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معاون وزیر راه و شهرسازی:

وضعیت اقتصادی امروز و واکنش مردم و دولت

مسکن ملی زیر قیمت بازار عرضه میشود

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر پیگیری سیاست
جداکردن بازار سرمایه از بازار مصرف در بخش مسکن ،از
عرضه واحدهای مســکونی ملی با قیمتی کمتر از قیمت
کنونی بازار به متقاضیان مسکن خبر داد.
به گزارش ایســنا ،محمود محمودزاده معاون مسکن و
ســاختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص برنامهها و
سیاستگذاریهای وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی
بازار مســکن ،کنترل قیمتها و کاهش آن به میزانی که
برای مصــرف کنندگان واقعی قابل معامله باشــد ،گفت:
قوانینی که در جریان تصویب اســت ،چه پیشــنهادهای
دولــت و چــه طرحهایی که در مجلس در حال بررســی
است ،چنانچه زودتر عملیاتی و ابالغ شوند حتما روی بازار
مسکن و کنترل قیمتها ،تاثیر میگذارد.
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره به این مطلب که
بازار مسکن در شــرایط فعلی اقتصادی متاثر از بازارهای
مجاورش همچون طال و ارز اســت ،توضیح داد :استراتژی
دولت و مشــخصا وزارت راه و شهرسازی ،جدا کردن بازار
مصرف از بازار سرمایه گذاری است.
محمــودزاده تصریح کرد :وزارت راه و شهرســازی در
راســتای جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه ،روی این

رضا ایمانپور یوردشاهی

این رقم در تیر به حدود  ۲۱میلیون تومان ،افزایش یافت.

هشدار به متقاضیان مسکن ملی

موضوع متمرکز است تا واحدهایی را که در قالب طرح ملی
با مشــارکت بخش خصوصی در دست ساخت قرار دارد را
با قیمت مناســب تر از قیمتهای فعلی بازار به متقاضیان
واقعی مســکن ،عرضه کند .میانگیــن قیمت هر مترمربع

واحد آپارتمانی مســکونی پایتخت در تیر امســال نسبت
به خــرداد افزایش در حدود  ۲میلیــون تومانی را تجربه
کرد .خرداد امسال هرمترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در
پایتخت با قیمت بیش از  ۱۹میلیون تومان معامله شد که

درحالی که پس از طــی مراحل اولیه ،متقاضیان طرح
مســکن ملی به مراحل واریز وجه رسیده اند ،واریز نشدن
قســط اولیه در موعد مقرر به منزله انصراف از پروژه تلقی
خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران
بر تکمیــل و واریز هرچه ســریعتر متقاضیان طرح اقدام
ملی مسکن تاکید کرد و گفت :متقاضیان طرح اقدام ملی
مسکن حداکثر تا تاریخ  ١۵مرداد فرصت دارند تا با مراجعه
به ســامانه  tem.mrud.irنسبت به تکمیل مدارک خود
از قســمت مشاهده درخواســت ،اقدام کنند .الزم به ذکر
است عدم بارگزاری مدارک به منزله انصراف تلقی میشود.
محبت خواه اظهار داشــت :آن دســته از متقاضیان تایید
شده طرح اقدام ملی مسکن استان تهران که تا تاریخ ٢۵
مرداد  ٩٩نســبت به واریز آورده اولیه به مبلغ  ۴۰میلیون
تومان به حساب افتتاح شده نزد بانک مسکن اقدام نکرده
اند عدم واریز وجه به منزله انصراف تلقی شده بالتبع تاریخ
 ۲۵مــرداد فرصت نهایی واریز وجه جهت متقاضیان اقدام
ملی استان تهران اعالم میشود.

