارويي ،تجهيزات برقي
و محصوالت برقي بوده است.
وي ادامه داد :البته در  10ماه امسال صادرات کشور نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  20درصد کاهش داشته است که بخشي از آن
مربوط به شرايط کرونايي ،کاهش تقاضاي جهاني و تقاضاي کشورهاي
همسايه ميشود.
معاون وزير صمت در ادامه اظهار داشت :سازمان توسعه تجارت
ايران براي حمايت از صادرکنندگان در سال  99تالش کرد تا 4
درصد نرخ بهره پرداختي صادرکنندگان در سال  99را پرداخت
کند که پروندههاي مربوطه تا پايان بهمن ماه توسط دو بانک توسعه
صادرات و کشاورزي تشکيل شد که در ادامه سازمان مابه التفاوت 4
درصدي را پرداخت خواهد کرد .همچنين از سويي ديگر براي کمک
به حمل هوايي کاالهاي خاص 50 ،درصد هزينه حمل را ميپردازيم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت وگو با «اخبار صنعت»؛

مسوولین فرصت سوز هستند تا فرصت ساز

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت :سرمایه گذار خارجی به
دنبال سرمایه گذاری در یک محیط باثبات در اقتصادکالن یک کشور
است  ،لذا وقتی چنین بستری را درایران نمی بیند از خیر سرمایه گذاری
در ایران می گذرد
به گزارش اخبار صنعت،بحث بازگشت آمریکا به برجام این روزها با
واسطه گری اروپا یک بار دیگر مطرح شده است هر چند رئس جمهور
آمریکا نیز این موضوع را عنوان می کند اما بازگشت به برجام توسط
آمریکا با لغو کلیه تحریم ها که شرط اصلی جمهوری اسالمی ایران است
اگر به واقعیت بپیوندد از فرصت به دست آمده چگونه باید استفاده کنیم
موضوع مورد بحث ما با مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و
چین برای استفاده بهتر از موقعیت های سرمایه گذاری خارجی و توسعه
اقتصادی درایران است.
مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این
سوال که در صورت بازگشت به برجام یا هر اتفاق سیاسی خوب چگونه
باید از فرصت های پیش روی اقتصاد کشور استفاده شود گفت :به هر
دلیلی که در مناسبات اقتصادی و سیاسی گشایشی ایجاد شود اعم از
بازگشت آمریکا و اروپا به برجام و عمل به تعهدات و بندهای برجامی
و برداشته شدن هر گونه محدودیتی از اقتصاد ایران و ارتباطات مالی و
فروش نفت قطعا باید از فرصت به دست آمده به نحو احسن استفاده کرد.
وی دراین باره خاطر نشان کرد :به هر حال در مسائل سیاسی و
برداشتن تحریم ها اگر فرصتی برای ما ایجاد شود اولین عاملی که برای
ما یک فرصت است کاهش هزینه های تجاری است ،دراین شرایط می
توانیم بسترها وزمینه های افزایش تجارت و صادرات را توسعه دهیم و در
روابط خود با کشورهای مختلف جهان اعم از همسایه یا غیر همسایه به
سوی تعامالت و ارتباطات تجاری بیشتری حرکت کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین دراین باره توضیح داد :بنابراین به
هر دلیلی که این فرصت خوب اقتصادی برای کشور ایجاد شود و بتوانیم
نفت بیشتری بدون محدودیت ها یا دور زدن های تحریم که هزینه های
ما را افزایش می دهد به فروش برسانیم قطعا منابع ارزی زیادی وارد
کشور می شود که از آن باید به نحو احسن استفاده شود به این معنا

