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تقویت راهبرد ساخت داخل در صنعت نفت
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سامانه امالک و اسکان راهاندازی شد
عطف گزارش

3
یادداشت

برای شناســایی واحدهای مســکونی خالــی و اخذ
مالیات از این خانهها بود.
 25ëëدرصد ارزانتر
به منظــور ســاماندهی بازار مســکن ،عــاوه بر
راهاندازی سامانه امالک ،روز گذشته اخبار دیگری
بــرای بهبــود شــرایط ســاخت از ســوی متولیــان
بخش مســکن عنــوان شــد .در این راســتا محمود
محمودزاده ،معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و
شهرسازی از امضای سه تفاهمنامه با وزارت کشور،
ســازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت تهاتر
ایرانیــان خبــر داد که موجب کاهــش  25درصدی
هزینه ساخت مسکن در طرح ملی میشود.
محمودزاده گفت :بدون در نظرگرفتن قیمت
زمیــن ،طــرح اقــدام ملــی مســکن بیــش از ۱۰۰
هزارمیلیــارد تومــان گردش مالی ایجــاد میکند و
در ایجاد اشتغال ،رونق صنعت و رونق اقتصادی
تأثیری بسزایی خواهد داشت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی
بــا اشــاره بــه امضــای ســه تفاهمنامــه بــا وزارت
کشــور گفــت :در موضــوع تخفیــف و تســهیل در
صدور پروانه ســاخت ،با ســازمان نظام مهندسی
ساختمان برای ارائه خدمات مهندسی ،با شرکت
تهاتر ایرانیان برای تأمیــن مصالح نیز توافقهای
خوبی شده است .وی با بیان اینکه برای دهکهای

یک تا سه تخفیف  100درصدی در نظر گرفتهایم،
خاطرنشــان کــرد :تفاهمنامههــای امضا شــده در
مجمــوع موجــب کاهــش  ۲۵درصــدی قیمــت
تمام شــده مســکن بــرای متقاضیان طــرح اقدام
ملی اســت .محمودزاده یادآور شد :در مرحل ه اول
تنام  ۲۴۰هزار ثبتنامی داشــتیم و  ۵۸درصد
ثب 
واجد شــرایط انتخاب شدند که استانهای اردبیل
و خراســان جنوبی بیشترین ثبتنامیها و سمنان
و خراسان شمالی جزو کمترین ثبتنامیها بودند.
ëëصدورپروانهرایگان
معاون وزیر راه و شهرســازی در ادامه گفت :بر
اساس تفاهمنامهای که روز سهشنبه بین وزارت راه
و شهرســازی و وزارت کشــور به امضا رسید قیمت
پروانــه ســاختمانی بــرای ســاخت مســکن ملــی
کاهش مییابــد .وی گفت :برای دهکهای یک تا
سوم صدور پروانه ساختمانی رایگان خواهد بود و
بــرای دهکهای چهار تا هفت ،حداقل  ٥٠درصد
تخفیف به همراه تقسیط در نظر گرفته شد.
ëëمصالحاقساطی
در مراسم روز گذشته تفاهمنامهای بین وزارت
راه و شهرســازی و یــک شــرکت بخــش خصوصی
بهمنظور تأمین مصالح ســاختمانی با تخصیص
 30درصــد و اقســاط  36ماهــه برای اجــرای طرح
مسکن ملی به امضا رسید.