علت افزایش قیمتها در بهار امسال از زبان همتی

هشداررئیس اتاق بازرگانی تهران درباره نرخ تورم

رئیــس کل بانــک مرکزی گفت :همــه افزایش قیمتهــا در بهار
امســال ،صرفاً به رشــد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمیشود .افزایش
انتظــارات تورمی ،متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد ســایر بازارها نیز
در افزایش فشارهای تورمی نقش داشتهاند .عبدالناصر همتی در پستی
اینســتاگرامی درباره متغیرهای پولی نوشت :بانک مرکزی تمام تالش
خــود را برای کنترل میان مدت و بلند مدت رشــد متغیرهای پولی و
مدیریت نرخ ســود ،برای کنترل و مهار تورم بکارگرفته است و با وجود
تمامی موانع و محدودیتها ازهمه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف
گذاری شده ،برای یکسال آینده استفاده میکند .وی ادامه داد :قضاوت
درخصوص عملکرد بانک مرکزی ،بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کالن و شوکهای وارده به اقتصاد و همچنین
بر مبنای ابزارها ،اختیارات و درجه استقالل بانک مرکزی باشد .همتی افزود :خرید بخشی از منابع ارزی صندوق
توســعه ملی ،جهت تأمین کســری بودجه توســط بانک مرکزی ( آنچنان که در بودجه سال  ۹۸تکلیف شد) در
شرایط تحریمی ،تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است.این روش ،در کوتاه مدت ،همانند استقراض از بانک
مرکزی خواهد بود.لذا ،بانک مرکزی به حکم وظیفه ،نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این
روش تأمین بودجه ،گزارش کرده بود .در ادامه رئیس کل بانک مرکزی روشهایی که امسال دولت محترم برای
تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی بکارگرفته است ،در شرایط تداوم فشار
حداکثری ،روشهای مناسبی برای تأمین منابع الزم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است
و درصورت تداوم ،کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.

مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود ،نرخ تورم کشور را حدود 26
درصد اعالم کردکه بر اساس آن نرخ تورم ماهانه در تیر ماه امسال ،بیش
از شش درصد بوده است .به گزارش ایسنا ،ارزیابیها از آینده نرخ تورم،
چند عامل را در برمیگیرد که یکی از آنها وضعیت شاخص تورم ماهانه
اســت .در صورتی که تورم ماهانه به پایینتر از یک درصد بیاید ،نشان
دهنده کاهش قطعی نرخ تــورم خواهد بود و اگر این نرخ افزایش پیدا
کند ،تورم در آینده روند صعودی را طی خواهد کرد.
براساس گزارش مرکز آمار ،نرخ تورم ماهانه در تیر ماه امسال ،بیش
از شــش درصد بوده است .مسعود خوانســاری –رئیس اتاق بازرگانی
تهران – در واکنش به این آمارهای جدید در صفحه شــخصی خود به خطرناک بودن روند فعلی نرخ تورم اشاره
کرده و معتقد است با باال رفتن تورم ماهانه ،فشاری کم سابقه بر مردم عادی وارد شده است.
او با انجام مقایســهای میان نرخ تورم در اقتصاد ایران و ســایر کشورها نوشته است :تورم ماهانه ایران از تورم
ســاالنه کشورهای دیگر باالتر رفته است .در شرایطی که نرخ تورم تیر ماه 6.4 ،درصد اعالم شده ،نرخ تورم یک
ساله بسیاری از کشورهای در حال توسعه کمتر از سه درصد است .خوانساری به این موضوع نیز اشاره کرده که
نرخ تورم ماهانه تیر ماه ،باالترین نرخ تورم ماهانه کشور در طول پنج سال گذشته بوده است.
این افزایش نرخ تورم در حالی رخ داده که بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده اســت که ظرف یک ســال ،نرخ
تورم در اقتصاد ایران به  22درصد برسد .پس از آنکه در دولت یازدهم ،تورم ایران برای مدتی تک رقمی شد ،با
از سرگیری تحریمهای آمریکا و رخ دادن برخی تالطمهای اقتصادی داخلی ،بار دیگر این نرخ افزایش پیدا کرد.