که وقتی نفت می فروشیم و منابع ارزی خوبی وارد کشور می شود به
قاعده سال های گذشته نباید رفتار کنیم یعنی نباید پول نفت را به ریال
تبدیل و خرج هزینه های عمومی کشور کنیم بلکه هزینه های عمومی و
بودجه را باید از طریق اصالحات ساختاری اقتصادی در مالیات و  ...تامین
کرد بنابراین نباید درراه غلط گذشته بیفتیم و پول نفت را به هزینه های
جاری کشور تبدیل کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که بر واردات بی رویه بعد از گشایش
های احتمالی نیز انتقاد وارد است بیان داشت :به هر حال نمی توان به
صورت صد درصد نیاز کشور به واردات را پس زد و به آن انتقاد داشت
چرا که هر کشوری کاالیی که در آن مزیت اقتصادی نداشته باشد را
از کشورهای دیگر وارد می کند بنابراین واردات هم بخشی از نیازهای
کشور است که باید انجام شود اما سو گیری و جهت گیری ما باید دراین
سمت و سو باشد که منابع ارزی و هر آنچه از محل برجام یا گشایش
های احتمالی نصیب کشور یم شود را باید خرج ساخت و ساز و تامین
هزینه های سرمایه ای کشور کنیم.
مجید رضا حریری دراین باره توضیح داد :در این موضوع همه متفق
القول هستیم که ما نیاز جدی به ساخت و ساز و تعمیر و نوسازی زیر
ساخت های کشور هستیم این زیر ساخت ها اعم از بندر و فرودگاه تا
راه آهن و قطار و خرید هواپیما و واردات ماشین آالت مورد نیاز تولید و
قطعات الزم برای تولید است بنابراین اگر منابع ارزی به دست مسووالن
رسید باید به فکر تامین منافع عمومی و نوسازی زیر ساخت های اصلی
کشور باشند تا سرمایه گذاری دراین حوزه ها منجر به پایداری در اقتصاد
کشور شود.
مجید رضا حریری در این باره گفت :بعد از اینکه زیر ساخت های
اقتصادی مورد نیاز کشور تامین شد آن زمان شرایط الزم برای جذب سرمایه
گذاری در کشور فراهم می شود هر چند که جذب سرمایه گذاری خارجی
یک پروسه بلند مدت و بسته به رعایت فاکتورهای مختلفی است که در هر
اقتصادی وضعیت آن بهتر باشد شرایط را برای جذب سرمایه گذاری خارجی
بیشتر و مطلوب تر می کند.
حریری با بیان اینکه مولفه های اقتصادی ما برای جذب سرمایه

سخنگوي گمرک گفت :چهار مرز مشترک بين ايران و
سخنگوي گمرک:
عراق فقط براي تردد مسافري بسته شده است و مرز مهران
چهار مرز نيز از فردا تعطيل خواهد شد.
«روح اله لطيفي» افزود :بر اساس تصميم استانداري
مسافري
مشترک بين ها ،تردد مسافري در مرزهاي چذابه ،شلمچه ،تمرچين و
کيله ممنوع اعالم شده است.
ايران و عراق
وي با بيان اينکه ترددها در مرزهاي تمرچين و کيله
بسته شد در استان آذربايجان غربي از روز گذشته به مدت دو هفته