بررســی شــرایط اقتصادی کشــور نشــان میدهد کــه محدودیتهــای تحریم حداقــل در میان
مدت وجود دارد و براین اســاس باید برنامهریزیها طبق شــرایط تحریمی انجام شــود .تجربه
ســالیان گذشــته نشــان میدهد کــه در هر مقطعی کــه به ســمت مردمی کــردن اقتصاد پیش
رفتهایم موفقتر عمل و تصمیمات بهتری اتخاذ کردهایم .بنابراین باید مردمیسازی از طریق
سید بهادر
خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی در دستور کار
احرامیان
قــرار گیرد .درصورتی که بخش خصوصی تقویت شــود به طور قطــع میتواند عملکرد بهتری
عضو هیأت
بخصوص در شرایط تحریم داشته باشد و بنابراین باید سمت و سوی اقتصاد از دولت به بخش
نمایندگان اتاق
بازرگانی ایران
خصوصی تغییر کند .دراین راستا میبایست تصدیگری دولت دراقتصاد کاهش یابد و برخی
از وظایفی که هماکنون توسط دولت انجام میشود به بخش خصوصی واگذار شود .ضمن اینکه
کاهش دخالتهای دولت در سازوکار بازار و قیمتها نیز کمک زیادی به اقتصاد خواهد کرد .نکته دیگری که اهمیت باالیی
دارد اســتقالل بانک مرکزی است .بررســی وضعیت اقتصاد ایران نشان میدهد که یکی از مهمترین دالیل رشد نرخ تورم
عدم استقالل بانک مرکزی بوده است موضوعی که با اضافه برداشت بانکها و نداشتن انضباط پولی تشدید شد .برهمین
اســاس هرچه اســتقالل نهاد ناظر بازار پول افزایش یابد به نفع اقتصاد ملی اســت .عالوه براین بهبود محیط کســب و کار
همواره یکی از اولویتهای اصلی اقتصاد ایران بوده است که همچنان در اولویت است .هماکنون در بسیاری از بخشها با
ازدحام قوانین و مقررات روبهرو هستیم و میتوان با حذف قوانین زائد فضای بهتری برای فعالیت فعاالن اقتصادی فراهم
کرد .این درحالی است که به اعتقاد تولیدکنندهها در بسیاری از موارد موانع داخلی جدیتر از موانع خارجی بوده است.

توزیع دوباره ثروت

با توجه به وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به مجلس شورای اسالمی داده است ،این نهاد
میتواند نقش مهمی در بخش اقتصادی داشــته باشــد .برهمین اساس نمایندگان مجلس
یازدهم باید اولویتهای اقتصادی را برای مجلس جدید مشخص کنند.
یکــی از مهمتریــن اولویتهایی کــه مجلس باید در دســتور کار خود قــرار دهد ،تصویب و
محمد نصر
اصالح قوانین و مقرراتی است که در نهایت به بهبود فضای کسب و کار کشور منجر میشود.
اصفهانی
مقرراتی که باعث تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد و اطمینان فعاالن اقتصادی شود وآنها
عضو هیأت علمی
را برای سرمایهگذاری و ورود به فعالیتهای تولیدی دلگرم کند.
دانشگاه خوارزمی
این کار میتواند زمینههای رشد و رونق اقتصاد و تولید را بههمراه داشته باشد .عالوه براین
موضــوع دیگــری که میتواند جزو اولویتهای اقتصادی نمایندگان خانه ملت قرار گیــرد ،ریلگذاری قانونی برای توزیع
مجدد و عادالنه ثروت در کشــور اســت .در واقع باید یک تغییر و تحول در زمینه تخصیص منابع به بخشهای مختلف
اقتصاد و مناطق مختلف کشــور صورت گیرد .دراین راســتا باید بهرهمندی گروههای مختلف از ثروت دستخوش تغییر و
اصالح شود .هماکنون یکی از معضالت اقتصادی کشور کم رمق بودن بخش تولید است که باید این مهم در دستور کار
قوه مقننه نیز قرار گیرد .درصورتی که تولید کشور در تمام بخشها با رشد و رونق مواجه شود تأثیر زیادی بر سایر بخشها
خواهد داشت و یکی از منابع اصلی برای توزیع و تقسیم ثروت از طریق ایجاد اشتغال و بهبود رفاه اجتماعی خواهد بود.