مدیرکل روابط کار اعالم کرد

رفع تبعیض مزدی با اجرای طرح طبقهبندی مشاغل
مدیــرکل روابط کار وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
گفت :اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در رفع تبعیض مزدی
در کارهای همارزش در کارگاهها ،نقش حیاتی دارد.
طبقهبندی مشــاغل با هدف جلوگیری از بهرهکشی از
نیروی کار ،اســتقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در
زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسوولیت
مشاغل مختلف در کارگاه اجرا میشود .اجرای طبقه بندی
مشــاغل برای کارگران مشــمول قانون کار از سال ۱۳۵۲
شروع شده اســت .در حال حاضر و با توجه به آییننامهها
و دستورالعملهای مرتبط با طرحهای طبقهبندی مشاغل،
کلیه واحدهــای صنعتی ،تولیدی ،خدماتی و ...با داشــتن
حداقل  ۵۰نفر کارگر اعم از قــرارداد دائم ،موقت یا فصلی
ملــزم به اجرای طرح طبقهبندی مشــاغل هســتند و در
کارگاههایــی که به حد نصاب الزم رســیده اما بعدا ً تعداد
کارکنان را کاهش دهند این امر رافع مسوولیت آنها برای
اجرای طرح نخواهد بود.
«کورش یزدان» ،مدیرکل روابــط کار و جبران خدمت
وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی در این باره به خبرنگار
اقتصــادی ایرنا گفت :تعریف طبقهبندی مشــاغل ،در واقع
گروهبندی مشاغل براســاس نوع وظایف ،سطح مسوولیت،
شرایط احراز شغل و نیز انتخاب عنوان مناسب برای آنها ابه
شمار میرود و ارزیابی مشاغل و تعیین ارزش نسبی مشاغل
با توجه به عوامل کلی به منظور پرداخت مزد مســاوی در
ازای کار هم ارزش در شرایط مساوی است.
مدیرکل روابط کار و جبــران خدمت وزارت تعاون ،کار
دبیر انجمن ســازندگان قطعات و مجموعههای خودرو
گفــت :تولید خودروی ارزان با شــرایط کنونی این صنعت
امکانپذیــر نبوده و نیازمند اســتفاده بهینــه از امکانات و
مزیتهای موجود کشــور و همچنین رفع برخی مشکالت
اســت .این روزهــا به خصوص پس از حــذف دو خودروی
پرتیــراژ پراید و پژو  ۴۰۵جی .ال .ایکس از خط تولید ایران
خودرو و سایپا به دلیل ناتوانی در پاسکردن استانداردهای
 ۸۵گانــه و افزایش هزینهها ،ایده تولید خودروهایی در بازه
قیمتی خودروهای یاد شــده به عنوان «خودروی ارزان» در
دستور کار قرار گرفته است.
شــنیدهها حاکی اســت وزارت صنعت سه گزینه تولید
میکروکارها( ،)Micro Carتولید خودرو با موتور کممصرف
و موتورســیکلتهای چهارچرخ را در دست بررسی دارد تا
گزینه مناسبی را برای خانوادههای ایرانی برگزیند.
در ایــن زمینــه ،دبیر انجمــن ســازندگان قطعات و
مجموعههای خودرو میگوید ۸۰ :درصد قیمت یک خودرو
مواد اولیه و قطعات آن تشــکیل میدهد ،بنابراین تا زمانی
کــه نتوان تامین مواد و قطعات را انجام و همچنین نرخ ارز

و رفاه اجتماعی دربــاره فواید این طرح گفت :دریافت مزد
مساوی در قبال کار هم ارزش و رفع تبعیض مزدی از جمله
فواید این طرح است و رفع تبعیض کامل مزدی در صورتی
حاصل میشود که براساس بهرهوری شاغلین در کارهای هم
ارزش ،نیز پرداختهایی صورت گیرد.
وی تاکید کرد :مشــخص بودن ارزش مشــاغل موجب
میشود که کارفرمایان براساس ضابطه و نه رابطه ،دستمزد
بپردازند .تدوین دقیق شناســنامه شغل ،ابزار مطلوبی برای
افزایش انگیزه و مســوولیت پذیری شــاغلین خواهد بود.
یزدان درباره انتقاد به تعیین حدنصاب  ۵۰نفر برای اجرای
طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها ،گفت :قانونگذار منعی
برای اجرای طرح در کارگاههــای زیر  ۵۰نفر کارگر ندارد،
بر این اساس مطابق ضوابط جاری شرکتهای پیمانکاری،
تامین نیروی انسانی با هر تعداد کارگر ،ملزم به اجرای طرح
طبقهبندی مشاغل برای کارگران خود هستند.
وی تصریح کرد :در طرح طبقهبندی مشاغل تنها هدف،
افزایش مزد نیســت و حتی ممکن است با توجه به میزان
درآمد و سوددهی ،در کارگاهی که فاقد طبقه بندی مشاغل
است ،ســطح پرداختی به کارگران در مقایسه با کارگاهی
دیگری که این طرح در آن اجرا میشــود بیشــتر باشــد.
مدیــرکل روابط کار و جبران خدمــت وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی خاطر نشــان کرد :هدف اصلی از اجرای این
طرح ،پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم ارزش در شرایط
مساوی است .وی افزود :با اجرای طرح طبقهبندی مشاغل
به دنبال تدوین نظام ارزیابی شــغلی و جلوگیری از هرگونه

