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پروژه مسکن مهر در روزهای پایانی

افتخار قیچی این ربان نصیب چه کسی شد؟
پروژه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی مســکن مهر که نفس دو دولت را در 
بخش زیرساختها گرفت در شــرایطی روزهای پایانی خود را طی می کند 
که ســهم دولت قبل از تحویل واحد ۶۹۰ هزار و ســهم دولت فعلی یک 

میلیون و ۳۵۵ هزار واحد است.
روز ۱۹ آبان ۱۳۹۷ که عبــاس آخوندی از وزارت راه و شهرســازی رفت 
فضای عمومی متاثر از طوالنی شدن مسکن مهر به نفع او نبود. با اینکه به 
گفته خودش ۱.۵ برابر دولت قبل مسکن مهر ساخته بود، جمله »افتخار 
می کنم هیچ واحد مســکن مهر را افتتاح نکردم« بهترین بهانه را دســت 
برخی منتقدان قســم خورده اش داد تا واقعیت را زیر این جمله نسبتا بی 

موقع دفن کنند.
با این حال تا امروز کارنامه مســکن مهر که از ۱۳۸۶ کلنگ خورده نشان 
می دهد ســهم دولتهای نهم و دهــم از تحویل واحد ۶۹۰ هزار و ســهم 
دولتهای یازدهم و دوازدهــم یک میلیون و ۳۵۵ هزار واحد اســت. یک 
میلیون و ۲۰ هزار واحــد از این تعداد را عباس آخونــدی افتتاح کرد؛ در 
حالی که موسسان مسکن مهر می خواســتند این پروژه ۲ میلیون و ۲۰۰ 
هزار واحدی را ۱۸ ماهه تحویل دهند. بعد که وارد کار شدند مشخص شد 
مسکن فقط احداث ساختمان نیســت؛ هزینه های زیرساختهای برق و 

آب و گاز و مدرسه و فروشگاه و پارک و مسجد و غیره سر به فلک می کشد.
همان ابتدا فقط بــرای وام این واحدها از خط اعتباری بانک مســکن ۴۵ 
هزار میلیارد تومان برداشــت شد و با هزینه زیرســاختها طی حدود ۱۳ 
ســال به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین مسئوالن 
قبل پس از شش سال با تحویل ۳۱ درصد پروژه، دولت را ترک کردند و آن 
را به حسن روحانی ســپردند. دولت دهم حتی تا اواخر هم درحال کلنگ 
زنی بود و حدود یک ســال مانده به پایان عمرش مســکن مهر پردیس را 
آغاز کرد. این پــروژه ۸۳ هزار واحدی صدها خانوار را در انتظار گذاشــته 
است؛ زیرا اجرای زیرســاختهای آن پرخرج و طاقت فرسا بود. بنا به گفته 
مســئوالن فقط پســت برق ۶۳۰ فاز ۱۱ حدود ۲ ســال و نیم زمان برده 
یا خط پمپاژ از تصفیه خانه به ســایت مســکن مهر به طول ۸.۱ کیلومتر 

فرآیند دشوار و زمانبری را طی کرده است.
به هر حال کام تلخ متقاضیان مســکن مهر که بعضی شــان ۱۳ سال در 
انتظار خانه به ســر بردند با افتتاح حدود ۳۳۵ هزار واحد توســط محمد 
اســامی، وزیر راه و شهرسازی کم کم دارد شــیرین می شود. او حتی در 
این مدت کمتر از دو ســال حدود نصف تعداد واحدهای افتتاح شده طی 
شــش ســال در دولتهای نهم و دهم، خانه تحویل داد. حســن روحانی، 
رئیس جمهوری روز پنجشــنبه یکم آبان ماه در جریــان افتتاح ۴۰ هزار 
و ۱۸۰ واحد مسکن مهر و ۱۱ هزار و ۵۶۸ مســکن ملی گفت که عما بار 
عظیم پیشبرد طرح مســکن مهر و تهیه امکانات اولیه زیربنایی بر دوش 

دولت های یازدهم و دوازدهم و دستگاه های ذی ربط قرار گرفت.
طبق آخرین آمار در حال حاضر از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر 
۲ میلیون و ۴۵ هزار واحد افتتاح شده و بنا به گفته حبیب اهلل طاهرخانی، 
معاون وزیر راه و شهرسازی از ۱۵۰ هزار واحد باقی مانده حدود ۱۰۰ هزار 
واحد یا فاقد متقاضی یا درگیر مسائل حقوقی هستند. ۵۰ هزار  واحد هم 
دارای متقاضی موثر است که دولت قول داده تا پایان امسال آنها را تکمیل 

و به متقاضیان واگذار کند.
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رییس مرکز آمار:

امکان دستکاری آمار وجود ندارد
خریدار  رییــس مرکز آمار ایــران گفت: 
تاکنون دســتکاری آمار در مرکــز آمار رخ 
نداده است و امکان بروز آن نیز وجود ندارد و 
باورپذیر نبودن برخی آمار به دلیل نوسانات 

باالی شاخص هاست.
 آمار و اطاعات یعنی برنامه ریزی.  داده های 
آماری بنیادی ترین اصل برای برنامه ریزی 
اســت و برنامه ریزی، اساسی ترین شاخص 
برای مدیریت قلمداد می شــود. سه حلقه 
آمار و اطاعات، برنامه ریــزی و مدیریت از 

حلقه های توسعه به شمار می رود.
به طوری که عصر ارتباطات و اطاعات وقتی 
معنا می یابد که جمع آوری اطاعات و داده 
ها به روز باشــد و یکی از نکاتی که در برنامه 
ریزی هر ســازمانی می توان بدان به عنوان 
شــاخص ترین اصل از آن یاد کرد این است 
که توسعه بدون برنامه ریزی و برنامه ریزی 
بدون آمار و اطاعات قابل تحقق نیســت. 
به همین منظــور و به مناســبت روز ملی 
آمار درباره عدم باورپذیــری آمار اعامی از 
ســوی مرکز آمار، آینده نظام آماری کشور 
و توفیقات این مرکز با »جواد حسین زاده« 
رییس مرکز ملی آمار کشــور به گفت و گو 

نشسته ایم.

علت باورپذیری پایین به نرخ تورم
رییس مرکز ملی آمار ایران روز پنجشــنبه 
)اول آبان ماه( به مناســبت روز آمار و برنامه 
ریزی، درباره ملموس نبودن آمار منتشــر 
شده توسط مرکز آمار، گفت: تورم تولیدی 
از شــاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی به 
دست می آید و با احساس و  ادراک عمومی 
متفاوت اســت و این موضــوع تنها مختص 
کشــور ما نیست.حســین زاده افزود: این 
شاخص ها، شــاخص های میانگین هستند 
و این ویژگی را دارند که هرچقدر نوســانات 

زیاد باشد میزان باورپذیری آن کمتر است.
وی درباره کاهش باورپذیری در نوســانات 
اقتصــادی بــاال، توضیــح داد: عمــده 
شاخص هایی که مرکز آمار منتشر می کند، 
شاخص های میانگین اســت و زمانی که از 

تورم صحبت می کنیــم در واقع نرخ تورمی 
اســت که برای همه مردم و در همه مناطق 
جغرافیایی کشور اســت.رییس مرکز ملی 
آمار گفت: هم  اکنــون موضوعی که صحت 
آمارهای تورم را ثابت می کند قیمت کاالها 
و خدماتی است که ماهیانه منتشر می شود 
و متوسط قیمت اقام اساســی و میانگین 
قیمت آنها در کل کشور مشخص است و به 
کمک آن تورم کاالها در بازه زمانی ماهیانه، 
نقطه ای و ســالیانه محاســبه می شود.وی 
افــزود: زمانی که این کاالها بــا هم تجمیع 
می شــوند و به شــاخص متوســط تبدیل 
می شــوند به خصوص اگر تغییرات قیمتی 
نوســان داشــته باشد، شــاخص متوسط، 

باورپذیری کمتری دارد.
حسین زاده با بیان اینکه احساس نامتقارنی 
درباره تغییرات قیمت داریم، اظهارداشت: 
معموال کاالهایــی که بیشــترین افزایش 
قیمت دارند را به کل کاالها و خدماتی که در 
سبد وجود دارد اشاعه می دهیم در حالی که 
نرخ تورم به قیمت تمــام کاالها توجه دارد 
و ممکن اســت برخی رشــد قیمت، برخی 
کاهش و برخــی نیز تغییر قیمت نداشــته 
باشــند و نرخ تورم در واقع متوســط گیری 

۴۷۵ کاالی مصرفی خانوار است.

وی تاکید کرد: وقتی راجع به تورم صحبت 
می کنیم تــورم در کاالها و خدمات مصرفی 
اســت و در مــورد کاالهــای ســرمایه ای 
همچون دالر و سکه نیست و چه بسا ممکن 
اســت این کاالهــا افزایش قیمت داشــته 
باشــند و بار روانی در جامعــه ایجاد کند و 
معموال افراد گمان کنند که نرخ قیمت همه 

کاالها افزایش داشته است.
رییــس مرکز آمار گفت: برخــی می گویند 
نرخ تورمی اعامی مرکز آمــار رقم پایینی 
اســت در حالیکه نرخ تورم در دنیا ســه تا 
چهار درصد اســت و نرخ تورم سالیانه ۲۷ و 
۲۸ درصدی که به گمان عــده ای کم بوده 
و دستکاری شده، در مقایســه با نرخ تورم 

عمومی دنیا قابل توجه است.
وی با تاکیــد براینکه تفاوتی بیــن تورم و 
گرانــی وجــود دارد، گفت: گاهــی این دو 
مفهوم خلــط موضوع دارند. تــورم درصد 
تغییر قیمت هاســت و گرانی سطح قیمت 
اســت. اگر خانواری خودروی گرانقیمتی 
را در سبد مصرفی نداشــته باشد حتی اگر 
قیمت آن کاهــش یابد خانــوار نمی تواند 
آن را بخــرد، آن خودرو بــرای خانوار گران 
اســت حتی اگر نرخ تــورم مربــوط به آن 
خودرو کاهش یافتــه باشــد.به گفته این 

مقام مســوول، هر کاالیی در سبد مصرفی 
خانوار وزنــی دارد که معموال بــه آن توجه 
نمی شــود. وزن کاال نیز هزینه ای است که 
خانوار در مقایســه با سایر کاالهای مصرفی 
خود در یک سال انجام می دهد. ممکن است 
وزن کاالی در ســبد مصرفی خانوار با وزنی 
که مرکز آمــار بــرای آن کاال در نظر گرفته 
متفاوت باشــد بنابراین برآورد مــا از تورم 

بیش از آن چیزی است که گمان می کنیم.
وی تاکیــد کرد: همیشــه شــاخص های 
میانگین و باورپذیــری آنها بایــد در کنار 
شــاخص های پراکندگی ســنجیده شود 
و وقتی شــاخص های میانگین باال باشــد 

باورپذیری میانگین کمتر خواهد بود.
حســین زاده با تاکیــد براینکه تــا کنون 
دســتکاری آمار تا کنون رخ نداده اســت، 
گفت: امکان بــروز این موضــوع نیز وجود 
ندارد، زیرا بیش از ۵۰ نفر از نرخ تورم مطلع 
می شــوند و چنانچه فردی قصد دستکاری 
این آمار را داشــته باشــد این امکان وجود 
ندارد چون افراد بسیاری از آن مطلع هستند 
و چنانچه بخواهیم در دوره ای تغییر ارادی 
در آمار اعامی ایجــاد کنیم باید در ماه های 
بعدی نیــز اعمال شــود که ایــن موضوع 

امکان پذیر نیست.