گذاری خارجی مطلوب نیست گفت :حتی اگر تحریم ها لغو شود چون
اقتصاد ایران محیط جذابی برای سرمایه گذاری ندارد به سرعت نمی
توان انتظار جذب سرمایه گذار خارجی را داشت .ما طی چهار دهه
گذشته به شدت یک دهه قبل تحت شدیدترین تحریم ها نبوده ایم
اما هیچ گاه یعنی در سه دهه قبل از تشدید تحریم ها هم در جذب
سرمایه گذار خارجی چندان موفق نبوده ایم  ،به این دلیل که ابزار و
لوازم جذب سرمایه گذار خارجی را نداریم .قطعا سرمایه گذار خارجی
به دنبال سرمایه گذاری در یک محیط باثبات در اقتصادکالن یک کشور
است و مولفه هایی که یک سرمایه گذار را جذب می کند که عبارتند
از رتبه شفافیت؛ رتبه فساد اقتصادی،رتبه رقابت پذیری و رتبه آزادی
سرمایه گذاری در اقتصاد ما وضعیت خوبی ندارد لذا سرمایه گذار خارجی
دلیلی برای جذب در اقتصاد ایران نمی شود که سرمایه خود را به ایران
انتقال دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با ارائه راهکاری خاطر نشان کرد:
به هر حال در کوتاه مدت اگر به دنبال تامین و توسعه زیر ساخت های
کشور باشیم می توان گفت که کم کم و به تدریج شرایط را برای سرمایه
گذاری در کشور آماده می کنیم .به هر حال خوب می دانیم که زیر
ساخت های کشور به شدت ضعیف و قدیمی است بنابراین باید ابزارهای
جدیدی به کار بگیریم و لوازم یک اقتصاد پایدار را ایجاد کنیم تا بعد
از آن زمینه های دیگر را برای ورود سرمایه گذار و سرمایه گذاری چه
داخلی چه خارجی فراهم کنیم.وی در پایان با انتقاد به اینکه متاسفانه
مسووالن بیشتر فرصت سوز هستند تا فرصت ساز گفت :به هر حال
عملکرد مسووالن دربخش های مختلف نشان داده بیش از اینکه فرصت
ساز باشند فرصت سوز هستند ،در اینکه ما در کشور بی نهایت ظرفیت
بالقوه داریم شکی نیست اما اینکه چقدر این ظرفیت ها را می توانیم به
ظرفیت بالفعل تبدیل کنیم دراین باره نمی توان چندان امیدوار بود به
این دلیل که متاسفانه مسوولین نشان داده اند که اولویت آنها مسائل
اقتصادی نیست بلکه مسائل دعواهای سیاسی است بنابراین تا اولویت ها
تغییری نکند کاهش محدودیتهای اقتصادی و تحریمی باز هم دردی به
صورت اساسی از ما دوا نمی کند.

ممنوع شده است ،تاکيد کرد :تردد مسافري مرز مهران نيز
از فردا متوقف خواهد شد.
سخنگوي گمرک تاکيد کرد :گسترش ويروس کروناي
انگليسي در کشور عراق موجب بسته شدن مرزهاي مشترک
شده است.
وي افزود :در يکسال گذشته فقط مجوز تردد براي
افراد خاص با ويزاي تحصيلي ،درماني ،شغلي و تجاري
صادر مي شد که در حال حاضر اين ويزاها نيز ممنوعيت يا

رکور ِد رکود در بازار مسکن شکست

بهمن ماه امسال عميق ترين رکود بازار امالک در مقايسه با ماههاي
مشابه سالهاي قبل از آن دست کم از سال  1388تا کنون رقم خورد؛
يک ماه مانده به پايان سال که انتظار مي رفت با توجه قرار گرفتن در
بازه زماني شب عيد معامالت رشد کند فقط  2950فقره معامله ملک در
تهران به امضا رسيد که اين حجم از کسادي در ماههاي بهمن  11سال
گذشته بي سابقه بوده است.
ماه گذشته و در شرايطي که توقع مي رفت پس از سه ماه کسادي،
معامالت مسکن به دليل نزديک شدن به هفته هاي پاياني سال و قرار
گرفتن در بازه زماني جابه جايي هاي شب عيد مقداري رشد کند ،تحت
تاثير افت توان تقاضاي واقعي و عقب نشيني سرمايه گذاران از بازار
امالک روند کاهشي معامالت که از آبان ماه قبل شروع شده بود ادامه
پيدا کرد.
بر اساس اعالم مصطفي قلي خسروي ـ رييس اتحاديه مشاوران
امالک ـ بهمن ماه امسال تنها  2950فقره معامله ملک اعم از مسکوني،
تجاري و اداري در شهر تهران به امضا رسيد که نسبت به ماه قبل 33
درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل  72درصد کاهش يافت.
اين حجم اندک معامالت امالک از سال  1388تا کنون بجز
فروردين  1399بي سابقه بوده است .از سال  1388پس از مصوبه شوراي
عالي مسکن اطالعات تعداد معامالت و قيمت مسکن پايتخت از طريق
درج معامالت توسط بنگاههاي ملکي در سامانه امالک و مستغالت جمع
آوري مي شود .بررسي ها نشان مي دهد فقط در فروردين امسال که
دفاتر امالک تعطيل بودند و معامالت تحت تاثير شيروع ويروس کرونا
قرار گرفت تعداد معامالت امالک با  1.4فقره کمتر از بهمن سال جاري
بوده است .حتي شهريورماه سال گذشته که رکورد جديدي در کسادي
معامالت به ثبت رسيده بود  3902فقره خريد و فروش ملک در تهران
انجام شد که  2787فقره آن مربوط به واحدهاي مسکوني بود.
با بيرون آوردن آمار معامالت واحدهاي مسکوني بهمن امسال از
کل قراردادهاي خريد و فروش امالک تهران که معموال هر ماه توسط
بانک مرکزي انجام مي شود وضعيت رکود ،بيشتر خود نشان مي دهد.