تبعیض مزدی با رعایت قانون در هر کارگاه هســتیم و در
واقع بایستی با اجرای طرح طبقهبندی مشاغل عالوه بر رفع
تبعیض مزدی در کارهای هم ارزش ،ارتباط بین اثربخشی
و عملکرد فرد بر بهرهوری سازمان و افزایش سطح پرداخت
بــه کارگران به وجود بیاید تا کارگران تاثیری که در رشــد
فزاینده کارگاه دارند را به چشــم خود ببیند و انگیزه برای
انجام بهتر کارها داشته باشد.
یــزدان تصریح کرد :الــزام قانونگذار و دســتگاه ذیربط
نظارتکننده بــرای کارگاههای بیش از  ۵۰نفر به این معنا
است که کارگاههایی با این مختصات تکلیف قانونی خود را
انجام دهند و روزی که به این سطح رسیدیم که تمام کارگاه
باالی  ۵۰نفر طرح طبقهبندی مشــاغل را اجرا کردند برای
بخشهای کمتر از  ۵۰نفر نیز برنامهریزی کنیم.
وی درباره اجرای طرح طبقهبندی مشاغل برای کارگران
پیمانکار طرف قرارداد با وزارت نفت نیز توضیح داد :وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و شیوهنامهای برای
برخورداری شرکتهای خدماتی از طرح طبقهبندی مشاغل
دارد و وزارت نفــت نیز جــزو وزارتخانههایی بوده که طرح
طبقهبندی را از دیرباز در کارگاههای خود داشته است.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی گفت :شــرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد
با چهار شــرکت اصلی صنعت نفت شامل شرکت ملی نفت
ایران ،شــرکت ملی گاز ایران ،شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی و شرکت صنایع پتروشیمی با  ۱۰۵هزار
نفر کارگر تاکنون طرح طبقهبندی مشاغل واحد نداشتند و

دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو:

تولید خودروی ارزان در شرایط کنونی امکانپذیر نیست
پایه را کنترل کرد ،شاهد تولید خودروی ارزان نخواهیم بود.
به گفته «مازیار بیگلو» ،ارزانترین خودروی حال حاضر
جهان در هند با قیمت چهار هزار دالری عرضه میشود که با
احتساب دالر  ۲۳هزار تومانی این روزها ،حدود  ۹۰میلیون
تومان قیمت خواهد داشت .وی ادامه داد :این خودرو حتی
از ابتداییترین امکانات نظیر شیشــه باالبر برقی و کولر هم
برخوردار نیست و در صورتی که بخواهد در ایران عرضه شود
قیمت بیش از  ۱۱۰میلیون تومان خواهد یافت.
این مقام صنفی بیان داشت :ارزانی زمانی معنی مییابد
که ما از مواهب و مزیتهای رقابتی موجود کشــور از جمله
معادن ،چاههای نفت و محصوالت پتروشیمی ،انرژی ارزان و
متخصصان ،مهندسان و جوانان تحصیلکرده خود به درستی
اســتفاده کنیم .وی گفت :این در حالی است که امروز آهن
تولیدی کشورمان گرانتر از سایر نقاط جهان عرضه میشود

و مشــابه این وضعیت در خصوص محصوالت پتروشیمی،
مس و آلومینیوم نیز وجود دارد.
بیگلو تاکید کرد :تا زمانی که بحران مواد اولیه درســت
نشــود و برای تولیدکنندگان داخلی مواد را با قیمت پایه و
تمام شده عرضه نکنیم ،صحبت کردن از خودرو ارزان قیمت
بیفایده است.
وی ادامه داد :پرایدی که با قیمتی حدود چهار هزار دالر
با امکاناتی نظیر کولر ،شیشه باالبر برقی ،کیسه هوا و غیره
عرضه میشد ،با فشار رسانهها ،فشارهای اجتماعی و مردمی
به ناچار از خط تولید ســایپا خارج شد ،در حالی که یکی از
ارزان ترین خودروهای جهان به شمار میآمد.
دبیر انجمن ســازندگان قطعات و مجموعههای خودرو
اظهار داشــت :پراید با نرخ دالر  ۲۳هزار تومانی حدود ۹۰
ت اما هیچ کس چنین قیمتی را
میلیون تومان قیمت داشــ 