افت تجارت کاال وخیمتر میشود

اخبار بینالملل

همایــش «طــرح اقــدام ملــی مســکن» بهمنظور
بررســی عملکرد دســتگاههای متولی و روشهای
اجرایــی طرح بــا حضور وزیــر راه و شهرســازی روز
گذشــته برگــزار شــد .رونمایــی از ســامانه امالک و
اسکان ،کاهش  25درصدی هزینه ساخت در طرح
ملی مسکن و صدور پروانه ساختمانی رایگان برای
دهکهــای یک تا ســه در این طــرح ،از مهمترین
محورهای این همایش یک روزه بود.
رونمایی از ســامانه امالک و اســکان را میتوان
مهمتریــن رویداد بــازار مســکن در روزهای پایانی
سال عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،
محمد اســامی ،وزیر راه و شهرســازی در مراســم
ســامانه ملی امالک و اسکان ،گفت :مسیری که در
دوره قبلی برای راهاندازی ســامانه طی شــد مسیر
درستی نبود و به سرانجام نرسید .بر اساس تکلیف
قانونی ما این مسیر را اصالح کردیم و از امروز این
سامانه برای شناســایی خانههای خالی راهاندازی
شــد .هدف این اســت که با راهاندازی این ســامانه
ســوداگردی در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه
در گــردش بــرای تولیــد و عرضــه مســکن صدمه
نبینــد .وزیر راه و شهرســازی از تمام دســتگاههای
اطالعاتی خواست «اطالعات الزم را به این سامانه
بدهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند تکلیف
قانونی خود را بموقع و به آسانی انجام دهد».
ëëسامانهایبرایکنترلسوداگری
قانــون دریافــت مالیــات از خانههــای خالــی ۴
ســال قبــل به تصویب رســید و قــرار بود بــا اجرای
ایــن قانــون مســیر ســوداگری و احتــکار واحدهای
مســکونی محــدود شــود .امــا اجــرای ایــن قانــون
بهدلیــل فراهم نبودن زیرســاخت فنــی آن منوط
بــه راهانــدازی ســامانهای بهمنظــور شناســایی
واحدهــای مســکونی خالی بود .بر اســاس آخرین
آمار سرشــماری نفوس و مســکن حدود  2میلیون
و  500هــزار مســکن خالــی در کشــور وجــود دارد.
ارزش ســرمایه خوابیده در خانههای خالی کشــور
حدود  100میلیارد دالر برآورد شــده اســت که این
ســرمایه به علت نبود اطالعات کافی ،بیمصرف
مانده اســت .با راهاندازی سامانه امالک شناسایی
این خانهها برای اخذ مالیات در اولویت قرار دارد.
سازمان امور مالیاتی شرط اخذ مالیات از خانههای
خالی را راهاندازی ســامانه امالک و اســکان عنوان
کــرده اســت .مالیات بــر خانههــای خالــی یکی از
اصلیتریــن راههــای مقابله بــا ســوداگری در بازار
مســکن اســت .در واقع کنتــرل ســوداگری در بازار
مســکن تاکنون معطــل راهاندازی ســامانه امالک

وزیــر راه و شهرســازی در همایش روشهای اجرایی طرح ملی مســکن ،تســریع و تســهیل
خانهدار شــدن مردم را وظیفه دولت دانســت و گفت :به اســم حفاظت از اراضی دولتی و
بیتالمال نباید به جریان پایدار تولید مسکن ضربه زد .محمد اسالمی گفت :به حکم قانون
اساسی خانهدار کردن مردم وظیفه دولت است و تصمیمات دولت باید تسهیلکننده برای
خانهدار شــدن مردم باشد.اینکه به اسم حفاظت از اراضی و بیتالمال ،سختگیری شود و
مــردم را در تالطم خانهدار شــدن قرار دهیم و ســختگیری کنیم از رضایــت خداوند به دور
است.
اســامی با انتقاد تلویحی از روند واگذاری اراضی برای ســاخت مســکن ملی ،ادامه داد:
مــا وظیفــه داریم کــه از اراضی دولتی محافظت کنیم اما معنایش این نیســت که به اســم
محافظت از بیتالمال ،به جریان رو به رشــد تولید مســکن صدمه بزنیــم .وزیر راه وظیفه
همــگان را حمایــت از جریــان تولیــد پایدار مســکن دانســت و گفــت :این دِین بــه گردن ما
اســت و خانه دار کردن مردم جزو دیون ممتاز ما اســت و دِین را باید داد .وی تصریح کرد:
نهضت خانهســازی در کشــور ادامه پیدا میکند ،چه انبوه ســازان پای کار آیند چه نیایند .به
ســراغ شــرکتهای خوشــنام بروید ،اکنون ســتاد اجرایی فرمان امــام(ره) و همچنین گروه
ســرمایهگذاری بانک مســکن پای کار هســتند .وزیر راه و شهرســازی از برنامه این وزارتخانه
بــرای کاهش قیمت ســاخت خانه در کشــور خبــر داد و گفت :بــرای کاهش قیمت مصالح
ساختمانی و همچنین کاهش قیمت خدمات ساختمانی با گروه تولیدکنندگان و همچنین
سازمان نظام مهندسی به تفاهم رسیدیم .وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت :مرحله دوم
ثبتنام مسکن ملی بعد از انتخابات آغاز خواهد شد.