روند کاهش معامالت از آبان ماه همزمان با انتخابات رياست جمهوري
آمريکا و افت قيمت ارز شروع شد؛ به طوري که در ماههاي آبان ،آذر و
دي به ترتيب  3124 ،5072و  4427معامله ملک در تهران منعقد شد
که در مقايسه با ماههاي مشابه سال قبل  12درصد افزايش 74 ،درصد
کاهش و  68درصد کاهش يافت.
با اينکه آرشيو گزارش سالهاي قبل از  1396در سايت بانک مرکزي
موجود نيست ،بررسي ها نشان مي دهد از سال  1392به بعد يازدهمين
ماه طي سالهاي اخير ،پررونق بوده و بجز بهمن  1397با  9.3هزار فقره
در ساير سالها بين  13تا  18هزار فقره معامله مسکن در تهران به امضا
رسيده است.طبق گزارشهاي ارايه شده توسط بانک مرکزي بين سالهاي
 1392تا  1398تعداد معامالت مسکن در تهران به ترتيب ،15.5 ،14.5
 9.3 ،18.4 ،15.6 ،16.3و  13.2هزار فقره بوده است.
همچنين در ماههاي فروردين سالهاي  1393تا کنون بجز فروردين
امسال چنين رکودي سابقه نداشته است .بين سالهاي  1393تا 1399
در ماههاي فروردين به ترتيب  3.4 ،5 ،5.3 ،5.9 ،4.9 ،7.2و  1.2هزار
فقره معامله مسکن در تهران منعقد شده است.
همزمان با تهران ،بازار مسکن در کل کشور نيز با رکود مواجه شد.
طي بهمن ماه  1399تعداد  27هزار و  638مبايعه نامه (قرارداد خريد و
فروش ملک) در کشور به امضا رسيده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه
سال قبل به ترتيب  32درصد و  38درصد کاهش يافته است.
کارشناسان عوامل مختلفي را براي افت فشار بازار مسکن عنوان
مي کنند که مهمترين آن مي تواند انتظار براي احياي برجام و انتخابات
رياست جمهوري ايران باشد .چه بسا کاهش توان خريد متقاضيان واقعي
عامل اصلي افت معامالت نباشد؛ چرا که در ماههاي قبل از آبان ماه که
بازار تا حدودي رونق داشت ،عمده خريد و فروشها توسط سفته بازان
و سرمايه گذاران انجام مي شد .طبق برخي آمار  77درصد معامالت
مسکن در ايران را خريد و فروشهاي سرمايه گذارانه تشکيل مي دهد.
پيش بيني هاي کارشناسي از آينده بازار مسکن
مهدي روانشادنيا ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ با بيان اينکه بجز

محدوديت تردد خواهند داشت.
بر اساس آخرين آمار رسمي تاکنون يک ميليون و
 574هزار و  12نفر در ايران به طور قطعي به ويروس کرونا
مبتال شده و با فوت  74نفر از بيماران مبتال به کوويد 19
در  24ساعت گذشته ،تعداد جان باختگان اين بيماري در
کشور به  59هزار و  483نفر رسيده است.
همچنين تاکنون يک ميليون و  344هزار و  791نفر
از بيماران ،بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص شدهاند.