نظام ثبتی مبنایی،بهره وری نظام 
آماری را افزایش می دهد

رییس مرکز آمار دربــاره اجرای نظام ثبتی 
مبنایی نیــز گفت: در ایــن روش آماری به 
جای مراجعه حضــوری برای اخذ اطاعات 
از داده های اداری اســتفاده می شــود که با 

صرف هزینه کم انجام می شود.
وی افزود: البته اجــرای نظام ثبتی مبنایی، 
الزاماتــی دارد که از آن جملــه می توان به 
داشتن حداقل ســه کد یونیک، کد شناسه 
یکتای فرد یا همان کدملی افراد، کدپستی 
و کد کسب و کار اشــاره کرد و با کمک این 
کدهــا پایگاه ها بــا یک موضــوع در دولت 

الکترونیک به یکدیگر متصل می شوند.
به گفته ایــن مقام مســوول در نظام ثبتی 
مبنایــی باید وفــاق عمومــی و همکاری 
دستگاه ها برای تبادل ریزداده ها فراهم شود 
و با اجرای این نظام آماری شــاهد تحوالت 
خوشــایندی خواهیم بود و بهره وری نظام 
آماری افزایش می یابد و با صرف منابع کمتر 
آمارهای بــا کیفیت و تهاتر زمانی بیشــتر 
تولید می شود.حســین زاده معتقد است با 
اجرای نظام ثبتی مبنایی کیفیت سامانه ها 
افزایش می یابد و در نتیجه خدمات موثری 

به جامعه هدف ارائه می شود.
وی گفت: اولین سرشــماری ثبتی مبنایی 
در حوزه عشــایر کوچنده و برای اولین بار 
در کشور انجام شده اســت و در نتیجه آن، 
اطاعات عشــایر کوچنده بــرای اولین بار 

انجام شده است.
رییس مرکز آمار اظهــار امیدواری کرد: در 
قرن حکمرانی داده، رویکرد نظام آمار ثبتی 
مبنایی، نظام آماری با بهره وری بهتر در قرن 
جدید فعالیت کند و داده هــای باکیفیت با 

صرف زمان و هزینه کمتر تولید شود.
وی بیان کرد: ایران جزو کشــورهایی است 
که در استانداردهای بین المللی انتشار آمار 
موقعیت خوبی است و در اجرای آمار ثبتی 
مبنایی در آســیا بعد از ترکیه و کره جنوبی، 
سومین کشوری است که در این عرصه وارد 

شده است.

در گفت و گو با کارشناس امور مالی بررسی شد

عوامل سقوط 
قیمت دالر در هفته 
گذشته چیست؟

صفحه2



کارشناس بازار سرمایه:

وش در سهامداران است الزمه حرکت منطقی بورس، کاهش هیجان فر

در گفت و گو با کارشناس امور مالی بررسی شد

عوامل سقوط قیمت دالر در هفته گذشته چیست؟

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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ریکاوری تجارت جهانی بسیار کند است
گزارش سازمان ملل متحد نشــان داد تجارت جهانی قرار است تا پایان 
امسال با سقوطی ۷ تا ۸ درصدی روبرو شــود هرچند در سه ماهه سوم 

نشانه هایی از ریکاوری آن با پیشتازی چین دیده شد. 
 گزارش سازمان ملل متحد نشــان داد تجارت جهانی قرار است تا پایان 
امسال با سقوطی ۷ تا ۸ درصدی روبرو شــود هرچند در سه ماهه سوم 

نشانه هایی از ریکاوری آن با پیشتازی چین دیده شد.
گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ســازمان ملل متحد )آنکتاد( نشان 
داد که در ۳ ماهه دوم امســال در حالی که پاندمــی کرونا باعث مختل 
شدن روابط تجاری شد، هیچ منطقه ای از جهان از سقوط ۱۹ درصدی 

تجارت در امان نماند.
در این گزارش آمده اســت تجارت جهانی در ســه ماهه سوم به نوعی 
ریکاوری شد چراکه ســقوط حجم تجارت در این ســه ماهه نسبت به 

سال قبل به ۴.۵ درصد رسید.
 آنکتاد اعام کرد: تجارت تجهیزات منزل و اداری و تجهیزات دارویی و 
درمانی در سه ماهه سوم با رشد همراه بود در حالی که تجارت اتومبیل و 

انرژی بیش از پیش افت کرد.
آنکتاد در پیش بینی اولیه خود رشــد تجارت جهانی در ۳ ماهه چهارم 
را منفی ۳ درصد اعام کرد اما اشاره کرد که با توجه به نامشخص بودن 

تحوالت مربوط به پاندمی این پیش بینی قطعی نیست.
اما در ۳ ماهه سوم رشد قدرتمند صادرات چین باعث تقویت ریکاوری 
تجارت جهانی شد. طبق گزارش آنکتاد در این سه ماهه صادرات چین 

نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد جهش داشته است.
آنکتاد اعام کرد که حاال سطح صادرات چین در ۹ ماه ابتدایی امسال با 

سطح قبل از پاندمی )۹ ماه ابتدایی سال گذشته( برابری می کند.
پیش از این ســازمان تجارت جهانی پیش بینی خود از تجارت جهانی 
در ۲۰۲۰ را اصاح کــرده بود و اعام کرده بود تجارت جهانی امســال 
۹.۲ درصد آب خواهد رفت اما این ســازمان اعام کرد در سال ۲۰۲۱ 
ریکاوری نسبت به آن چه قبًا پیش بینی شده بود ضعیف تر خواهد بود 
و قرنطینه های احتمالی به علت موج دوم کرونا ریسک های واضحی را 

برای آن ایجاد خواهد کرد.

 تداوم کاهش قیمت ارز تحت تاثیر
 انتخابات آمریکا

یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی باید ثبات در بازار ارز را 
در اولویت قرار دهد، گفت: اکنون بانک مرکزی می تواند با عرضه بیشتر 
شــرایط کاهش قیمت ارز را فراهم کند اما این امر بــه نتیجه انتخابات 

آمریکا بستگی دارد.
کامران ندری اظهار کــرد: اقدامات بانک مرکزی بــرای کنترل بازار را 
نمی توان بی تاثیر دانســت اما عامل اصلی در کاهش های اخیر قیمت 
در بازار ارز که تنها در این بازار اتفاق نیفتاده اســت بلکه بازار ســهام، 
خودرو، طا و.. نیز تحت تاثیرنتایج انتخابات آمریکا روند کاهشــی پیدا 
کرده اند. از طرفی دیگر، ریسک سرمایه گذاری در بازارهای دارایی های 
سرمایه ای بسیار باال رفته است، زیرا اگر ترامپ رای بیاورد، یک اتفاقی 
می افتد و اگر بایدن انتخاب شود اتفاق مخالف آن رخ می دهد؛ بنابراین 
افرادی که منابع ریالــی دارند فعا تصمیم دارند تــا دارایی خریداری 

نکنند تا نتیجه انتخابات آمریکا مشخص شود.
وی افزود: دلیل سرمایه گذاری نکردن این افراد، پرریسک بودن خرید 
دارایی در شرایط فعلی است و از آنجا که بسته به نتایج انتخابات آمریکا، 
این افراد یا خیلی ســود می برند یا به شــدت متضرر می شــوند، فعا 

اقدامی انجام نمی دهند.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: تــا یکی دو هفته آینــده در بازار 
دارایی های ســرمایه ای افزایــش قیمت نخواهیم داشــت. همچنین، 
در این مدت در این بازارها تقاضایی نیز وجود نخواهد داشــت. در این 
شــرایطی که تقاضا در بازار ارز وجود ندارد بانک مرکزی می تواند تاثیر 
بیشــتری بر کاهش قیمت ارز بگذارد اما این ریسک هم وجود دارد که 
یکباره پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا وضعیت معکوس 

شود.
در ادامه ندری با تاکید براینکه بانــک مرکزی باید ثبات در بازار ارز را در 
اولویت قرار دهــد، گفت: همه چیز به نتیجه انتخابات آمریکا بســتگی 
دارد زیرا اگر بایدن انتخاب شود، کاهش قیمت ارز می تواند تداوم پیدا 
کرد اما در صورت انتخاب شــدن مجدد ترامپ بــازار ارز مجدد به روند 

افزایشی خود باز می گردد.

چراغ سبز بورس در انتظار انتخابات آمریکا 
است؟

فراز و فرودهــای بازار ســرمایه در حالــی ادامه دارد که بســیاری از 
کارشناسان معتقد بودند که بعد از اصاح شاخص در ماه های شهریور و 
مهر، شاخص روندی صعودی خواهد داشت. اتفاقی که رخ نداد و به نظر 
می رسد علت نوسان این روزهای بورس، نزدیک شدن انتخابات آمریکا 

و تاثیر آن روی نرخ دالر و سایر بازارهای موازی است.
 شاخص کل بورس بعد از صعودهای چشــم گیر در خرداد و تیرماه، در 
مردادماه روندی نزولی به خود گرفت و درواقع اصاح شــد. به طوریکه 
بسیاری از سهم ها که افزایش قیمت غیرمنطقی داشتند به قیمت های 
واقعی خود نزدیک شــدند و همچنین صف های خرید هیجانی جمع 

شد.
کارشناســان در آن روزها بر این باور بودند که اصاح شــاخص تا اواخر 
شــهریورماه ادامه خواهد داشــت و در نهایت بازار ســرمایه با توجه به 
گزارش های شش ماهه دوباره روندی صعودی به خود می گیرد. البته 
باال رفتن قیمت دالر به این باور دامن زد و از آنجایی که همواره افزایش 
قیمت دالر با صعود شــاخص رابطه مســتقیم دارد، تحلیلگران پیش 
بینی می کردند رســیدن دالر به مرز ۳۲ هزار تومان، صعود شــاخص 

را در پی دارد.
با اینحال نه  ارائه گزارش های چشم گیر شــرکت ها روی بازار سرمایه 
تاثیرگذار بود و نه باال رفتن قیمت دالر. چراغ بازار یک روز ســبز و یک 
روز قرمز بود، هرچند در هفته ای که گذشته کاهش شاخص کل مداوم 
بــود و در نهایت در روز چهارشــنبه به یک میلیــون و ۴۱۲ هزار واحد 

رسید.
در این راســتا، کارشناســان بر این باورند که نوســان این روزهای 
بازار ســرمایه به دلیل نزدیک بودن انتخابات آمریکا است. به گفته 
آن ها بازار ســرمایه نه تنها نرخ دالر را باور نکرده است، بلکه بر این 
باور اســت که چنانچه بایدن برنده انتخابات شود، نرخ دالر کاهشی 

خواهد بود.
به گفته کارشناسان اگر ترامپ  برنده شود، هرچند دالر در این محدوده 
باقی خواهد ماند اما شرایط سیاسی سخت تر می شود و باید دید گزینه  
ایران برای انتخابات ســال آینده خودش چیســت ولی چنانچه بایدن 
برنده انتخابات ریاست جمهوری شــود، دالر واکنش هیجانی خواهد 
داشت و ممکن است تا ۱۰ هزار تومان ریزش داشــته باشد و این برای 

بازار سرمایه خبر خوبی نیست.
البته برخی کارشناســان نیز بر این باورند که نتیجــه انتخابات آمریکا 
در ایران بیشــتر روانی اســت و از انجایی که اکثر سهم ها اصاح قیمت 

داشتند، تاثیر آن روی بازار سرمایه چشم گیر نخواهد بود.
به طور کلی به نظر می رسد بازار ســرمایه از حاال درحال بررسی نتیجه 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا اســت و به همین دلیل بسیاری از 
ســهامداران، مخصوصا پولهای هنگفت که ریســک گریز هســتند تا 

انتخابات آمریکا دست نگه داشته اند.