مسکن

گروه اقتصادی

یازدهمین مجلس در حوزه اقتصاد باید برای رشد و تولید برنامه دقیقی داشته باشد .دراین
راستا باید برای رشد تولید در ابتدا چالشها و موانعی که در برابر تولید قرار دارد برطرف شود.
این یک اولویت بسیار مهم است که تأثیر وسیعی بر تمام بخشهای اقتصاد دارد.
اولویت دیگری که مجلســیان باید در دستور کار خود قرار دهند ،اعمال سیاستهای پولی
امراهلل امینی
بهینه است .درواقع با اعمال این نوع سیاست میتوان تورم را مدیریت کرد .موضوعی که روی
عضو هیأت علمی
بخش تولید نیز تأثیر زیادی دارد.
دانشگاه عالمه
همچنین بخش اشــتغال و مقابله با بیکاری که عالوه بر حوزه اقتصاد آثار گســتردهای در
طباطبایی
حوزههــای اجتماعی و فرهنگــی دارد باید بهصــورت ویژه مدنظر نمایندگان مجلس باشــد.
رمز رشــد اشــتغال نیز از مسیر رونق تولید میگذرد .زمانی که اشتغال افزایش مییابد تنها موجب کاهش نرخ بیکاری و
بیکاران نمیشود و فقر را نیز کاهش میدهد .در اولویتهای بعدی تقویت سیاستهای منطقهای قرار دارد .با توجه به
محدودیتهای تحریم باید افزایش مبادالت تجاری و اقتصادی با کشــورهای منطقه و همســایه تقویت شود .درصورتی
کــه روی کشــورهای منطقه تمرکز کنیــم میتوان صادرات را افزایــش داد و با انعقاد پیمانهای تجــاری و اقتصادی دو یا
چندجانبه از ظرفیت باالیی که در کشورهای اطراف قرار دارد بهره ببریم .درهمین راستا باید سفرای خارجی در کنار تجارو
بازرگانان به سفیران اقتصادی کشور تبدیل شوند و فرآیند ورود و حضور ایرانیها را در کشورهای دیگر تسهیل کنند.
با توجه به مشکالت معیشتی که برخی از اقشار کشور همچون بازنشستگان دارند باید سیاستهای حمایتی از این قشر
نیز در دستور کار قرار گیرد و با بازبینی یارانهها سهم بیشتری به این بخش اختصاص یابد .موضوعی که با همسانسازی
حقوق میتوان برای بخش وسیعتری از جامعه مانند فرهنگیان انجام داد.

اقتصادمردمی

به منظور مهار سوداگری در بازار مسکن

حفاظت از اراضی دولتی بهانهای برای جلوگیری از تولید پایدار مسکن

تــا برگــزاری یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای
اســامی چیزی باقی نمانده اســت ،مجلسی که گروههای
سیاســی امید زیادی به آن بستهاند با استفاده از اختیارات
آن تحولی بزرگ در کشور رقم بزنند .اما در بخش اقتصاد
چــه اولویتهایی باید در دســتور کار این مجلس باشــد .با
توجه به شــرایط خاص کشور و همچنین محدودیتهای
تحریم هماکنون «اقتصاد» یکی از مهمترین اولویتهای
کشور شده است و برهمین اساس کاندیداهای نمایندگی
مجلــس بایــد برنامههــای روشــن و دقیقــی بــرای حــل
مشکالت اقتصادی داشته باشد تا از خرداد ماه سال آینده
در کنار قــوه مجریه تحوالت مثبتی در حوزه اقتصاد ایجاد
کنند .هرچند ممکن اســت در نگاه اول مشــکالت اقتصاد