مقطع زماني قطعنامه  598با ريزش قيمت مسکن مواجه نبوده ايم
گفت :توان اقتصادي خانوارها به عنوان يک مولفه تاثيرگذار اجازه رشد
قيمت مسکن را نمي دهد و حتي پس از انتخابات و دولت بعدي هم
پرش قيمت بعيد به نظر مي رسد.همچنين مصطفي قلي خسروي ـ
رييس اتحاديه مشاوران امالک ـ در تحليل وضعيت کنوني بازار مسکن
گفت :کسادي معامالت به گونه اي است که فروشندگان و سازندگان به
خريداران اصرار مي کنند .اين نشان مي دهد که بازار مسکن در مسير
کاهشي قرار گرفته است .تحوالت سياسي بين المللي در بازار مسکن
تاثيرگذار بود؛ به طوري که از آبان ماه قيمتها  10تا  15درصد کاهش
يافت و در بهمن ماه نيز بر اساس گزارشهاي واصله از مشاوران امالک
قيمتها حدود  8درصد پايين آمده و انتظار داريم روند کاهش قيمت ادامه
پيدا کند .بعد از عيد نوروز هم افزايش قيمت نخواهيم داشت.
حسن محتشم ـ عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان تهران ـ نيز
ادامه وضعيت کنوني را مشروط به آرامش بازار ارز و شرايط سياست
خارجي دانست و گفت :مقطع کنوني مي تواند آغاز يک دوره رکود سه
تا پنج ساله براي بازار مسکن باشد؛ به شرطي که اين بازار از ناحيه ساير
متغيرها همچون شرايط بين المللي دچار شوک نشود و شاهد رشد
قيمت ارز و طال نباشيم .بعد ممکن است به تدريج سرمايه ها به بخش
مسکن بيايد و معامالت کم کم افزايش پيدا کند .بخشي از اين ورود
نقدينگي از بورس خواهد بود؛ زيرا به دليل روند کاهشي بازار سرمايه،
سهامداران دچار دلزدگي شده اند.
قيمت مسکن در تهران متري  27.4ميليون تومان
بنابراين گزارش ،دي امسال متوسط قيمت هر متر مسکن در شهر
تهران  27ميليون و  390هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه
مشابه سال قبل به ترتيب  1.8و  98.3درصد افزايش دارد .طبق اعالم
بانک مرکزي همچنين تعداد معامالت انجام شده در دي ماه سال 1399
معادل  3.5هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل  67.1درصد
کاهش و در مقايسه با ماه قبل  37.6افزايش را نشان ميدهد .گزارش
بهمن ماه هنوز ارايه نشده است.

ظرفیت های خالی اقتصاد چشم به راه سرمایه های خارجی است

محمد صادق مفتح معاون اسبق وزیر صمت و کارشناس
اقتصادی :سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین نیازهای
اقتصادی هر کشوری به شمار می رود ،موضوعی که نباید آن را
دست کم گرفت چرا که ارتباط مستقیمی با افزایش اشتغال و توسعه
اقتصاد کشور دارد .بی تردید یکی از مهمترین محاسن اقتصادی
سرمایه گذاری خارجی توسعه اشتغال در کشور است ،هر چند پیش
نیاز و مولفه مهم در جذب سرمایه گذار خارجی عالوه بر رفع و لغو
کلیه تحریم ها و رفع همه محدودیت های اقتصادی و تجاری ایران
با دنیاست ،بهبود فضای کسب و کار نیز یکی از مولفه های مهم و
تاثیر گذار بر این مقوله به شمار می رود.
افزایش آمار بیکاران و نیاز به کار و نیاز به تولید برای توسعه
اقتصادی یکی از مهمترین نیازهای ما به شما می رود لذا چاره ای به
غیر از بستر سازی های الزم برای جذب سرمایه گذاری خارجی برای

توسعه اقتصاد کشور نداریم .با جذب سرمایه های داخلی و خارجی
می توان بسیاری از ظرفیت های خالی تولید کشور را پوشش داد
در بخش های مختلف صنعت و اقتصاد اعم از صنایع تبدیلی پایین
دستی می توان سرمایه ها را برای ارتقای ظرفیت های اقتصادی
جذب کرد.
با سرمایه گذاری خارجی می توان به جای صادرات مواد خام
فرآوردها و کاالهای با کیفیت مورد نیاز داخل و خارج از کشور را
تولید و به کشورهای مختلف صادر کرد .با توجه به اینکه میزان مواد
خام صادراتی ایران بسیار باالست لذا اگر بسترهای توسعه ای و زیر
ساختی الزم برای جذب سرمایه گذار خارجی فراهم شود و بتوانیم
درصد بسیار باالیی از صادرات را به شکل کاالی نهایی فرآوری ،تولید
و صادر کنیم قطعا تحول شگرفی درعرصه اقتصاد ،کار و تولید و
صادرات کشور رقم می خورد که به هیچ وجه نباید از آن غفلت نمود.