پرداختی به آنان به دلیل تعدد کارگاهها متفاوت بود بنابراین
اقدام به اجرای یکپارچه این طرح در این بخشها کردیم.
وی دربــاره الزام قانونی برای اجــرای طرح طبقهبندی
مشــاغل ،گفت :در ماده  ۴۸قانون کار آمده است که برای
جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل را
با اســتفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در
کشــور تهیه کند و در ماده  ۴۹نیز کارفرمایان مکلف شدند
با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه و یا موسسات
ذیصالح طرح را تهیه و پس از تایید وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اجرا کنند.
یزدان افزود :در ماده  ۵۰آمده است چنانچه کارفرمایان
مشمول این قانون در مهلتهای تعیین شده از طرف وزارت
تعاون ،مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر
موسســات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب
صالحیت واگذار خواهد کرد.
مدیــرکل روابــط کار وزارت تعاون دربــاره برنامه این
وزارتخانه بــرای اجرای طرح مذکور در بخشهای مختلف،
گفت :باالترین میزان شــرکتهای خدماتی و تجمع آن در
حوزه صنعت نفت و شــرکتهای زیرمجموعه است و ۱۰۵
هزار نفر ســرانه نیروهای خدماتــی وزارت نفت عدد کمی
نیست و امسال در نظر داریم با تعامل با نمایندگان کارگری
و کارفرمایی در کمیته طبقهبندی مشــاغل ،اقدامات الزم
برای اجرای این طرح را فراهم کنیم.
قبــول نمیکرد ،در عوض ســود تولید آن به جیب عده ای
دالل و برخی تولیدکننــدگان مواد اولیه میرفت که بدون
هیچ ریســکی در بورس سودهای  ۲۰تا  ۴۰درصدی کسب
میکردند ،اما خودروســازان با زیان  ۲۰تا  ۴۰درصد مواجه
بودنــد .وی تاکید کرد :تا زمانی که چنین مشــکالت حل
نشود ،مطرح کردن مسائلی از این دست فرار رو به جلو است.
ایــن مقــام صنفــی همچنیــن درخصــوص اجرای
قیمتگذاری دستوری از سوی شورای رقابت ،گفت :قیمت
گذاری دســتوری نه فقط برای خــودرو که برای هر کاالی
دیگری اشــتباه اســت و ســبب ایجاد رانت و فساد شده و
نمیتوان مشــکل عرضه را حل کرد .دبیر انجمن سازندگان
قطعات و مجموعههای خودرو افزود :قیمتگذاری دستوری
سالهاســت که در سطح دنیا تجربه اش را پس داده و باید
با کنار گذاشــتن آن به سمت عرضه خودرو در حاشیه بازار
و هم زمان آزادسازی واردات پرداخت .وی خاطرنشان کرد:
فقط به همین ترتیب میتوان در گردونه رقابت و کار درست
باقــی ماند و به اصالح قیمتها و متعادل ســازی عرضه و
تقاضا اقدام کرد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اعالم کرد

چین ،بازار پایدار و پرمصرف صادرات غیرنفتی ایران
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین با اشاره به
پایــداری و پرمصرفی بازار چین ،گفت :افتتاح دوباره دفتر
تجاری میتواند به صادرات غیرنفتی کمک کند.
«مجیدرضا حریری» در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
ایرنا با اشــاره به اینکــه دفتر تجاری ایــران در چین در
ســالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۳در شــانگهای فعال بود ،اظهار
داشــت :به دلیل بروز مشکالتی در هزینه و درآمد از ادامه
کار بازماندیم تا سال گذشــته که بار دیگر با جدی شدن
موضوع تحریمها و به وجود آمدن مشــکالتی برای تجار،
لزوم بازگشــایی این دفتر حس شد و تصمیم بر بازگشایی
این فضا برای سهولت مبادالت اقتصادی گرفتیم.
وی افزود :این تصمیم بــا حضور هیاتهای تجاری در
 ۱۵کشــور از جمله کشورهای همســایه به عالوه هند و
چین در دستور کار اتاق ایران همزمان شد و از این تعداد
پنج دفتر نیز در اولویت ســال جاری قرار گرفتند .حریری

خاطرنشــان کرد :بر همین اســاس اقدامات جدی را آغاز
کردیم و در پایان ســال گذشــته به دلیل شیوع ویروس
کرونا و مشــکالت در تــردد ،راهاندازی مجــدد به تعویق
افتــاد اما با توجه به ادامه این وضعیت باید خود را تطبیق
دهیم و با وجود این بیماری به فعالیت بپردازیم بر همین
اساس جلسات مقدماتی برگزار شده تا چند ماه آینده دفتر
تجاری ایران در چین بازگشایی شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و چین با اشــاره
بــه اینکه تفاهم بین دو دولت بــرای همکاری بلند مدت
از ســالیان دور وجود داشته اســت ،تاکید کرد :اتاقهای
مشــترک بازرگانی با ایــران میتوانند ســفارتخانههای
اقتصادی در کشــورهای هدف باشــند؛ این طرح پیش از
این در راســتای پروژه ملی توســعه صادرات غیر نفتی به
چین نیز مطرح شده بود و یکی دیگر از مشکالت در زمینه
تجارت جهانی انتخاب نکردن رایزنهای بازرگانی از بخش