اولویت اول رونق تولید

یادداشت

وی از جهــاد دانشــگاهی بهدلیل سرســختی در
بــه نتیجــه رســاندن ســاخت دکل قدردانــی کرد و
گفت :سیستمهای قدیمی در برابر هر کار جدیدی
مقاومت میکنند .باید سرســختانه عمــل کرد ،در
غیــر این صــورت کاری از پیش نمیرود .تیم جهاد
دانشــگاهی نیز تیــم جوان ،سرســخت و معتقد به
توسعه کشور اســت که این موضوع ارزش بسیاری
دارد .زنگنــه بــا بیــان اینکــه بــه جهــاد دانشــگاهی
اصرار میکنم این روند را ادامه دهند و به ســاخت
داخل عمق ببخشــند ،ادامه داد :وظیفه ماست که
بــرای کارخانههــای داخلی کار درســت کنیم .اهواز
بعــد از اصفهــان و اراک از نظر تجهیزات صنعتی
قطب مهمی اســت .وزیــر نفت گفــت :حمایت از
شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتاپها در برنامه
ماســت و حمایــت از جهــاد دانشــگاهی نیــز ادامه
خواهد داشت.
ëëدکلایرانیفقطبرایایراننیست
دکل ساختهشــده ،فقط برای
زنگنــه تأکید کردِ :
ایران نیســت و باید در تمام منطقه از آن اســتفاده
کرد ،منطقه ما سالها نفت خواهد داشت.
وزیر نفت در حاشــیه این مراسم نیز گفت :باید
از فرصــت تحریم برای توســعه و تقویت ســاخت
داخل استفاده کنیم.
وزیر نفت با بیان اینکه خوزستان میتواند یکی
از قطبهــای صنعتــی باشــد و مــا بایــد از فرصت
تحریم برای توسعه ساخت داخلی و فناوری ملی
اســتفاده کنیم درباره چشــمانداز اجــرای  ۲۸طرح
بر جوامع پیرامونی هــم توضیح داد و گفت :چهار
درصد اعتبارهای حاصل از طرحهای نگهداشت و
افزایش توان تولید که معادل  ۲۴۰میلیون دالر ،به
جوامع پیرامونی اختصاص مییابد.

ëëصنعت نفت میتواند پرچمدار توسعه صنعتی
کشورباشد
همچنین ،وزیر نفت در آیین امضای قرارداد
واحــد فــراورش پیشســاخته میــدان آزادگان
جنوبی گفت :صنعــت نفت میتواند با تعریف
پروژه و ایجاد تقاضا ،پرچمدار و پیشــرو توســعه
صنعتــی کشــور باشــد .زنگنــه با بیــان اینکــه کار
ساخت مته از اقدامهای بسیار خوبی در صنعت
نفت کشور است که با تالش جهاد دانشگاهی در
حال نتیجه دادن است ،اظهار کرد :امروز یک روز
بهیادماندنی برای صنعت نفت ایران است ،زیرا
کارهای بســیار خوبی در خوزستان شده است که
آثــار تأثیرگــذاری بر صنعت نفت کشــور خواهد
داشت.
وی با اشاره به اینکه کار ساخت مته از اقدامهای
بســیار خوبی اســت که بــا تالش جهاد دانشــگاهی
در حــال نتیجه دادن اســت ،افــزود :مته یک کاالی
مصرفی اســت و در ســال به تعداد زیادی مته نیاز
داریــم و در این راســتا حتی اگر تحریم نباشــیم نیز
باید اقدامهایی انجام شــود تا متههای مورد نیاز را
از داخل کشور تأمین کنیم.
زنگنــه بــا اشــاره بــه اینکــه اساســاً واحدهــای
آتــی بهرهبــرداری و نمکزداییهــا بایــد بــا روش
پیشســاخته اجرایی شوند تا با هزینه و زمان کمتر
شــاهد اجــرای طرحهــای فــرآورش پیشســاخته
باشیم ،افزود :فعالیت در این بخش تمامی ندارد و
تقاضا برای آن زیاد است،زیرا بسیاری از واحدهای
موجود از کارافتاده و قدیمی هستند.
وی ادامه داد :حقالزحمه هر بشــکه نفت خام
در واحد فرآورش هماکنون  ۱.۲دالر تعیین شده که
با رقابتی شدن این هزینه کاهش مییابد.