بی تردید تنها راه نجات اقتصاد کشور از مسائل و چالشهایی
که با آن درگیر است موضوع توسعه زیر ساخت ها و تزریق انرژی
الزم با سرمایه گذاری خارجی و هدایت نقدینگی داخل به سمت
تولید است ،لذا انتظار می رود با برداشته شدن تحریم ها و چالش
های سیاسی خون تازه ای در اقتصاد کشور جاری شود و بتوانیم با
جهان تعامالت اقتصادی مطلوبی داشته باشیم ،ضمن اینکه بهبود
فضای کسب وکار و کاهش بروکراسی اداری و سیاست گذاری های
اقتصادی مقوله بسیار مهمی است که جزء پیش شرط های توسعه
اقتصادی و جذب سرمایه های خارجی برای هر کشوری به شمار می
رود در غیر این صورت اگر فضای کسب و کار داخلی بهبود نیابد و
شاخص های اقتصاد کالن در بهترین وضعیت نباشند حتی با رفع
تحریم ها امیدی به جذب سرمایه خارجی برای توسعه اقتصادی
نیست.
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افزايش توليد بيش از دو برابري
در  86واحد بزرگ صنعتي

بررسي اطالعات  319واحد صنعتي بزرگ و
مهم کشور نشان ميدهد که در  10ماهه امسال
 148واحد بين  20تا  50درصد رشد توليد40 ،
واحد بين  50تا  70درصد 45 ،واحد بين  70تا
 100درصد و  86واحد بيش از  100درصد نسبت
به مدت مشابه سال قبل افزايش توليد داشتند.
سعيد زرندي  -معاون طرح و برنامه وزات
صنعت ،معدن و تجارت (صمت)  -در گفتگو
با ايسنا ،اظهار کرد :معاونت طرح و برنامه وزارت
صمت ماهانه 40کاالي اصلي و مهم بخش صنعت
و معدن را تحت عنوان کاالهاي منتخب صنعتي و
معدني بررسي ميکند .اين بررسي از حدود1000
واحد صنعتي و معدني انجام ميشود .چرا که تعداد
کل واحدهاي صنعتي و معدني خيلي زياد هستند
و امکان پايش همه آنها وجود ندارد.
وي با بيان اينکه  1000واحدي که بررسي
ميشود بيش از  60درصد توليد ارزش افزوده
بخش صنعت و معدن را پوشش ميدهد ،تصريح
کرد :بنابراين آمار اين  1000واحد وضعيت بيش
از  60درصد صنعت معدن کشور را نشان ميدهد.
حاال به گفته اين مقام مسئول بررسي 319
واحد از اين  1000واحد در  10ماه نخست سال
جاري حاکي از اين است که  148واحد بين 20
تا  50درصد رشد توليد 40 ،واحد بين  50تا 70
درصد 45 ،واحد بين  70تا  100درصد و 86
واحد بيش از  100درصد نسبت به مدت مشابه
سال قبل افزايش توليد داشتند.
وي افزود :اين  319واحد که از جمله
واحدهاي بزرگ و مهم جامعه آماري هستند
مربوط به  30کاال از جمله بخش انواع سواري،
لوازم خانگي ،محصوالت معدني ،محصوالت
بهداشتي و غيره است.
جديدترين آمار منتشر شده از سوي
وزارت صمت نيز نشان ميدهد که در  10ماهه
سال جاري ،از بين  29کاالي منتخب صنعتي،
توليد  20کاال نسبت به مدت مشابه سال قبل
بين  0.3تا  554درصد افزايش يافته ،توليد انواع
لوازم خانگي با  39.6درصد افزايش به بيش از
 3.5ميليون دستگاه رسيده و مانند ماههاي اخير
بيشترين کاهش توليد مربوط به روغن ساخته
شده نباتي بوده است.