خصوصی اســت .وی افزود :بازار چین برای ایران فضایی
پایدار و پر مصرف محســوب میشود ،البته در چهارماهه
اول ســال  ۲۰۲۰به دلیل شیوع کرونا و مشکالت ناشی از
آن در صادرات نفت و غیرنفتی با کاهش مواجه شدهایم.
رئیــس اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و چین با بیان
اینکه این کاهش بیشــتر به علــت افت ارزش قیمت نفت
اســت ،خاطرنشــان کرد :طبق آخرین آمار در حدود یک
ماه و نیم گذشته ارزیابی شده در صادرات غیرنفتی کمتر
از  ۱۰درصد کمبود مواجه شــدهایم که با توجه به میزان
صادرات احتماال تا پایان سال میالدی قابل جبران نخواهد
بود .وی افزود :البته در حال حاضر به وضعیت با ثباتتری
رسیدهایم اما کاهشها با توجه به کمشدن قیمت مواد خام
نه در ایران بلکه در جهان بوده است.
بــه گفته حریری ،در پروژه ملی صــادرات غیرنفتی به
چین دو موضوع توسعه اقالم صادراتی فعلی از جمله فرش،
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صنایع دستی ،پسته ،انجیر ،گالب ،خرما ،پوست ،شیرینی
و شــکالت و یافتن کاالهای جدید بــا قابلیت صادرات از
ایران در دستور کار قرار دارد.
رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و چین با تاکید
بر اینکه بســیاری از کاالهای داخلی مغفول مانده و صادر
نمیشوند ،اظهار داشت :یکی از اهداف دفتر تجاری ایران
در چین راهاندازی نمایشگاههای دائمی در این کشور است
تا خریداران و عمدهفروشــان مســتقیم در این نمایشگاه
حضــور پیدا کنند و تولید و صادرات از طریق نمایشــگاه
انجام شود.

وضعیت اقتصــادی این روزها باعث شــد تا بازار ســرمایه  ۲میلیون نفر از
نیروی کار کشــور را به ســمت داللی سوق دهد که بخشــی از گرانی دالر هم
به سیاستهای نادرســت اقتصادی برمیگردد مانند کاهش نرخ سود سپرده و
وضعیت عجیب و غریب بازار ســرمایه .بازار سرمایه در شرایط کنونی هم باعث
بوجود آمدن تورم شده و از طرف دیگر به بخش تولید ضربه سنگینی زده است!
براساس آمارهای مرکز آمار ،نرخ مشارکت نیروی کار کاهش یافته و این باعث
شــده خیلیها کار خود را رها کنند و دنبال سفتهبازی بروند .بانیان ایناشتباه
االن ساکت شدهاند در حالی که سهم اینها در التهابات اخیر باال است .از اینها که
بگذریم به عوامل خارجی یعنی تحریمها و کرونا میرسیم که به تصمیماتاشتباه
داخلی دامن زده اســت و با این اوصاف بعید است نرخ ارز به زیر  ۲۰هزار تومان
برگردد .اگر این  ۲۰میلیارد یورو ارز صادراتی که برنگشته به کشور بازگردد تازه
میتــوان به نرخ حدود  ۲۰هزار تومانی دالر امیدوار بود .در این میان یک تلقی
اشــتباه در بین مسئولین این بود که بازار سرمایه ضربهگیر نقدینگی است .این
در حالی است که بازار سرمایه به خودی خود یک نوع نقدینگی را تولید میکند
و این مســئله هم عوارض تورمی خود را دارد .یک لطمه دیگر بازار سرمایه در
شــرایط کنونی هم این است که  ۲میلیون نفر از نیروی کار کشور را از جریان
اقتصاد وارد داللبازی کرده اســت .و از طرف دیگر هم میان نوسانات اقتصادی
باعث شده جنگ فقیر و غنی پیش آید .نوسانات و سیاستهای ارزی سالهای
گذشته نیز باعث شد عدهای صاحب درآمد باد آورده شوند .دهک باالی درآمدی،
درآمدهای هنگفتی به دســت آوردند .هرچند از پس این نوسانات نرخ تورم نیز
افزایش یافت که این موضوع گروههای پایین درآمدی را بیشــتر متاثر کرد .این
موضوع فقر را تعمیق میبخشد ،عالوه بر آن نابرابری را نیز افزایش میدهد ،زیرا
شکاف درآمدی را زیاد میکند .طبقه متوسط طبقه پیشران جامعه و متفکر است.
طبقهای است که اصحاب فکر و اندیشه ،فعاالن اجتماعی و تا حدودی اقتصادی
و ظرفیتهای دانشــگاهی و فرهنگی و همه انسانهایی که میتوانند در جایگاه
خودشان پیشران باشــند در طبقه متوسط حضور دارند .با توجه به موارد گفته
شده ،افراد این طبقه تمکن درآمدی نیز دارند .یا کارمند دولت هستند یا از محل
توانمندی خودشان ارتزاق میکنند .اگر افراد این طبقه وضعیت نابسامانی از نظر
معیشتی و اقتصادی پیدا کنند و شرایط تورم و رکودی آنها را به طبقه پایین هل
دهد ،وضعیت کلی جامعه دگرگون میشود .اگر تورم بهشدت افزایش یابد بخش
اعظم طبقه متوسط که دارای سطح درآمدی میانه هستند ،وضعیت بدتری پیدا
میکنند .وقتی این طبقه از وظیفه پیشرانی و همچنین مشارکت و سهمآفرینی
تهی یا تضعیف شــود ،نابرابری درآمدی و اقتصادی نیز افزایش مییابد .شکاف
درآمدی میان طبقات جامعه نباید بهگونهای باشــد که باعث ایجاد دوگانگی در
جامعه شود که سبب شکلگیری یک گروه برخوردار و یک گروه فقیر شود .جنگ
فقیر و غنی ثبات اقتصادی و اجتماعی را بههم میریزد که این امر نیز یک وجه
مهم کاهش یا تضعیف طبقه متوسط است.
اخبار کوتاه