بازار

دبیر فراکسیون تشکل های اتاق بازرگانی ایران گفت: 
بنگاه های کوچک و متوســط پویاترین بخش اقتصاد 
در همه کشورهای پیشرفته هســتند و ضرورت دارد 
این بخش در اقتصاد کشــور تعالی یابد و از تنگناهای 

موجود خارج شود.
 ســیدتوحید صدرنژاد با تاکید بر این که تشــکل های 
بخش خصوصی در واقع سازمان های مردم نهاد و کارا 
برای توسعه مشارکت شــهروندان در اداره امور کشور 
هســتند، افزود: مشــارکت موثر فعاالن اقتصادی در 
نظام طراحی و تدوین سیاســت ها و مقررات اقتصادی 
کشــور، می تواند کارایی و اثربخشی نظام حاکم ایرانی 

اقتصادی را تضمین کند.
وی ادامه داد: رویکرد مثبــت وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت بــرای برقــراری ارتباط 
تنگاتنگ با تشــکل های بخــش خصوصی 
می تواند در حذف یا اصــاح بخش زیادی از 
مقررات و گلوگاه های مخل کسب وکار موثر 

واقع شود.
مسئول کمیته توســعه پایدار اتاق ایران تصریح کرد: 
قوانین مترقــی نظیر قانــون اجرای سیاســت های 
کلی اصــل ۴۴ قانون اساســی، قانون بهبود مســتمر 
فضای کســب وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 

و ارتقای نظام مالی کشــور، قانون دسترسی 
آزاد به اطاعات و نظایــر آن متضمن منافع 
شــهروندان در اقتصاد کشــور هســتند و 
دیوانســاالری حاکم بر کشــور باید اهتمام 
کاملی برای اجرایی کردن این قوانین داشته 

باشد.
وی افــزود: بنگاه هــای کوچک و متوســط 
پویاترین بخش اقتصاد در همه کشــورهای پیشرفته 
هســتند و ضرورت دارد این بخش در اقتصاد کشــور 

تعالی یابد و از تنگناهای موجود خارج شود.
رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایــران تاکید کرد: این 

رویکــرد در مدیریت اتحادیه صنایــع بازیافت به طور 
خاص مدنظر بوده و همواره ســعی شده سازوکارهایی 
به کار بســته شــود تا با کمترین نیاز بــه منابع مالی و 
سخت افزاری و با به کارگیری حداکثر میزان مشارکت 
شهروندان، بیشترین بازدهی برای توسعه پایدار کشور 

داشته باشد.
صدرنژاد گفــت: از جمله این موارد می تــوان به پروژه 
شــتاب دهی اســتارت آپ های خریــد و جمع آوری 
ضایعات قابل بازیافت از شهروندان و همچنین حمایت 
از شبکه موسسات مردم نهاد فعال در حوزه مسئولیت 

اجتماعی در این حوزه اشاره کرد.

بر اســاس اعام مرکز آمار ایران تــورم نقطه در مهر ماه 
از۴۱ درصد عبور کرده و تــورم ماهیانه نیز رکورد جدید 
ثبت کرده اســت.تورم نقطــه ای، درصــد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. 
نرخ تورم نقطه ای در مهر ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۱,۴ درصد 
رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشــور به طور میانگین 
۴۱.۴ درصد بیشــتر از مهــر ۱۳۹۸ بــرای خرید یک 

»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.
این در حالی اســت کــه نرخ تــورم نقطــه ای برای 
خانوارهای شــهری ۴۱,۳ درصد می باشــد که نسبت 
به ماه قبــل ۶,۸ واحد درصد افزایش داشــته اســت. 
هم چنین ایــن نرخ برای خانوارهای روســتایی ۴۲,۲ 

درصد بوده که نســبت به ماه قبل ۸,۱ واحد 
درصد افزایش داشته است.نرخ تورم مهر ماه 
۱۳۹۹ در مقایســه با ماه قبل۷ واحد درصد 
افزایش یافته اســت. نرخ تــورم گروه عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی هــا و دخانیات« 
با افزایش ۹ واحد درصدی بــه ۴,۵درصد و 
گروه »کاالهای غیــر خوراکی و خدمات« با 

افزایش  واحد درصدی به ۴۱.۹ درصد رسیده است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص 
قیمت، نســبت به ماه قبل می باشــد. نرخ تورم ماهانه 
مهر ۱۳۹۹ به ۷ درصد رســیده که در مقایسه با همین 
اطاع در ماه قبــل، ۳.۴ واحد درصد افزایش داشــته 

اســت. تورم ماهانه بــرای گروه های عمده 
»خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیات« 
و »کاالهای غیــر خوراکــی و خدمات« به 
ترتیب ۵.۷ درصد و ۷.۶ درصد بوده اســت.

این در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای 
خانوارهای شــهری ۷,۱ درصد می باشد که 
نســبت به ماه قبل، ۳.۵ واحد درصد افزایش 
داشــته اســت. هم چنین این نرخ بــرای خانوارهای 
روســتایی ۶.۹ درصد بوده که نســبت به ماه قبل ۳.۴ 

واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد 
شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت 

به دوره مشابه قبل از آن می باشد. نرخ تورم ساالنه مهر 
ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشــور بــه ۲۷,۲ درصد 
رســیده که نســبت به همین اطاع در ماه قبل، ۱,۲ 

واحد درصد افزایش نشان می دهد.
هم چنین نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای شــهری 
و روســتایی به ترتیــب ۲۷,۳ درصــد و ۲۶.۷ درصد 
می باشــد که برای خانوارهای شهری ۱,۲ واحد درصد 
افزایش و برای خانوارهای روســتایی ۱.۳ واحد درصد 
افزایش داشته اســت.دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه 
در مهر ماه ۱۳۹۹ برای دهک های مختلف هزینه ای از 
۲۴,۴ درصد برای دهک اول تا ۳۲.۵ درصد برای دهک 

دهم است.

اتاق

 تورم

خریدار  کارشــناس مالی با تاکید بر این 
که توضیح علمی دلیــل افزایش قیمت ها 
در ماه های گذشته امر آسانی نیست، گفت: 
بخش زیــادی از دالیل مربــوط به افزایش 
بسیار زیاد قیمت ها و تورم، ریشه پولی ندارد 
یا به عبارتی، تحت تاثیر عوامل روانی چون 
انتظار تورمی اســت؛ بنابرایــن پیش بینی 
می شد که این روند پایدار نباشد و شکسته 

شود.
بــازار غیررســمی ارز در معامــات هفته  
گذشــته خود کاهش تا پنج هــزار تومانی 
قیمت دالر را شــاهد بود که البتــه دوباره 
مسیر صعودی یافت. سقوط قیمتی شدید 
که به اعتقاد گروهی از کارشناســان کلید 
آغاز آن از هفته پیش و توسط بانک مرکزی 

زده شد.
از جمله این کارشناســان »میثم رادپور« 
بود که هفته گذشــته  اقــدام بانک مرکزی 
برای اعام شفاف عرضه روزانه ۵۰ میلیون 
دالر اســکناس در بــازار ارز همزمــان بــا 
افزایش ســقف خرید روزانــه صرافی ها و 
کارگزاری های بانکی تا ۵۰۰ هزار دالر را را 
اقدامی مفیددر زمانی موثر دانسته و ضمن 
این کــه پیش بینی کرده بــود قیمت ارز به 
زودی کاهش پیدا خواهد کــرد. وی تاکید 
داشــت: این اقدام بانک مرکزی با توجه به 
پیچیدگی هــا و عدم تطابق هایــی که بازار 
ایران شاهد آن اســت در کنار سایر اقدامات 
این نهاد، بــرای تاثیرگذاری نیــاز به زمان 

دارد.
تحــوالت روزهای اخیــر بازار ارز نشــان 
می دهد که زمان مورد نیاز برای شکســته 
شــدن قیمت ها در بازار حــدود یک هفته 
بوده اســت و به همین مناســبت  دوباره به 
ســراغ این کارشــناس اقتصــادی رفته تا 
شرایط امروز بازار ارز کشور را بررسی کرده 
بشــیم. رادپور در در این گفت وگو با ایرنا در 

توضیح علل بروز چنین نوســانات شدیدی 
بازار ارز در هفتــه ای که گذشــت، گفت: 
امسال ما شــاهد هســتیم که قیمت های 
تمامــی بازارهای داخلی رشــد شــدیدی 
داشــته اند که توضیح دلیل ایــن افزایش 
قیمت ها آسان نیســت. ما مشکاتی مانند 
کرونا و تحریم های آمریکا را داریم که باعث 
مشــکاتی مانند کاهش شدید درآمدهای 
ارزی،  مشــکل تامین ارز مورد نیــاز بازار و 
همچنیــن افزایش حجم نقدینگی شــده 
اســت.  اما این یک واقعیت علمی است که 
با این عوامل نمی شود این حجم از گرانی را 

مطابق با تئوری های موجود توجیه کرد.
این کارشــناس بازارهای مالــی ادامه داد: 
با اطمینان می توان گفــت بخش زیادی از 
دالیل این افزایش بســیار زیــاد قیمت ها 
و تورم، ریشــه پولی نــدارد یا بــه عبارتی 

تحت تاثیــر عوامل روانی همچــون انتظار 
تورمی اســت. بنابراین پیش بینی می شد 
و می شــود این روند پایدار نباشد و شکسته 
شود. شــرایط اقتصادی ما در ماه های اخیر 
به گونه ای شــده اســت که مردم مشاهده 
می کنند، همه اجناس در حال گران شدن 
هســتند. بنابراین انتظاری در عموم جامعه 
شکل گرفته است که اگر امروز خرید نکنی، 
ضرر کــرده ای.  این انتظار متاســفانه یک 
واکنش غیرطبیعــی را در بازارهای داخلی 
ایجاد کرده است. در ماه های اخیر ما شاهد 
هســتیم عاوه بر بازار ارز در بازارهای طا، 
خودرو، مســکن، کاالی دیجیتــال و غیره 
نیز تورمی شدیدی حکم فرماست که برای 
توجیه آن ها هــم نمی توان تنها به ریشــه 
پولی هــای پولی تورم اکتفا کــرد. بنابراین 
همان گونه کــه در تحــوالت هفته جاری 

بازار ارز دیده می شــود،  انتظار می رود این 
تورم دوام نداشــته باشــد و در نهایت تمام 
این بازارها به مرحله اصاح و تعدیل قیمت  

برسند.
وی عاوه بر اقدامــات بانک مرکزی از دیگر 
دالیل شکسته شدن قیمت ها در بازار ارز را 
بازگشت درآمدهای ارزی غیرنفتی کشور به 
ســطح دوران پیش از کرونا دانست و افزود: 
بحران کرونا و بســته شــدن مرزها درآمد 
ارزی غیرنفتی کشور را هم تحت تاثیر خود 
قرار داده بــود، اما آمارهــای ماه های اخیر 
نشان می دهد که شــرایط اقتصادی کشور 
در حال بازگشــت به مرحله پیش از کرونا 
اســت. به عنوان مثال در شــش ماه ابتدای 
امسال کشــور ما ۱۳ میلیارد دالر صادرات 
داشته اســت که حدود ۳۷ درصد کمتر از 
صادرات سال قبل است، اما میزان صادرات 

شــهریورماه تنها ۵ درصد کمتــر از مدت 
مشابه سال قبل اســت. این روند، این امید 
را در فعاالن اقتصادی ایجاد کرده اســت که 
روند صادرات کشــور ما بــه دوران پیش از 

کرونا بازگشت کرده است.
رادپــور در ادامه توضیح ایــن دالیل تاکید 
کرد: عاوه بر این که شرایط صادرات کشور 
به دوران پیش از کرونا نزدیک شــده است، 
از ســوی دیگر می دانیم که کسری بودجه 
دولــت در این مدت در حجم گســترده ای 
پولی نشــده اســت و تورم موجود عوامل 
روانی پررنگی دارد که به تحوالت مربوط به 

سیاست خارجی نیز مرتبط است.  
این کارشــناس اقتصــادی در پایان خاطر 
نشــان کرد: بنابراین آنچــه در هفته جاری 
شــاهد آن بودیم، عاوه بر مجموعه دالیل 
فــوق،  در پی عرضه روزانــه ۵۰ میلیون ارز 
نقدی به بازار توســط بانــک مرکزی اتفاق 
افتاده است.  امیدوار هســتیم که همچنان 
فشــار جدی به بازار برای تعدیل قیمت ها 
ادامه پیدا کند تا شــاهد ادامه روند اصاح 

قیمت ها باشیم.
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران در 
روز یکشــنبه هفته گذشــته )۲۰ مهرماه( 
بــا صــدور اطاعیــه ای از تصمیــم خود 
مبنی بر عرضــه روزانــه ۵۰ میلیون دالر 
بــه صــورت اســکناس در بــازار ارز پرده 
برداشــت. همچنین در این اطاعیه سقف 
خریــد کارگــزاران بانکــی و صرافی ها در 
بازار متشــکل ارزی بــه ۵۰۰ هــزار دالر 
افزایــش یافت. با بــه وقوع پیوســتن این 
اقدام مشــخص شــد که تقاضا بسیار کمی 
در بازار ارز برای خرید وجــود دارد و روزانه 
از مجموع اسکناس های عرضه شده توسط 
بازارســاز، تنها در حــدود ۵۰۰ هزار تا یک 
میلیون و پانصد هزار دالر توسط متقاضیان 

خریداری شد.