درهاي صندوق براي تمامي
صادرکنندگانکشورازکوچک
تا بزرگ باز است

رئيس هيات مديره ومديرعامل صندوق
ضمانت صادرات ايران گفت :درهاي صندوق براي
تمامي صادرکنندگان کشور از کوچک تا بزرگ
با هرمقياس و در هرصنف گشوده است هرچند
سياست ما در صندوق اين است که صادرکنندگان
کوچک و متوسط را که کمتر برخوردار هستند با
اولويت بيشتري تحت پوشش حمايت قراردهيم.
به گزارش روابط عمومي صندوق
ضمانت صادرات ايران سيد عبداهلل سجادي
در مراسم روز ملي صادرات و تجليل از تعدادي
از صادرکنندگان استان کرمان که با حضور
استاندار کرمان  ،نمايندگان استان در مجلس
و جمعي از صادرکنندگان برگزارشد ،افزود :در
کشوري که صادرات محورو موتور رشد اقتصادي
برپايه صادرات تنظيم شده است  ،سياست هاي
اقتصادي شامل سياست هاي تجاري ،ارزي و پولي
با محوريت سياست هاي صادراتي تنظيم مي شود
و اين رويکرد بايد در کشور تقويت شود.
وي ادامه داد :پشتيباني مالي و بيمه اي از
صادرات حياتي است و يکي از ارکان اين حمايت
ها خدماتي است که صندوق ضمانت صادرات
ايران ارائه مي دهد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات
ايران اظهارداشت :اين موسسه زير نظر وزارت
صمت وظيفه دارد با ايجاد امنيت براي صادرات
کشوراز طريق پوشش ريسک هاي تجاري و
سياسي صادرات دغدغه صادرکنندگان را در برابر
مخاطراتي که خارج از کنترل آنان است برطرف
کند تا صادرکنندگان با خيال آسوده به بازاريابي و
بازارگشاييبپردازند.
وي افزود :در  10ماهه سال جاري صندوق
حدود  8/2ميليارد دالر از صادرات کشور را تحت
پوشش قرارداده که معادل  10درصد صادرات
کشور است ودر سطح استاندارد جهاني قراردارد
و نسبت به مدت مشابه سال قبل  43درصد رشد
داشته است.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران
گفت :استان کرمان در زمره قطب هاي صادراتي
کشور است و حضور در اين استان به عنوان اولين
سفر استاني بنده در مسئوليت جديد را به فال
نيک گرفته و اعالم آمادگي صندوق براي حمايت
هرچه بيشتر صادرات در اين استان را اعالم مي
کنم .
سجادي افزود :در حال حاضراستان
کرمان ششمين استان برخوردار از خدمات
صندوق است که ظرف سالهاي اخير 210
ميليون دالر پوشش هاي صادراتي توسط
صندوق براي استان ارائه شده است و از لحاظ
پرداخت خسارت اين استان رتبه دوم پرداخت
حدود  50ميليون دالر توسط صندوق را به
خود اختصاص داده است.
وي ادامه داد :انتظار داريم تعداد بيشتري
از صادرکنندگان استان از خدمات صندوق بهره
مند شوند واز اين تريبون اعالم مي کنم صندوق
سقف  100ميليون دالر براي خدمات صادراتي به
اين استان براي سال آينده تعيين مي کند که در
صورت استفاده افزايش خواهد يافت .
مديرعامل صندوق اظهارداشت :از آقاي دکتر
پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس
تقاضا داريم به رفع چلش هاي قانوني صندوق از
جمله معافيت از ماليات بر ارزش افزوده و کمک به
افزايشسرمايهصندوقحمايتنمايند.
سجادي گفت :انشااهلل تا پايان سال 200
ميليون يورو افزايش سرمايه صندوق محقق
خواهد شد که ظرفيت ريسک پذيري صندوق را
تا  5ميليارد دالر افزايش خواهد داد .