چهار استان جدید امسال به شبکه ریلی متصل میشوند
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت :در ســال  ۹۹که به ســال جهش تولید
نامگذاری شده اســت ،وزارت راه و شهرسازی درخصوص افزایش سهم حمل و
نقل ریلی برنامههای ویژهای از جمله اتصال حداقل چهار استان به شبکه ریلی را
در دستور کار دارد .امیرمحمود غفاری ،معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت
راه و شهرسازی در بحث توسعه و اتمام پروژههای ریلی کشور به خصوص در سال
 ۹۹که سال جهش تولید نامگذاری شده است ،اظهار داشت :باعنایت به تاکیدات
مقام معظم رهبری و ریاست جمهور در سالهای اخیر و تکالیف قانونی از جمله
برنامه پنجساله ششم توسعه ،درخصوص افزایش سهم حملونقل ریلی در حوزه
حمل بار ،مســافر و ترانزیت ،وزارت راه و شهرسازی در سال جهش تولید برنامه
ویژهای ازجمله اتصال حداقل چهار استان به شبکه ریلی ،توسعه و تکمیل شبکه
ترانزیتی ریلی را در دستورکار خود قرار داده است .وی ادامه داد :برهمیناساس
در ســال جهش تولید برنامه احداث  ۱۶۱۴کیلومتر خطوط اصلی ،فرعی و دوم،
نوســازی ،بهســازی و ارتقاء ناوگان باری و ریلی و لکوموتیو را با ظرفیت ۲۰۰۰
دســتگاه ،بهارزش اعتباری  ۱۳۰۷۱میلیارد تومان در سرلوحه فعالیتهای خود
قرارداده اســت .معاون وزیر راه و شهرســازی گفت :این برنامهها و اولویت آنها
مشخص شــده اســت .به همین خاطر از این مقداراعتبار موردنیاز ،با همکاری
سازمان برنامه و بودجه کشور ،مبلغ  ۵۵۴۹میلیارد تومان تاکنون تخصیص یافته
و برای باقیمانده اعتبارت موردنیاز ،مراتب در دست پیگیری است.