خریدار   یک کارشــناس بازار ســرمایه 
گفت: امیدواریم با کم شدن هیجان فروش 
در ســهامداران، بازار به سمت روند منطقی 
حرکــت کند و شــاهد کاهش نوســان در 

معامات بورس باشیم.
هومن عمیدی بــه معامات بورس در هفته 
ای که گذشت اشــاره کرد و افزود: معامات 
بورس در آخریــن هفته مهرمــاه از ابتدا  تا 
پایان هفته منفــی بود و افت شــدیدی را 
تجربه کــرد، همچنین شــاخص بورس با 
حدود ۱۰ درصد افت به کانال یک میلیون و 

۴۰۰ هزار واحد سقوط کرد.
وی افزود: صف فروش های سنگین و حجم 
معامات کم از ابتدای هفته تا روز سه شنبه 
در بازار ادامه داشت اما در آخرین روز هفته 
گذشته شــاهد معامات متعادل تر و جمع 
شدن صف های فروش در بسیاری از نمادها 

بودیم.
عمیــدی اظهار داشــت: شــاخص کل در 
ابتدای معامات روز چهارشــنبه حدود ۱۱ 

هزار واحد رشد کرد اما به مرور افزایش فشار 
فروش در بازار منجر به افت شاخص بورس 
شــد و در نهایت با هفت هــزار واحد افت به 

معامات هفته گذشته پایان داد.
این کارشناس بازار ســرمایه افزود: ارزش 
کل معامات خــرد در ایــن روز حدود ۱۰ 
هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان بــود و حدود 
۴۰۰ میلیارد تومان خروج  نقدینگی توسط 

حقیقی ها اتفاق افتاد.
وی اظهار داشــت: در آخریــن روز هفته 
شاهد داد و ستد ۸۳۰میلیارد تومان سهام 
ایران خــودرو بودیم که نخســتین گزینه 
از ارزش معامــات را به خــود اختصاص 
داد، همچنیــن ارزش معامــات پاالیش 
نفــت اصفهان بــا  ۵۳۰میلیــارد تومان و 
ســهام فوالد مبارکــه بــا ارزش معامات 
۵۱۵ میلیــارد تومان جایگاه دوم و ســوم 
در جایــگاه دوم و ســوم معامــات روز 

چهارشنبه قرار گرفتند.
عمیدی گفت: گروه های »خودرو و ساخت 

قطعات«، گروه »فلزات اساسی« و »بانک ها 
و موسســات اعتبــاری« از گــروه های پر 

معامله در بازار هفته گذشته بودند.  
وی اظهار داشــت: در این راســتا دیده می 
شــود هرگاه نمادهای گروه خودرو دارای 
صف فروش های ســنگین هســتند کلیت 
بازار نیز همســو با آنها دچار نوســان های 
منفی می شــود و با جمع شدن صف فروش 
در این نمادها معامات بــازار روند مطلوب 

تری را به خود می گیرد.
عمیدی افــزود: بــا توجه بــه اینکه روز 
چهارشــنبه نیز معامات متعادل و سبزی 
را در گروه بانکی ها شــاهد بودیم به نظر 
می رســد این گروه بــا توجه به انتشــار 
گزارش های ۶ماهه مثبــت و قابل توجه 
مورد اقبــال ســهامداران قــرار گیرد و 
پتانســیل رشــد خوبی را در ایــن گروه 

شاهد خواهیم بود.
این کارشناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
برخی از اخبار و شــایعات بر روند معامات 
بــازار بــورس در هفتــه ای که گذشــت 
تاثیرگذار بودند، گفــت: در این زمینه می 
توان به خبر مهم پیشــنهاد وزارت صمت 
در خصوص قیمت گذاری دستوری فوالد 
در بورس کاال اشــاره کرد که موجب قرمز 
شدن بازار ســرمایه برای روزهای متوالی 
و واکنش بسیاری از کارشناســان بازار به 
این اقدام غیر کارشناسی شد که به نظر می 
رسد این اقدام با جلســه غیر علنی برگزار 

شده بین مجلس و وزارت صمت این اقدام 
لغو شده باشد.

وی افزود: در بازارهای موازی هم شاهد افت 
قیمت ارز و سکه بودیم به طوری که در روز 
چهارشــنبه دالر افت حدود ۱۵ درصدی را 

تجربه کرد.
عمیدی گفت: بی اعتمادی ســهامداران که 
در نتیجه اخبار منفی مثل افزایش نرخ سود 
بانکی، تحوالت مربوط به انتخابات آمریکا و 
نوسان قیمت دالر ایجاد شد از عوامل ایجاد 

جو منفی و هیجان در بازار است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه 
امیدواریم با کم شــدن هیجــان فروش در 
ســهامداران، بازار به ســمت روند منطقی 
حرکــت کند و شــاهد کاهش نوســان در 
معامــات بورس باشــیم، اظهار داشــت: 
پیش بینی می شــود بازار در هفته آینده با 
شرایط نوسانی همراه باشد که در این مورد 
به سهامداران، ســرمایه گذاری در صنایع 

بنیادی حاضر در بازار پیشنهاد می شود.
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وج منابع  خ سود بانکی منجر به خر کاهش نر
پولی از بانک ها می شود

یک تحلیلگر اقتصادی، کاهش سود سپرده بانکی را به زیان منابع پولی 
بانک ها دانست و گفت: کاهش سود سپرده ها به تدریج منجر به تخلیه 
منابع پولی از بانک ها می شــود.   »ایمان اســامیان« در گفت و گویی 
تاکید کرد:  در حال حاضر ایران به لحاظ نرخ سود واقعی سپرده ها یکی 
از پایین ترین سود سپرده را به خاطر تورم افسار گسیخته ای دارد که به 

همین دلیل، سپرده گذاری در بانک ها در عمل تشویق نمی شود.
وی با بیان این کــه با این حال، نمی تــوان به راحتــی بافاصله از ابزار 
افزایش نرخ سود سپرده اســتفاده کرد، افزود: این امر، دو دلیل عمده 
دارد. یکی آن که مشــکل ناترازی بانک ها را به شدت افزایش می دهد، 
چــون بانک ها در عمــل در کوتاه مــدت نمی توانند نســبت به تامین 
درآمدهای کافی برای پوشــش هزینه های سپرده ای اقدام کنند و دوم 

اینکه هزینه تامین مالی افزایش پیدا می کند.
این کارشناس حوزه بانکی به تاثیر رابطه نرخ سود سپرده و نرخ بهره وام 
اشــاره کرد و گفت: بانک مرکزی با در نظر گرفتن این رابطه نمی  تواند 
نرخ سود سپرده را افزایش دهد و نرخ ســود تسهیات را افزایش ندهد 
و از آنجا که این دو با هم همبســتگی دارند، ســبب می شود که فعاالن 

اقتصادی از تامین مالی مناسب بهره مند نشوند.
اســامیان توصیه کرد: حداقل در روزهای فعلی بــه دلیل ناپایداری و 
فقدان قطعیت گســترده  که در بازار با آن مواجه ایم،  زمان مناســبی 
برای افزایش نرخ سپرده ها نیست و افزایش نرخ ســود سپرده ها تاثیر 

معناداری بر رفتار فعاالن اقتصادی و بیشتر مردم نخواهد گذاشت.
وی ادامه داد: البته اینطور نیســت که با افزایش نرخ سود بانکی، منابع 
بافاصله به ســمت بانک ها حرکت می کنــد، بلکه ابتــدا باید فضای 
اقتصادی پایدار شــود و نااطمینانی ها کاهش یابد کــه در این صورت، 
حتی تغییر یک درصدی نرخ ســود ســپرده نیز برای ذی نفعان و افکار 
عمومی معنــادار خواهد بود و می توانــد نتایجی را به دنبــال آورد که 
قانون گذار و بانک مرکزی و ســایر اعضای حکمرانی کشــور به دنبال 

آن هستند.
اسامیان پیشنهاد کرد: با ابزارهای متعدد پولی، مالی و روانی قطعیت 
به بازار برگردد سپس درخصوص این موضوع تصمیم گیری شود که آیا 
نرخ سود بانکی را تغییر بدهیم یا خیر.وی سیاست های بانک مرکزی در 
تمرکز روی ایجاد داالن در نرخ ســود بین بانکی را موثر دانست و افزود: 
معتقدم این سیاســت تاکنون خیلی خوب عمل کرده تــا با ابزارهایی 
مانند عملیات بازار باز و نظایر آنها بتوانند کریدور نرخ مناســب را ایجاد 
کنند.چند روزی اســت که نمودار نرخ ارز رو به پایین در حرکت است 
و بســیاری از کارشناسان سیاســت های بانک مرکزی را موفقیت آمیز 

عنوان می کنند.

سراشیبی دالر اما تنها یک سر چندضلعی نقدینگی است که باید حاال از 
سوی سایر بخش های اقتصادی به خوبی مدیریت شود تا بهترین تاثیر 

را بر بازار کاالها و خدمات مورد نیاز مردم  بگذارد.
در این زمینه برخی کارشناســان اقتصادی پیشــنهاد می کنند که در 
شــرایط فعلی برای جلوگیری از هجوم یکباره نقدینگــی به بازارهای 
مختلف، نرخ ســود بانکی افزایش یابد تا نقدینگی خارج شــده از بازار 
ارز به سمت و سوی تســهیات بانکی برای تولید و سرمایه گذاری های 
ایمن حرکت کند اما برخی دیگر در شــرایط فعلی فروش اوراق از سوی 
دولت را برگ برنده می دانند که عاوه بر جلوگیری از رشــد نقدینگی، 
 به افزایش میل مردم برای نگهداری ریال و بهبود شــرایط دولت برای 

تامین مالی و جبران کسری بودجه از راه درست نیز کمک می کند.

وزیر راه و شهرسازی:
ح اقدام ملی  ۱۱هزار و ۶۰۰خانوار در طر

صاحب خانه شدند
وزیر راه و شهرســازی گفت: ســهم حوزه مســکن ۴۰ درصد از تولید 
خالص ملــی و ۲۰ درصــد از تولید ناخالــص ملی را در بــر می گیرد، 

همچنین اشتغال ناشی از ساخت مسکن نزدیک به ۱۳ درصد است.
 مراسم آغاز بهره برداری و شــروع عملیات اجرایی طرح های اقدام ملی 
مسکن و همچنین افتتاح واحدهای مسکن مهر مورخ اول آبان ماه سال 

جاری در شهر جدید پردیس برگزار شد.
در این مراسم، محمد اســامی، وزیر راه وشهر ســازی ضمن اشاره به 
این نکته که امروز از جریان تولید پیوســته و پایدار مسکن بهره برداری 
می شود، گفت: تمامی مراحل ساخت و عرضه مســکن از تهیه زمین و 
نقشــه تا ســاخت، تحویل و واگذاری، جزو جریان پایدار تولید مسکن 
است که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بخش خصوصی آن را انجام 

می دهد.