یادداشت

سفر شلوغ و پر کار وزیر نفت به خوزستان؛ سفری که
از روز دوشــنبه و بعــد از بازدید از گردهمایی دانش
بنیانها شروع شد و از همان بدو ورود پرماجرا بود.
بهطوری که ابتدا نشستی یک ساعته با حضور بیژن
زنگنــه در اهــواز برگزار شــد که موضوعش بررســی
رونــد احــداث خــط لولــه گــوره  -جاســک و پایانــه
صادراتی نفتخام در بندر جاسک بود و در نهایت
بــه تشــکیل کارگروهی بــرای هماهنگــی در تأمین
لوله مورد نیاز پروژه گوره  -جاســک ختم شد .گفته
میشود که بخش زودهنگام این طرح پیشرفت ۵۰
درصدی دارد.
روز سهشــنبه نیز ایــن روند ادامه داشــت و با
حضور وزیر نفت از دکل  ۷۲فتح رونمایی شــد.
دکلی که ششــمین دکل ســاخته شــده از ســوی
ســازندگان داخلی اســت و قرار اســت در یکی از
مناطق اکتشــافی کشور مســتقر میشود .سپس
بــا حضور زنگنــه ،قــرارداد واحد فرآورش ســیار
در میــدان نفتی آزادگان جنوبــی بهروش BOO
ســاخت ،تملک ،بهرهبرداری (– Build – Own
 )Operateبین شرکت مهندسی و توسعه نفت
(متــن) و جهــاد دانشــگاهی امضا شــد؛ واحدی
مهم برای بهرهبرداری هرچه ســریعتر افزایش
تولیــد در میادیــن مشــترک و همچنیــن «متــه
حفاری دندانهای» که یکی از اقالم مهم صنعت
نفت اســت ،رونمایی و وارد فاز تولید انبوه شــد.
در ایــن میان وزیر نفت نــکات و آمارهایی نیز از
صنعت نفت به زبان آورد.
ëëوظیفه داریــم برای کارخانههــای ایرانی کار ایجاد
کنیم
وزیــر نفــت در آییــن رونمایــی از دکل  ۷۲فتح،
اهواز را ســومین قطب مهم کشور از نظر تجهیزات
صنعتــی خوانــد و گفــت :مــا وظیفــه داریــم برای
کارخانههای ایرانی کار ایجاد کنیم.
بهگــزارش شــانا ،بیــژن زنگنه افــزود :امــروز روز
خوبی اســت .مســأله ســاخت دکل در ایران یکی از
آرزوهــای صنعت نفت اســت و ما برای ســالهای
طوالنی به حفاری و تجهیزات آن نیاز داریم.
زنگنــه گفــت :دکل تجهیــز نیســت ،بلکــه یک
کارخانــه ســیار اســت و ســرمایهگذاری مــورد نیــاز
برای بسیاری از کارخانههایی که در کشور داریم به
اندازه یک دکل نیست .بهرهمندی از ایده دستگاه
فرآورش سیار نفت هم از همین طرح دکل گرفته
شد که امروز قراردادی مرتبط با آن امضا میشود.

پارلمان

گروه اقتصادی

گروه اقتصادی

ایران مشــخص باشــد ،اما شناســایی و اولویتبنــدی این
مســائل که بهطور قطــع ارتباط منطقی با یکدیگــر دارند،
اهمیــت زیــادی دارد .درصورتــی که اغلــب نمایندگان در
خصــوص چالشهــای اقتصــادی و اهمیــت آنهــا بــا هم
تفاهم داشته باشند میتوان امید داشت که با یک برنامه
زمانبندی و دقیق و براســاس اختیاراتی که قانون اساســی
بــه قــوه مقننــه داده اســت در جهت حــل و رفــع آنها گام
برداشــت .درهمین راستا ســه تن از کارشناسان اقتصادی
توگو با «ایران» فهرستوار مهمترین اولویتهایی
در گف 
که مجلس یازدهم باید در دســتور کار خود داشــته باشد را
اعالم کردهانــد ،اولویتهایی که میتوان آنها را به مقابله
با تورم ،رونق تولید ،کاهش هزینهها ،انضباط پولی و مالی،
اشتغالزایی و مقابله با بیکاری ،بهبود فضای کسب و کار و
واگذاری اختیارات دولت خالصه کرد.