اطالعیه گمرک درباره پیگیری فوری ترخیص کاالها
معاون امور گمرکی گمرک در اطالعیه ای بر پیگیری فوری ترخیص کاالهای
موجود در بنادر و گمرکات کشــور تاکید کرد .به گزارش ایرنا به نقل از گمرک
،مهرداد جمــال ارونقی معاون امور گمرکی گمرک در ایــن اطالعیه افزود :در
راســتای تأمین به موقع کاالهای اساســی و ضروری و مــواد اولیه کارخانجات
تولیدی ،تصمیمهای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تایید ریاست محترم
جمهوری اسالمی ایران رسیده ،از سوی معاون اقتصادیرئیس جمهوری ،برای
اجرا به مراجع ذیربط ابالغ گردید .بر این اساس،نظر بر اینکه در راستای اجرای
مصوبه و بعد از دریافت اطالعات کاالهای رســوبی ،دپو شده و موجود در بنادر و
گمرکات کشور؛ وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛ گمرک و بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایران نســبت به پاالیش و اولویت بندی کاالها اقدام نمودهاند ،از کلیۀ
صاحبان کاال اعم از حقیقی یا حقوقی درخواســت میگردد چنانچه درخواستی
مبنــی بر ترخیص درصدی یا کامل کاالهای درصف تخصیص خود به گمرکات
اجرایی یا گمرک ایران ارائه داده اند و لیکن تاکنون مشکل ترخیص کاالهای ثبت
سفارش شــدۀ آنها مرتفع نشده و نتوانسته اند نسبت به ترخیص کاال با رعایت
مقررات مربوطه اقدام نمایند نسبت به ارسال درخواست آنی خود با ذکر شمارۀ
ثبت سفارش از طریق اتوماسیون اداری با عنوان معاون امورگمرکی گمرک ایران
اقــدام نموده و یــا از طریق تماس تلفنی با حوزۀ معاونــت فنی و امور گمرکی
گمرک ایران به شــمارۀ  ، ۰۲۱۸۸۵۰۱۴۳۵مراتــب را اعالم و یا از طریق نمابر
 ۰۲۱۸۸۷۵۶۴۶۸نســبت به ارسال درخواست مربوطه اقدام نمایند تا مشکالت
مربوطه بقید فوریت رسیدگی شود .این اطالعیه ادامه داد که همچنین  ،صاحبان
کاالهای اشــاره شــده یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند از روز شنبه ۱۱/۵/۹۹
رأس ساعت  ۱۱به بعد با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی  ،بصورت حضوری
نســبت به پیگیری تقاضای ترخیص کاالهای اشاره شده  ،با مراجعه مستقیم به
میز خدمت گمرک ایران واقع در طبقۀ همکف ســاختمان شهید بهشتی ،اقدام
نمایند .بر این اســاس  ،در موعد ذکر شــده عالوه برحــوزه معاونت فنی و امور
گمرکی گمرک ایران ،نمایندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت و بانک مرکزی
جمهوری اســامی ایران نیز همزمان در میز خدمت حضور داشته و در صورت
احصاء هر مشــکل مرتبط با ترخیص ،در همان زمان نسبت به بررسی موضوع و
اعالم نتیجه رسیدگی اقدام خواهد شد.

رشد ماهانه قیمت طال رکورد جدید زد

قیمت طال در معامالت روز جمعه بازار جهانی با ضعیف شــدن ارزش دالر،
افزایش یافت و در مســیر ثبت بزرگترین رشد قیمت ماهانه در چهار سال و نیم
گذشــته قرار گرفت .به گزارش ایسنا ،بهای هر اونس طال برای تحویل فوری در
معامالت روز جاری بازار سنگاپور  ۰.۴درصد افزایش یافت و به  ۱۹۶۷دالر و ۵۳
سنت رسید .بهای معامالت این بازار روز گذشته پس از  ۹روز متوالی افزایش ،با
کاهش روبرو شــد .در بازار معامالت آتی آمریکا ،هر اونس طال یک درصد صعود
کرد و به  ۱۹۶۱دالر و  ۳۰سنت رسید .دالر آمریکا به پایین ترین حد در دو سال
اخیر نزول کرد و در مسیر بزرگترین افت ماهانه در یک دهه گذشته قرار دارد و
این امر طال را که به این ارز قیمت گذاری میشود ،برای دارندگان ارزهای دیگر
ارزانتر کرده است .عالوه بر آمار تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم که انقباض
اقتصادی عمیق آمریکا در  ۷۳ســال اخیر را نشان داد و رشد آمار بیمه بیکاری،
دالر تحت تاثیر اظهارات دونالد ترامپ،رئیس جمهور آمریکا که احتمال به تاخیر
افتادن انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر را مطرح کرد ،به شدت آسیب دید.
به گفته جان شارما ،اقتصاددان بانک ملی استرالیا ،آمار ضعیف تولید ناخالص
داخلی آمریکا در ســه ماهه دوم منعکس کننده ضعف اقتصاد این کشور بود و
سرمایه گذاران را متقاضی طال به عنوان دارایی امن کرد .وخامت وضعیت شیوع
ویروس کرونا ،تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و افت بیشتر ارزش دالر ممکن است
طال را به مرز  ۲۰۰۰دالر برساند .طال از ابتدای ژوییه تاکنون بیش از  ۱۰درصد
رشد قیمت داشته که بزرگترین رشد قیمت ماهانه از فوریه سال  ۲۰۱۶محسوب
میشود و سه شنبه هفته جاری تا رکورد تاریخی  ۱۹۸۰دالر و  ۵۷سنت پیش
رفت.