 20 درصد از تولید ناخالص ملی به مسکن اختصاص دارد
وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به سهم مسکن از تولید خالص ملی، بیان 
کرد: سهم حوزه مســکن ۴۰ درصد از تولید خالص ملی و ۲۰ درصد از 
تولید ناخالص ملی را در بر می گیرد، همچنین اشتغال ناشی از ساخت 

مسکن نزدیک به ۱۳ درصد است.
وی، افزود: بخش مســکن از معدود بخش هایی اســت که عوامل کافی 
برای تولید وجود دارد و همه نهاده های آن داخلی اســت و از هیچ عامل 
خارجی تأثیرپذیر نخواهد بود، بنابراین اگر اعتمادآفرینی انجام شــود، 

بخش مسکن می تواند سهم خود در تولید را به دست بیاورد.

11 هزار 600 واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی به مردم 
تحویل داده می شود

این مقام مسئول، ضمن تأکید بر اینکه مسکن به قوام و منزلت خانواده 
هم مرتبط اســت، اظهار داشــت: فعاالن این عرصه با اعتمادآفرینی، 
ســرمایه خود را در این بخش به کار گرفته اند بنابراین از ســال ۹۷ که 
با حضور رئیس جمهور از طرح اقدام ملی مســکن رونمایی شد تاکنون 
در این مدت وزارت راه و شهرســازی توانست ثبت نام ها را تکمیل کرده 
و پس از شناسایی واجدان شــرایط واقعی و همچنین تهیه اراضی مورد 
نیاز، ســاخت برخی از این واحدها را به انتها برسد. همچنین ۱۱ هزار و 

۶۰۰ واحد از طرح ملی مسکن به مردم تحویل می شود.
اسامی، با اشاره به موضوع نوسازی و بهسازی بافت فرسوده بیان کرد: 
متاسفانه ناکامی ویژه ای در بافت فرســوده داریم علت آن هم این است 
که در بافت فرسوده باید همراه و هم سطح با مردم حرکت کنیم بنابراین 
دفاتر تسهیلگری راه اندازی کرده ایم، شهرداری ها هم باید کمک کنند 

تا قوانین ساخت و ساز در بافت فرسوده را تسهیل کنند.
وزیر راه و شهرســازی، در تشــریح آمار مرتبط با بافت فرسوده گفت: 
تاکنون ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد از سهم ۱۰۰ هزار واحد بافت فرسوده که 
به بانک عامل بخش مسکن، معرفی شده و ســاخت آنها آغاز شده بود، 

وجود دارد و امروز ۶۰۰۰ واحد آن به بهره برداری می رسد.

شعبه

خریدار  برخی از کارشناسان اعتقاد دارند 
که در شــرایط کنونی برای کاهش التهاب 
بازار مسکن، افزایش نرخ ســود بانکی می 

تواند کمک کند.
 خانه هر روز گران تر می شــود و توان مالی 
مردم هم بــرای خرید خانه هــر روز کمتر. 
اگرچــه کاهش نــرخ ارز در ابتــدای هفته 
جاری، لرزه ای کوتاه به بازار مسکن انداخت 
تا شــاید بازار روندی نزولی بــه خود گیرد، 
اما ریــزش قیمــت ارز تنها دو ســه روز به 
طور نیانجامید و دوباره بازار ارز در مســیر 

صعودی قرار گرفت.
گزارش های رســمی، روند صعودی قیمت 
مسکن را تایید می کند. بنا به گزارش بانک 
مرکزی، در ۶ ماهه نخســت ســال ۱۳۹۹، 
متوســط قیمت یک مترمربــع بنای واحد 
مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه های 
معامات ملکی در شــهر تهران ۱۹ میلیون 
و ۹۲۰ هزار تومان بوده اســت که نســبت 
به ۶ماهه نخســت ســال ۹۸، ۵۶.۷ درصد 

افزایش را نشان می دهد. 
این در شرایطی است که تعداد معامات 
آپارتمان هــای مســکونی شــهر تهران 
در این مدت به حــدود ۵۴.۹ هزار واحد 
مسکونی رســید که در مقایســه با مدت 
مشابه ســال پیش، ۶۹.۵ درصد افزایش 

داشته است.
نگاهی به بازار مســکن در پایان تابســتان 
نشان می دهد اگرچه حجم معامات در یک 
تعادل نسبی قرار گرفت، اما نرخ واحدهای 
مســکونی همچنان رو به افزایش اســت و 
خبری از متعادل شــدن قیمت ها نیســت. 
افزایش قیمتی که طبق گزارش های منتشر 
شده از ســوی بانک مرکزی، قدرت خرید 
شــهروندان را هر روز کمتر می کند و آنها را 

به حاشیه شهرها می راند.
وضعیت بازار مسکن طی دست کم دو سال 
اخیر نشــان می دهد روند رشد تند نرخ ارز، 
قیمت سکه و شــاخص ســهام در مقاطع 
مختلف، در نقش محــرک اصلی انتظارات 
تورمــی در معامات ملک باعــث هیجان 
خریدهای ســرمایه ای و ســفته بازی شده 

است.
موج اول جهش قیمت مسکن در تهران در 
این دوره با منشا شــوک  ارزی تقویت شد و 
تقریبا از نیمه پارســال تا اوایل تابســتان 
امســال، بورس نقــش بازیگــردان اصلی 
معامــات غیرمصرفی در بازار مســکن را 
بازی کرد. هم اکنون نیز انتظارات، بار دیگر 

از ناحیه ارز و سکه در حال شارژ شدن است.

قیمت خانه در محالت مختلف تهران
گزارش ها نشان می دهد که میانگین قیمت 
واحدهای مسکونی معامله شده در مهرماه 
در شــهر تهران از ۱۵ تا ۵۶ میلیون تومان 
بوده اســت. به طوری که در محله قیطریه 
به طور میانگین هر مترمربع واحد مسکونی 
۵۶ میلیون تومــان به فروش رفته اســت. 
همچنین در محله نیاوران به طور متوســط 
هر واحد مســکونی ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان قیمت داشته است.
همچنیــن هــر مترمربع واحد مســکونی 
در محلــه ســعادت آباد به طــور میانگین 
۵۶ میلیــون تومــان، در محله گیشــا ۴۵ 
میلیون تومان، صادقیــه ۲۸ میلیون تومان 

و دریان نو ۳۰ میلیــون و ۶۰۰ هزار تومان 
قیمت دارد.

در این میان، در محلــه تهران پارس به طور 
میانگین هر واحد مســکونی بــا قیمت ۲۳ 
میلیون و ۲۰۰ هــزار تومان، شــمس آباد 
۲۹ میلیــون و ۲۰۰ هزار تومــان، مجیدیه 
۳۰ میلیون و ۱۰۰ هــزار تومان، جنت آباد 
جنوبی ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، بلوار 
فردوس ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هــزار تومان به 

فروش رفت.

میانگین قیمت مسکن از زبان وزیر راه 
و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی درباره متوسط قیمت 
مسکن در تهران و عدم اعام این آمار توسط 
این وزارتخانــه، معتقد اســت: اگر قیمت 
معامات مســکن در مناطق  یک و ســه را 
درنظر نگیریــم، میانگین هــر مترمربع در 

تهران به زیر ۱۵ میلیون تومان می رسد.
به گفته وی، باید آمارهای واقعی و بر اساس 
واقعیــت را به مــردم ارائــه داد و میانگین 
قیمت های خرید و فروش شــده واقعی را به 
آن ها اعام کنیم. قیمت ملــک در منطقه 
یک میانگیــن تهران را ســه و نیــم برابر 

می کند.

دلیل افزایش قیمت مسکن
اما چرا قیمت مســکن باال رفــت. چندی 
پیش وزیر راه و شهرسازی در اظهارنظری، 
نقدینگی سرگردان را عامل اصلی بی ثباتی 
بــازار مســکن می داند و می گویــد: حجم 
نقدینگی لجام گســیخته موجود در کشور 

این با را بر سر بازار مسکن آورده است.
محمد اســامی با اشــاره به دالیل رکود 
بازار مســکن در چند هفته اخیر، توضیح 
می دهد: تحوالت پرالتهابی که امروز بازار 
مســکن با آن رو به رو اســت، صرفا به فعل 
و انفعاالت این بازار مرتبط نمی شود، بلکه 
حجم نقدینگی لجام گســیخته موجود در 
کشور این با را بر ســر بازار مسکن آورده 

است.
وی می افزایــد: کافی اســت ســوداگران 
احســاس کنند یک بــازار از بازدهی خارج 
شده است، ســریعا نقدینگی ها را از بازاری 
خارج و بــه بازاری دیگر منتقــل می کنند. 

به طــور مثال زمانــی که قیمت مســکن 
در منطقــه ای از تهــران، پایین تــر از حد 
»مقایسه ای« باشد، ســودجویان بافاصله 
نقدینگی را به آن منطقه سرازیر می کنند یا 
به قولی به آنجا هجوم می برند و بعد از مدتی 
این نقدینگی را به جــای دیگری انتقال می 
دهند. ایــن اتفاق به دلیل حجــم زیاد پول 
سرگردان در بازار رخ می دهد و هدف ایجاد 
تاطم در یک بازار اســت، بنابراین زمانی به 
بازار مســکن و زمانی هم به بازارهای دیگر 
همچون طا، ســکه، خودور و...هجوم می 

برند.
وزیر راه و شهرســازی، راهکار حل مشکل 
فوق و ســاماندهی نقدینگی های سرگردان 
در جامعه را اعمال سیاســت و برنامه های 
کاربردی از سوی دولت می داند و می گوید: 
دولت بایــد بتواند نقدینگــی را کنترل و با 
جمع کردن آن از ســطح جامعه، این پول ها 

را به سمت تولید هدایت کند.

 افزایش قیمت مسکن بیش از
 درآمد خانوار

در این شــرایط، حســام عقبایــی، نایب 
رییس اتحادیه مشــاوران اماک اســتان 
تهران درباره آخرین وضعیت بازار مســکن 
می گویــد: اقتصاد کشــور وارد دوران تورم 
شده و این افزایش نرخ تورم در بازار مسکن 
اثر داشته که این تورم قابل پیش بینی بوده 

است.
به اعتقاد وی، هم اکنون متوسط نرخ قیمت 
مسکن به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده 
و این افزایش قیمت مسکن بیشتر از درآمد 

متقاضیان بوده است.
نایب رییــس اول اتحادیه اماک اســتان 
تهران توضیح می دهد: در مــاه های پایانی 
ســال ۹۸ بیش از ۵۰ تــا ۶۰ درصد قیمت 
مسکن افزایش یافت و شاهد رشد چشمگیر 
و بی ســابقه مســکن بودیم، اما با توجه به 
اقدامــات دولت در این بخــش از نیمه دوم 
شهریور ماه بازار مســکن وارد رکود بدون 

افزایش قیمت می شود.
عقبایی با تاکید بر اینکه ایــن رکود در بازار 
مســکن توام با افزایش قیمت نخواهد بود، 
عنوان می کند: در نیمه دوم سال این بازار با 

یک ثبات قیمتی مواجه خواهد شد.

شرط آرامش بازار مسکن
اما یک کارشــناس بازار مســکن معتقد 
اســت؛ تعداد معامات مســکن از ابتدای 
پاییز تا اواسط زمســتان در سطح پایینی 
خواهد بــود و طبیعتا قیمت هــا به ثبات 

نسبی می رسد.
براســاس پیش بینی حســن محتشم، اگر 
نرخ ارز به ثبات برسد، تا حدود دو سال بازار 
مســکن آرام خواهد بود. وی با بیان این که 
اغلب خرید و فروش های بازار مسکن از نوع 
سرمایه گذاری است، تصریح می کند: عمده 
متقاضیان برای حفــظ ارزش دارایی خود 
اقدام به خرید مســکن می کنند. تعدادی از 
فعاالن بازار مســکن وارد بورس شده بودند 
که بعد از افت شــاخص بورس، بعضا با ضرر 
۵۰ درصدی خارج شــدند و به بازار مسکن 

رو آوردند.
این کارشناس بازار مسکن درباره نوسانات 
بازار مسکن نسبت به بازارهای موازی عنوان 
می کند: قیمت خانه در همه نقاط کشــور 
به یک اندازه باال نرفته اســت. به طور مثال 
در شمال تهران قیمت مســکن با نرخ دالر 
همتراز شــده و حتی باالتر رفته اســت اما 
در بعضی نقاط کشور رشــد چندانی اتفاق 

نیفتاده است.
محتشــم متذکر می شــود: به طــور کلی 
بازارهــای بــورس، طــا و ارز خاصیــت 
نقدشــوندگی دارند و همین مســاله باعث 
تقاضای آن می شــود. افراد با سرمایه اندک 
هم می توانند سهام بخرند یا دالر خریداری 
کنند، اما مســکن یک کاالی درشت است و 
پایین بودن توان طرف تقاضا باعث می شود 
تا کند حرکت کند، اما از نظر ریسک پذیری، 

امن تر از دیگر بازارها است.