ســازمان جهانی تجــارت ( )WTOپیشبینی کرد که تجارت جهانــی کاالها در ماههای آینده بهدلیل اختالالت ناشــی از
شــیوع ویروس کرونــا در فعالیت بازرگانی بینالمللی ،ضعیف خواهد ماند .شــاخص بارومتر تجــارت کاالی  WTOدر
دســامبر به  ۹۵.۵واحد در مقایســه با  ۹۶.۶واحد در نوامبر رســید .رقم  ۱۰۰واحد به منزله رشــد در ســه ماه آینده منطبق
با روندهای رشــد میان مدت اســت در حالی که رقم باالتر از  ۱۰۰رشــد باالتر و رقم پایین  ۱۰۰رشد کمتر را نشان میدهد.
ســازمان جهانی تجارت در این گزارش اعالم کرد تهدیدات ســامت و ســایر تحوالت جهانی در چند ماه نخســت ســال
ممکن اســت شــروع آهسته رشــد تجارت را تضعیف کند .حجم تجارت کاال در جهان طی سه ماهه ســوم سال  ۲۰۱۹به
میزان  ۰.۲درصد در مقایسه با مدت مشابه سال  ۲۰۱۸افت کرد/.ایسنا

استقبال بورسها از اقدامات جدید چین

موافقت چین با افزایش کاالهای مســتثنی از تعرفههای بیشــتر با اســتقبال معاملهگران مواجه شــد .چین اعالم کرد
کــه شــمار کاالهای امریکایی که از تعرفه وارداتی مســتثنی میشــوند را به  ۶۹۶قلم افزایش خواهــد داد .این اقدام که
به فاصله یک ماه از امضای فاز نخســت توافق تجاری بین دو اقتصاد نخســت جهان صورت میگیرد ،شــامل اقالم
کشــاورزی و انرژی نظیر گوشــت ،ســویا ،نفــت خام و گاز طبیعی خواهــد بود .طبق مفاد فاز نخســت ،چین متعهد به
افزایش  ۲۰۰میلیارد دالری واردات خود از امریکا طی سه سال شده است .بهنظر میرسد پساز توافق نسبی با چین
بهدنبال امضای فاز نخست توافق تجاری پس از  ۱۷ماه اختالف گسترده ،اکنون توجه امریکا معطوف به اتحادیه اروپا
شــده اســت .امریکا تاکنون با ژاپن ،کانادا ،مکزیک ،برزیل ،آرژانتین و کره جنوبی بر ســر پیمان تجاری جدید که هدف
آن کاهش کسری حساب تجاری این کشور و افزایش واردات محصوالت امریکایی است به توافق رسیده و با چین نیز
فاز نخست توافق را امضا کرده است .در وال استریت ،بیشتر شاخصها صعودی بودند تا جایی که دو شاخص از سه
شــاخص مهم بورســی در ســطح باالتری از روز قبل خود بسته شدند .شاخص «داوجونز ایدانســتریال اوریج» با ۰.۰۹
درصد کاهش نســبت به روز قبل و در ســطح ۲۹هزار و  ۳۹۸.۰۸واحد بســته شــد .شــاخص «اساند پی  »۵۰۰با ۰.۱۸
درصد افزایش تا ســطح  ۳۳۸۰.۱۶واحدی باال رفت و دیگر شــاخص مهم بورسی امریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با
صعود  ۰.۲درصدی در سطح  ۹۷۳۱.۱۸واحدی بسته شد/.ایسنا