زمان توقف افزایش قیمت مسکن؟
در این میان، یک کارشــناس بازار مسکن 
معتقد اســت: از آن جا که مهم ترین مولفه 
افزایش قیمت مســکن تورم است، خیلی 
بعیــد به نظر می رســد که قیمت مســکن 
کاهش پیدا کند و افزایش قیمت مســکن 
حاال حاالها دست از سر کشــور برنخواهد 

داشت.
مهدی ســلطان محمدی در خصوص آینده 
قیمت مســکن می گویــد: تــا مادامی که 

نقدینگی افزایش پیدا کنــد، تورم باال رود و 
دالر گران تر شود، فشار افزایش قیمت ها بر 

روی مسکن خواهد بود.
به اعتقــاد او، در صورتی که در سیاســت 
گذاری ها تغییر ایجاد شــود و گشایشی در 
روابــط خارجی به وجود آیــد، قیمت دالر 
نیز تعدیل خواهد شــد و می تــوان انتظار 
توقف رشــد قیمت مسکن را داشت و حتی 
می توان انتظار کاهش اندکی قیمت را نیز 

داشت.
این کارشناس بازار مسکن تصریح می کند: 
با روندی که در حال حاضر اقتصاد کشــور 
در پیش گرفته اســت، چنین چشم اندازی 
متصور نیســت و بعید به نظر می رســد که 
قیمت مســکن کاهش پیدا کند، اما رشد 
قیمت مسکن به این شــدت که طی چند 
ماه گذشته بوده است دیگر نیست و سرعت 
رشــد قیمت مســکن کاهش پیدا خواهد 

کرد.
ســلطان محمدی عنــوان می کنــد: ۶ ماه 
نخست امســال عما ماهانه قیمت مسکن 
به طور میانگین ۱۲ درصــد افزایش یافت، 
ولی در شــهریور ماه این رشــد قیمت ها به 
۵ درصد رســید و از شــتاب افزایش قیمت 
مسکن کاسته شــد؛ البته ۵ درصد هم عدد 

نگران کننده ای است.
وی متذکر می شود: قیمت مسکن هیچ گاه 
در ایران به صورت کاهشــی نبوده و نیست 
و در بازه زمانــی خیلی کوتاهــی در تاریخ 
ساخت و ساز بوده اســت که قیمت مسکن 

کاهش پیدا کرده است.

پاتک سریع پولی به بازار مسکن
برخی کارشناسان اقتصادی در این مقطع، 
راهکار فوری برای کاهش التهابات مسکن را 
در افزایش نرخ سود سپرده  بانکی می دانند. 
این پاتک پولی می تواند با جذب نقدینگی، 
بازار مسکن را در مســیر »رسیدن به ثبات 
قیمتی« قرار دهد؛ چراکه مردم در ماه های 
اخیر با مشــاهده تغییرات نزولی شــاخص 
بورس، از این بازار نیز ناامید شــده اند و بازار 
پول می تواند مقصد خوبــی برای نقدینگی 

سرگردان باشد.
در بهترین حالت نرخ ســود واقعی ســود 
ســپرده بانکی باید مثبت شــود تــا اثر آن 
به فوریت مشــهود شــود؛ به ایــن معنا که 
نرخ اسمی سود ســپرده بانکی از نرخ تورم 
عمومی بیشتر شود. نرخ اسمی سود سپرده 
بانکــی اکنــون ۱۶ درصد اســت؛ هرچند 
برخی بانک ها به شــیوه های مختلف سود با 
نرخ ۱۸ تا ۲۰ درصد را نیز به سپرده گذاران 

پرداخت می کنند.
فاصله معنادار بین نرخ ســود سپرده بانکی 
و نرخ تورم بایــد کاهش یابــد و از این رو 
طی دو ســه هفته اخیر برخی کارشناسان 
اقتصــادی بســیاری به سیاســت گذاران 
توصیه کرده اند نسبت به تعدیل )افزایش( 
نرخ سود بانکی متناســب با شرایط فعلی 
اقتصادی اقدام کنند تا از این طریق عاوه 
بر مهــار التهــاب در بازارهــای مختلف و 
کنترل سفته بازی، ســیالیت نقدینگی نیز 

به نوعی کنترل شود.
به توصیه کارشناسان، نرخ سود بانکی باید 
حداقل به ۲۱ تا ۲۲ درصد افزایش پیدا کند 

تا اثر آن در کوتاه مدت قابل مشاهده باشد.

یک کارشــناس امور اقتصادی گفت: هدف قرار دادن ثروتمندان برای اخذ 
مالیات حقیقی و جلوگیــری از فرارهای مالیاتی می تواند کســری بودجه 

دولتی را جبران کند.
»مرتضی افقه«  با بیان اینکه مشــکات معیشــتی، واقعیتی است که با آن 
مواجه هستیم، اظهار داشت: کاهش درآمدهای نفتی، اتفاق تکان دهنده ای 

است که در پی تحمیل ها و شیوع ویروس کرونا به وجود آمده است.
وی افزود: دهک هــای پایین جامعه در اوضاع فعلی، تحت فشــار اقتصادی 
بیشتری قرار گرفته اند، به همین دلیل باید به دنبال راهی برای رفع نیازهای 
معیشــتی این بخش بود، اما روش مورد نظر، باید مورد بررســی و مطالعه 

کارشناسی دقیق قرار بگیرد تا فشار بیشتری را به جامعه تحمیل نکند.
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه بر اســاس مطالعات کارشناســی، 
تامین نیاز معیشتی و کســری بودجه دولتی از منبع مالیات مناسب است، 
خاطرنشان کرد: انتشار اوراق دولتی به دلیل قابل وصول نبودن برای خریدار 
مورد استقبال کمتری قرار می گیرد، بر همین اســاس اخذ مالیات با هدف 

گیری طبقه ثروتمندان می تواند راهکار مناسب گذر از شرایط فعلی باشد.
افقه گفت: بخشــی از مالیات دهنــدگان با فرارهای مالیاتــی از روش های 
مختلف، تعهدات مالی خود را عملی نکرده و مالیات حقیقی را از درآمدهای 
نجومی خود پرداخت نمی کننــد، اما در صورت مدیریت مناســب در این 
زمینه، مالیــات، درآمدی برای دولت جهت بهبود معیشــت اقشــار پایین 
جامعه محســوب می شــود.هدف قرار دادن ثروتمندان برای اخذ مالیات 
و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، راهی مناســب تر نســبت به طرح مجلس 
شــورای اســامی در خصوص اخذ مالیات از تراکنش های مالی و افزایش 

ارزش افزوده محسوب می شود و اثرات منفی کمتری در پی خواهد داشت.
به گفته این کارشناس اقتصادی، ساده ترین راه برای جبران کسری بودجه 
دریافت مالیات از طریق تراکنش های مالی و افزایش ارزش افزوده است، اما 
این طرح، بخش متوســط رو به پایین را هدف قرار می دهد و در نتیجه فشار 
بیشتری را به این بخش تحمیل می کند اما اخذ مالیات های پیش بینی شده 

به طور دقیق می تواند انبوهی از درآمد را برای دولت و مردم فراهم آورد.

جبران کسری بودجه با جلوگیری از فرار مالیاتی
 مالیات
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نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت مطرح کرد

وهای خارجی پیش بینی ریزش ۴۰ درصدی قیمت خودر

خریدار   نایب رییس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خودروی پایتخت گفت: اگر دالر تا مرز ۱۸ تا ۲۰ 
هزار تومان ریزش کند، قیمت کاذب خودروهای 

خارجی دست کم تا ۴۰ درصد فرو خواهد ریخت.
»نعمت اهلل کاشانی« افزود: قیمت ها این روزها در 
بازار خودرو به ویــژه خودروهای خارجی، حبابی 
و غیر واقعی شــده و افراد به دلخــواه خود قیمت 

می دهند.
وی، به کاهــش قیمت ها از ابتــدای هفته جاری 
اشــاره کرد و گفت: ریــزش ۱۰ تــا ۱۵ میلیونی 
قیمت خودروهــای داخلی، افت تــا ۵۰ میلیون 
تومانــی خودروهای مونتــاژی و کاهش بیش از 
۲۰۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای خارجی 
که از ابتــدای هفته جاری آغاز شــده بــود، در 

روزهای پایانی هفته با شدت بیشتر ادامه یافت.
کاشــانی خاطرنشــان کرد: کاهش ها متناسب با 
فروریختن قیمت دالر اتفــاق افتاد، به طوری که 

در اواخر هفته هیچ فروشــنده ای حتی حاضر به 
اعام قیمت نبود.

وی تاکیدکرد:  در چنین فضایی، به خریداران هم 
توصیه می شود خرید خود را به تعویق بیاندازند، 
هرچند حدود سه ماه اســت که در عمل بازار قفل 

بوده و در رکود کامل است.
این مقام صنفی پیش بینی کرد: با کاهش بیشــتر 
نرخ ارز که کارشناســان اقتصــادی معتقدند تا 
حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان اتفــاق خواهد افتاد، 
شــاهد تخلیه حبــاب قیمت ها در بــازار خودرو 

خواهیم بود.
نایــب رییس اتحادیــه نمایشــگاه داران خودرو 
پایتخت گفت: مادامی که نرخ دالر روند کاهشی 
داشته باشــد، قیمت اتومبیل نیز کاهش خواهد 

یافت.
وی افزود: بــازار فعلی برای افــرادی که به قصد 
کسب ســود به خرید خودرو دســت زده بودند، 

به هیچ عنوان جالب نیســت و بایــد منتظر ضرر 
باشند. در هفته های گذشــته برخی کارشناسان 
خودرو با بیان اینکه بازار شــرایط طبیعی ندارد، 
پیش بینی کردند که در هفته های آینده با ریزش 

شدید قیمت خودروها مواجه خواهیم شد.
پیشــتر »علیرضا رزم حســینی«   وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت گفت: کارگروه مشــترکی بین 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و کمیســیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اســامی برای 
بررســی موضوعات مهمــی همچــون خودرو 
تشکیل شــده و به زودی طرح مشــترکی برای 

ساماندهی بازار خودرو ارائه خواهد شد.  
وی افزود:  با توجه به اهداف تعیین شــده در طرح 
مشــترک دولت و مجلس برای ساماندهی تولید 
و بازار خودرو، جای امیدواری اســت که وضعیت 
بازار خودرو بهبود یابد و از این وضعیت نابسامان 

موجود عبور کنیم.

خریدار  دبیــرکل کانون عالــی انجمن های 
صنفی کارگــران بــا تشــکر از کارفرمایانی که 
علیرغم مشــکات بســیار و کســادی بازار در 
ایــام کرونا کارگــران را حفظ کــرده اند، گفت: 
انتظار داریــم اگر کارگری دچار کرونا شــد عذر 
او را نخواهند که معیشــت او به خطر بیفتد بلکه 
کمک کنند پــس از درمان به ســر کار برگردد و 
کارگرانشان را برای چنین روزهایی بیمه کنند تا 
عاوه بر کاهش هزینه ها از حمایتهای اجتماعی 

برخوردار شوند.
هادی ابوی درباره لزوم حفظ اشتغال کارگران در 
دوران کرونا اظهار کرد: در قانون کار بر صیانت از 
نیروهای کار و حفظ امنیت شغلی کارگران تاکید 
بسیاری شــده اســت بنابر این با توجه به شرایط 
ویژه ای که در بحث کرونا داریم الزم است حمایت 
از اشتغال کارگران و مراقبت از آنها در صورت ابتا 

به کرونا در دستور کار قرار گیرد.

در شرایط ویژه باید تصمیمات ویژه بگیریم
وی ادامه داد: اگر اعام می شــود امروز در شرایط 
جنگی و ویژه ای هســتیم یعنی باید تصمیمات 
ویــژه ای هم بگیریــم. مگر غیر از این اســت که 
صنــدوق ذخیــره ارزی برای زمانهــای خاص و 
بحرانی پیش بینی شده اســت؟ در شرایطی که 
دولت با کســری مواجه اســت و وزارت بهداشت 
فشــار زیادی را برای مقابله با کرونــا تحمل می 
کند باید منابع مورد نیاز را از این محل اختصاص 
بدهیم تا هم دست دولت باز شــود و هم با تزریق 
منابع به افراد نیازمند و آســیب دیــده از کرونا به 

ویژه کارگران حمایتشان کنیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
افزود:در حــال حاضر در حوزه ســامت، افراد و 
صنوف مختلفی از صنف داروخانــه ها تا نانوایان 
مشــغول کارند که در این شــرایط نمــی توانند 

تعطیل کنند و در خانه بنشــینند چون هم بحث 
خدمت رسانی مطرح است هم بحث معیشت آنها 
پس در این شــرایط باید نگاه حمایتی ویژه ای به 

صنوف و نیروهای کار داشته باشیم.

 کارگران توان خرید روزانه ماسک
 و دستکش را ندارند

ابوی بــا بیان اینکــه برای رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی در محیــط کار باید امکانــات و لوازم 
بهداشــتی در اختیار کارگران گذاشــته شــود، 
خاطرنشــان کرد:کارگران چقــدر درآمد دارند 
که روزی یک ماســک بخرند و پول دســتکش و 
محلــول ضدعفونی بدهند؟ کارفرمایــان تا آنجا 
که در توانشــان بوده تاش کردند پروتکل های 
بهداشتی به شــکل مطلوب رعایت شود ولی یک 
کارگاه کوچک که نقدینگی ندارند نمی تواند هر 

ماه هزینه کند.
این مقام مســئول کارگــری از کارفرمایانی که با 
وجود مشکات بسیار و کســادی بازار کارگران را 
حفظ کرده اند، تقدیر کرد و گفت: کارگر و کارفرما 
از گذشته مثل دو بال در کنار هم بوده اند و دست 

همدیگر را گرفته اند. امروز مســئولیت سنگینی 
به دوش کارگران و کارفرمایان اســت، همین که 
کارفرما بــه کارگر رحم می کند و بــا وجود رکود 
کسب و کار، نیروی کارش را سر کار نگه می دارد 
قابل احترام اســت لذا انتظار داریم اگر کارگری 
دچار کرونا شــد عذر او را نخواهند که معیشت او 
به خطر بیفتد بلکه کمک کنند تا دوران بستری و 

قرنطینه را طی کند و به سرکار برگردد.

به جای برخورد قهری اجازه مدوا به 
کارگران بدهیم

وی هرگونه برخورد قهری بــا مبتایان به کرونا 
را مردود دانســت و گفت: باید بــه کارگرانی که 
کرونــا گرفته اند اجــازه مداوا بدهیــم و آنها را با 
برخوردهای قهــری بیکار نکنیــم. کارگری که 
کرونا گرفته خانه صد متری نــدارد که خود را در 
گوشــه ای حبس و قرنطینه کند و ممکن اســت 
همه اعضای خانواده مبتا شــوند،  اینجا است که 
سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان باید نقش 

خود را ایفا کنند.
ابوی تصریح کرد: تامین اجتماعی باید مبتایان 
به کرونا را تحت پوشــش بیشــتری قرار بدهد. 
این بیمــاری حداقل دوره درمــان ۴۵ روزه دارد 
و کارگر باید بســتری شــود ولی بعضا می بینیم 
که کارگر مرخص شــده و به خانه فرستاده شده 
است از طرفی کارگران بســیاری در حوزه حمل 
و نقل و گردشگری کار می کنند که بیمه نیستند 
و نمی توانند طول درمان و مرخصی اســتعاجی 
بگیرند، بنابر این بحث حمایت های اجتماعی در 
این شــرایط اهمیت زیادی دارد لذا انتظار داریم 
کارفرمایان بــا بیمــه نیروهای خود آنهــا را در 
روزهای بحرانی مثل امروز که کرونا یکه تازی می 
کند، محافظت کنند تــا از مزایای بیمه اجتماعی 

بهره مند شوند.

چهره

 دفتر آمــار و فــرآوری داده های 
معاونت طــرح و برنامــه وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت اعام 
کــرد: تولید انــواع خــودروی 
ســواری در ۶ ماهــه اول ســال 
بــا بیــش از ۴۱۴ هــزار و۳۰۰ 
دســتگاه، افزایش ۱۹ درصدی 

داشته است.
 براســاس گزارش دفتــر آمار و 
فرآوری داده هــای معاونت طرح 
و برنامه این وزارتخانه آمار تولید 
۲۲ محصول منتخــب صنعتی 
و معدنی در ۶ ماهه اول ســال ۹۹ 
افزایشی بوده اســت. تولید انواع 

خودروی ســواری نیز 
با بیــش از ۴۱۴ هزار 
و ســیصد دســتگاه، 
افزایــش ۱۹ درصدی 
است.همچنین  داشته 
تولید فــوالد خام با ۱۳ 
میلیون و ۹۰۰ هزار تن 

افزایش ۹ درصدی را در نیمه اول 
ســال ثبت کرده و تولیدات انواع 
لوازم خانگی با یک میلیون و ۹۶۴ 
هــزار و ۲۰۰ دســتگاه افزایش 
۵۲.۸ درصدی داشــته اســت.

طبق این گــزارش، در این مدت، 
تولید شــمش آلومینیوم خالص 

بــا ۱۹۶ هــزار و ۲۰۰ 
تن، در نیمه اول ســال 
افزایش ۵۳.۲ درصدی 
را ثبت نمــوده و میزان 
تولیــد ســیمان در ۶ 
ماه های اول امسال ۳۵ 
میلیــون و ۶۰۰ هزار 
تن اعام شــده که افزایش ۱۴.۴ 
درصدی داشته است. همچنین 
محصــوالت پتروشــیمی با ۳۰ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن، افزایش 
۷.۹ درصــدی را در ایــن بــازه 
زمانی ثبت کرده است.بنا بر این 
گزارش تولید الیــاف اکریلیک، 

ماشــین  تلویزیــون،  انــواع 
لباسشویی، شــمش آلومینیوم 
خالص، کمبایــن، وانت، یخچال 
و فریزر، الســتیک خــودرو، نخ 
سیستم پنبه ای و ترکیب الیاف، 
انواع ســواری، روغــن صنعتی 
و موتــور تصفیــه اول، نئوپان، 
ســیمان، دوده، پودر شــوینده، 
محصوالت فــوالدی، فوالد خام، 
کاتد مس، پتروشــیمی، داروی 
انســانی و آلومینــا، ۲۲ کاالی 
منتخب صنعتــی و معدنی در ۶ 
ماهه اول ۹۹ هستند که افزایش 

تولید داشتند.

و ۱۹ درصد رشد داشت در ۶ ماهه اول سال جاری؛تولید خودر

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

وزانه ماسک را ندارد! کارگر پول خرید ر

معاون سازمان ملی استاندارد مطرح کرد

ایجاد مسیر سبز صادراتی برای کاالهای استاندارد
 معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: یک »مسیر 
ســبز« در توســعه صادرات برای واحدهای تولیدی که موفق به اخذ 
پروانه کاربرد عامت اســتاندارد شوند، فراهم شــده و تولیدکنندگان 
این محصوالت بدون ارزیابی مجــدد، می توانند فعالیت صادراتی خود 

را انجام دهند.
»مســلم بیات« افزود: صدور گواهی بــرای کاالهــای دانش بنیان با 
همکاری مشترک ســازمان ملی اســتاندارد و معاونت توسعه فناوری 

ریاست جمهوری شکل گرفته و شیوه نامه ای برای آن تهیه شده است.
وی اظهار داشت: در این شیوه نامه به منظور انجام کار تجاری در ارتباط 
با یک محصول و تولید، عرضه و صادرات آن به شکل انبوه، ۲ نوع گواهی 

مختلف و متفاوت صادر می شود.
بیات ادامه  داد: در این پیوند، کاالیی با استاندارد مشخص پس از اینکه 
مشخصات آن از سوی تولیدکننده بیان شد، مورد ارزیابی قرار گرفته و 
گواهی انطباق کاالی دانش بنیان بر اســاس استاندارد ملی، بین المللی 

یا استاندارد یکی از کشورهای مورد پذیرش صادر می شود.
وی اضافه  کرد: در صورتی که اســتانداردی برای محصول بیان نشــده 
باشد براســاس اظهار فرد، آزمایش های الزم در آزمایشگاه های مورد 
قبول انجام می گیرد و چنانچه نتایج با اظهاریه منطبق باشد، گـــواهی 

کاال بر اساس ویژگی محصول صادر می شود.
معاون ارزیابی کیفیت ســازمان ملی اســتاندارد ایران بیان داشــت: 
تســهیات دیگری نیز در بخش »جهش تولید« در نظر گرفته شــده 
و ســعی کردیم بــا تکنیک ها و روش هــای جدید، ارزیابــی انطباق و 
بهره گیــری از آنها، تولیــد انبوه، امــکان بروز خاقیت و نــوآوری در 

واحدهای تولیدی فراهم شود.
بیات گفت: به عنوان مثال یک »مسیر ســبز« در توسعه صادرات برای 
واحدهای تولیدی که موفــق به اخذ پروانه کاربرد عامت اســتاندارد 
شــوند، فراهم شــده و تولیدکنندگان این محصوالت بــدون ارزیابی 

مجدد، می توانند فعالیت صادراتی خود را انجام دهند.
وی افزود: در مقوله صادرات، فرد می تواند محصول تولیدی را بر اساس 
همه استانداردهای کشــورهای مقصد، اســتانداردهای بین المللی و 
اســتانداردهای منطقه ای اظهار کند. این انعطاف به منظور بهره گیری 
از ظرفیت واحدهای تولیدی برای جهش تولید بوده که ســال گذشته 

آغاز شده و ادامه دارد.
وی خاطرنشــان کرد: با بهره گیری از ظرفیت های ملی و ظرفیت های 
شرکت های فنی که در خارج از کشــور فعالیت دارند، امید می رود در 
قالب تنظیم موافقت نامه هایی، ظرفیت هــا و توانمندی های موجود را 

به توانمندی خود گره بزنیم تا از این طریق فرآیند تولید تسریع شود.
بیات گفت: بر اســاس ارزیابی های انجام شده در بحث تجارت خارجی، 

رتبه کشور با رشدی چشمگیر نزدیک به ۴۰ پله افزایش یافته است.
پیشــتر »نیره پیروزبخــت« رییس ســازمان ملی اســتاندارد ایران 
گفته بود: امســال صدور گواهی انطباق برای دســت کم ۵۰ محصول 
دانش بنیان را در برنامه داریم، این در حالی اســت که در ۲ سال گذشته 
نیز در مجموع ۵۰ گواهی انطباق محصوالت دانش بنیان صادر شــده 

بود.

آیا صید ترال ممنوع شده است؟
با وجود اینکه دوتن از اعضای مجلس شورای اسامی خبر از ممنوعیت 
صید ترال به مدت دوسال را داده اند، سازمان شیات از ممنوعیت صید 
ترال تنهــا گونــه ای ازماهیان)فانوس ماهی( آن هم بــرای تحقیقات 
پیرامون ذخایر آبزیان و به روز رســانی مطالعات از ابتدای آذرماه خبر 

داد.
 روزهای گذشته ســمیه رفیعی- رئیس فراکســیون محیط زیست 
در صفحه رســمی توییترش اعام کــرد که  »پــس از پیگیری های 
بی وقفه ی فراکســیون محیط زیســت و حمایت های بی دریغ رئیس  
مجلس، به لطــف خداوند متعال  صید ترال که ضررهای شــدیدی به 
محیط زیســت دریا و اقتصاد بومیان زده بود، از اول آذرماه به مدت ۲ 
سال  ممنوع شد. عرض خدا قوت جانانه به همه ی همکاران متخصصم 

در این امر.«
پس از آن نیز محمد باقر قالیباف  رئیس مجلس شــورای اســامی  در 
صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که »در نظارت میدانی سیستان 
و بلوچســتان به صیادان زحمتکش و عزیز قول دادیم که موضوع صید 
ترال را پیگیری خواهیم کرد.  خدا  را شکر با پیگیری فراکسیون محیط 
زیســت وکمک قوه قضائیه و نیروی دریایی در راستای وظیفه شرعی 
حفاظت از محیط زیســت و برای صیانت ازمعیشــت کارگــر ایرانی، 

ممنوعیت صید ترال قطعی شد.«
این اظهــارات در حالی مطرح شــد که نبی اهلل خــون میرزایی رئیس 
سازمان شــیات کشــور از توقف ترالر های فانوس ماهیان خبر داد و 
اعام کرد که این توقف به منظور به روز رسانی مطالعات و ارزیابی ذخایر 
آبزیان و اتخاذ تصمیم براساس مطالعات جدید است و ممنوعیت صید 
ترال فانوس ماهیان تا پایان زمان تحقیقات که حداکثر ۲ ســال است، 

ادامه خواهد داشت.
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد بــا بیان اینکه ناوگان 
صید ترال شامل ۵ دسته ناوگان اســت، اظهار کرد: ناوگان فردوس در 
چابهــار فعالیت می کند که فعالیــت صید آن پایان شــهریور به اتمام 

رسید و تا پایان سال نیز در استراحت هستند. 
بخشی از فعالیت ناوگان کیش و طبس در هرمزگان  و بوشهر هنوز باقی 
مانده اســت که ادامه می یابد. فعالیت ناوگان صید میگوی خوزستان و 
بوشهر به اتمام رسیده و فعالیت صیادان میگوی هرمزگان نیز آغاز شده 

است.
خون میرزایی ادامه داد: با سخت گیری هایی که امسال نسبت به صید 
فانوس ماهیان داشــتیم  دریاروی این ناوگان ها کمتر شده است و در 

حال حاضر ۱۵ فروند از ناوگان صید فانوس ماهیان در دریا هستند.
رئیس ســازمان شــیات ایران اضافه کرد: پیرو پیگیری ها، مطالبات، 
انتظارات جامعه و فعاالن محیط زیستی با همراهی موسسه تحقیقات 
علوم شیاتی جلســاتی را با فراکسیون محیط زیســت مجلس برگزار 
کردیم و کارگروه مشــترکی میان وزارت جهادکشاورزی و فراکسیون 
محیط زیست مجلس به وجود آمد و توافق شد تا در رابطه با صید فانوس 
ماهیان یک برنامه پایــش و آیش همزمانی را به منظور به روز رســانی 
مطالعات ارزیابی ذخایر آبزیان و اتخاذ تصمیم بر اساس مطالعات جدید 

در دستور کار قرار دهیم.  
خون میرزایی تصریح کــرد: همزمان با آغاز کار تحقیقاتی موسســه 
تحقیقات علوم شیاتی کشور، از ابتدای آذر ماه، فعالیت صید تجاری 
ناوگان فانوس ماهی تا پایان تحقیقات متوقف می شــود، تا براســاس 
مطالعات جدید بتوانیم با چشــم باز و رفع دغدغه هــا صید را برنامه 
ریزی کنیم. مدت زمــان کار تحقیقاتی نیز حداکثر دو ســال خواهد 

بود.

تولید
 سهم ۵۶ درصدی دولت تدبیر و امید 

وستایی در گازرسانی ر
 ۳۲ هزار روســتا در کشور گازرســانی شــده که از این تعداد، ۱۸ هزار 
روســتا در دولت تدبیر و امید گازرسانی شده اســت؛ این آمارها نشان 
می دهد که ســهم دولت یازدهم و دوازدهم در گازرسانی روستایی در 

مجموع ۵۶ درصد است که تا پایان دولت بیشتر نیز خواهد شد.
گازرســانی روســتایی از محل صرفه جویی در مصرف سوخت مایع از 
سال ۹۳ با شتاب همراه شد. تا پیش از دولت تدبیر و امید ایران، ۱۴ هزا 
روستا داشت که به شــبکه گاز متصل بودند. این روستاها البته بیشتر 
روستاهایی بودند که دسترسی به آن ها آسان بود و گازرسانی با هزینه 

کمتری انجام شده بود.
روســتاهای باقی مانده به دلیل صعب العبور بــودن هزینه باالیی برای 
گازرســانی داشــتند و تامین اعتبار برای ادامه گازرســانی روستایی 

نیازمند تدبیری دیگر بود.
از همین رو در بودجه سال ۹۳ و در بند ق آن تصمیم بر آن شد تا از محل 

صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، هزینه گازرسانی تامین شود.
این اقــدام نیز انجام شــد تا در مجمــوع دولت تدبیر و امیــد ۱۸ هزار 
روستا به شبکه گاز متصل شود و تعداد روســتاهای گازدار به ۳۲ هزار 
روستا برسد. آمارهایی که نشان می دهد ســهم دولت تدبیر و امید در 

گازرسانی روستایی بیش از ۵۶ درصد است.
کارنامه دولت در ۷ سال گذشته حکایت از آن دارد که ۱۸ هزار روستای 
کشــور با جمعیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار از گاز طبیعی در این 

مدت گازرسانی شده اند.
همچنین پیش بینی می شــود که ۹۵ درصد از جمعیــت ایران از گاز 

طبیعی تا پایان سال ۹۹ بهره مند باشند.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران در این زمینه تاکید کرده که یکی از 
مشخصه های دولت های یازدهم و دوازدهم، گازرسانی روستایی بوده و 

دو اتفاق ویژه در حوزه گاز در این مدت افتاده است.
حسن منتظر تربتی ادامه داده که افزایش تولید در عسلویه و همچنین 
افزایش گازرسانی به روســتاها دو اتفاقی اســت که در کارنامه دولت 

تدبیر و امید ثبت شده است.
به گفته معــاون وزیر نفت، در ابتدای دولت یازدهم ۱۴ هزار روســتای 
گازدار در کشــور وجود داشــت، اما امروز این تعداد به ۳۲ هزار روستا 
رسیده؛ گازرسانی به ۴ هزار و ۲۰۰ روستا نیز در حال اجراست و تا پایان 
دولت دوازدهم ۳۵ هزار روســتای گازدار خواهیم داشت. به این ترتیب 
در مجموع دولت های یازدهم و دوازدهم ۲۱ هزار روســتا به شبکه گاز 
کشور متصل شده و خواهند شد که تقریباً معادل گازرسانی به بیش از 

۵۰ روستا در هر هفته است.
به گزارش ایرنا، در یک ســال اخیر و از ابتدای مهر ۱۳۹۸ تا مهر ۱۳۹۹ 
هم حدود ۲ هزار و ۵۰۰ روســتا با جمعیتی حدود ۱۴۰ هزار خانوار در 
کشور از گاز طبیعی بهره مند شــدند؛ با این اقدام ها ضریب بهره مندی 
خانوارهای روســتایی ایران از گاز طبیعی اکنون به ۸۲ درصد رسیده 

است.
نکته قابل توجه این اســت که »گازرســانی« کمک بزرگی به توسعه 
زیرساخت ها و ایجاد صنایع تکمیلی در روستاها کرده است و این اقدام 
چه در بعد احداث خطوط اصلــی انتقال گاز و به طــور ویژه در مرحله 
ایجاد شــبکه توزیع با پشــتوانه ســازندگان داخلی و بــا به کارگیری 

متخصصان و نیروی کار ۱۰۰ درصد ایرانی انجام می شود.
عمق ســاخت داخل در بخش توزیع نیز ۱۰۰ درصد است و گازرسانی 
سبب زنجیره ای از اشتغال مســتقیم و غیرمستقیم و ایجاد تقاضا برای 

کاالهای ایرانی در کشور شده است.
ارزش افزوده ایجاد شده به دلیل جایگزینی مصرف گاز به جای سوخت 
مایع، دستاورد ارزشمند دیگری به واســطه تولید گاز در پارس جنوبی 
اســت. تا چند ســال پیش به دلیل کمبود گاز مصرف سوخت مایع باال 
بود. به گفته وزیر نفت در ســال ۹۲ نیروگاه ها ۲۷ میلیارد لیتر سوخت 
مایع مصرف کردند، اما این عدد در ســال های اخیر به یک سوم تقلیل 

یافت و به ۹ میلیارد لیتر رسید که این مقدار باز هم کمتر می شود.
تولید گاز در پارس جنوبی یک برنده دیگر نیز دارد که آن محیط زیست 
است، دیگر کمتر کسی هیزم و چوب برای گرم کردن خانه خود و پخت 
و پز مصرف می کند، از طرفی گاز یک انرژی پاک اســت که بی شک آثار 
زیست محیطی توســعه گازرسانی در چند ســال آینده بیشتر خود را 

نشان می دهد.

مشاور بین الملل وزیر نیرو اعالم کرد:
۵۰ هزار ترانس فرسوده در منطقه فرصتی برای 

شرکت های ایرانی
 مشــاور بین الملل وزیر نیرو گفت: براســاس مطالعه صــورت گرفته 
۵۰ هزار ترانس فرســوده در منطقه وجود دارد که فرصت خوبی برای 

شرکت های توانمند ایرانی است.
محمد علی فرحناکیان در مراسم افتتاح هفتمین کنفرانس بین المللی 
ترانســفورماتور ایران که به صورت آناین برگزار شد، افزود:حتی اگر 
شرکت های ایرانی بتوانند تعمیرات و بازســازی نیمی از آن را  به خود 

اختصاص دهند، بازار بسیار بزرگی را  از آن خود کرده اند.
وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد زیادی ترانس معیوب و آسیب دیده 
در کشورهای عراق و ســوریه قرار دارد که می تواند بازار فعالیت خوبی 

برای شرکت های ایرانی باشد.
سرپرست مرکز توسعه صادرات آب و برق وزارت نیرو خاطرنشان کرد: 
همچنین ونزوئا نیز در این خصوص به ایران پیشــنهاد همکاری داده 

است و درصدد یافتن راه های افزایش همکاری ها خواهیم بود.
فرحناکیان افزود: با توجه به بازار گســترده ای که در حوزه تعمیرات و 
بازسازی ترانسفورماتورها در منطقه وجود دارد، باید تاش کرد سهمی 

از این بازار نصیب کشورمان شود.

رتبه ایران در تولید برق
وی در ادامه با اشــاره به رتبه ایران در زمینه تولید برق گفت: ایران هم 

اکنون در این زمینه در رتبه ۱۶ تا ۱۸ جهان قرار دارد .
فرحناکیــان همچنین درباره دســتاوردهای ایــران در بخش کاهش 
خاموشــی ها و کاهش تلفات برق، خاطرنشان کرد : نزدیک به ۱۹ سال 
خاموشی سراسری نداشتیم که دستاورد بســیار بزرگی است و  بخش 
مهمی از آن مرهون تــاش های متخصصان در حــوزه بهره برداری از 

ترانسفورماتورها بوده است.
وی با بیــان اینکه وزارت نیرو در حال حاضر مســئولیت کمیســیون 
مشــترک ایران را با ۱۰ کشور بر عهده دارد، خاطرنشــان کرد: این امر 
فرصت بی نظیری برای شــرکت های فعال در حوزه صنعت آب و برق 

ایجاد می کند تا بتوانند بازار خود را گسترش دهند.
هفتمیــن کنفرانس بین المللی ترانســفورماتور ایــران صبح امروز به 

صورت آناین در محل وزارت نیرو برگزار شد.

انرژی