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار از راهانــدازی فــروش
اســتقراضی در چهارم اســفندماه
خبــر داد و اعــام کــرد کــه ایــن
ســازمان آمادگــی دارد اوراقــی
منتشــر کند که به تضمیــن بانکی
نیــاز نداشــته باشــد و مبتنــی بــر
سهام باشد.
شــاپور محمــدی در نخســتین
همایــش مالــی ایــران در مــورد
حجــم اوراق منتشــره در بــازار
ســرمایه گفت :حجم ایــن اوراق
در ســال  ۹۴معــادل  ۱۴هــزار
میلیــارد تومــان بود که امــروز به
 ۱۴۰هــزار میلیارد تومان رســیده
اســت در واقــع حجــم اوراق
منتشــره در بازار سرمایه  ۱۰برابر
شده است این در حالی است که
هیــچ متغییر اقتصــادی  ۱۰برابر
نشده است.
محمــدی ادامــه داد :ایــن آمــار
نشــان دهنــده عــزم و اراده در
بازار ســرمایه برای توســعه و تنوع
بخشــی ابزارهــای مالــی اســت،
البته اگر این میزان را با تســهیالت
بانکــی مقایســه کنیــم هنــوز کــم
اســت امــا نســبت بــه چهار ســال
گذشــته خــود رشــد چشــمگیری
داشته است.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار ادامــه داد :از ابتدای ســال
تاکنــون  ۳۹هــزار میلیــارد تومــان
اسناد خزانه اســامی منتشر شده
اســت کــه بــرای اقتصــاد مــا عدد
کمی نیست.
وی بــا بیــان اینکــه صندوقهــای
بازارگردانــی معــاف مالیاتــی
هســتند ،گفت :البته بازار ســرمایه
ایران تاکنون  ۲۵۰۰میلیارد تومان
مالیــات پرداخــت کــرده اســت.
حجــم معامــات چهــار بــورس
ایران تــا دیروز  ۸۴۹هــزار میلیارد
تومــان بــود و  ۶۲۳شــرکت در
بورس و فرابــورس حضور دارند/.
ایسنا

خبر خوان

تحقق آرزوی ساخت دکل ایرانی

توگو با «ایران» اولویتهای اقتصادی مجلس آینده تبیین میشود
در گف 

راهاندازی فروش
استقراضی در بورس

تأمین 100هزار تن
کاال برای شب عید

دبیرکارگــروه تنظیــم بــازار بیــان
داشــت :بــرای تنظیــم بازار شــب
عیــد بیــش از  100هــزار تــن کاال از
جمله شــکر ،روغن ،برنج ،گوشت
و مــرغ بــه بازرگانــی اســتانها
تحویل شــده است و در شبکههای
مورد اطمینان توزیع شده است.
عبــاس قبــادی گفــت :قیمت این
اقالم مصــوب شــده و از ابزارهای
نظارتــی بهــره میگیریــم تــا بــا
گرانفروشــی و تخلفــات برخــورد
شود.
وی افزود 4 :هزار فروشگاه عرضه
مســتقیم کاال در سراســر کشــور از
این هفته کار خود را آغاز میکنند.
دبیــر کارگــروه تنظیم بــازار اظهار
داشــت :در زمینــه تأمین گوشــت
مــرغ و گوشــت قرمــز هیــچ گونــه
مشــکلی وجــود نــدارد و بیــش از
 130درصــد مصــرف ایــام عیــد و
مــاه مبارک رمضان تــدارک دیده
شده است.
دبیرکارگــروه تنظیــم بــازار اظهــار
داشــت :در سراســر کشــور 199
نمایشــگاه عرضــه مســتقیم کاال
در ایام پایانی ســال برگزار خواهد
شــد کــه در کنــار آن حراجهــای
فوقالعاده هم برگزار خواهد شد.
قبــادی اظهــار داشــت :توزیــع
کاالهــای اساســی در میادین میوه
و ترهبار در ایام پایانی ســال انجام
خواهــد شــد و بــرای کاالهــای پــر
مصرف مــاه مبــارک رمضان هم
تــدارک الزم دیــده شــده اســت/ .
فارس

ابالغ دستورالعمل
خریدتضمینیگندم

دســتورالعمل خریــد تضمینــی
گنــدم بــرای اجــرا بــه ادارات کل
غله و خدمات بازرگانی  ۳۱استان
ابالغ شد.
یــزدان ســیف ،مدیرعامــل
شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران
دســتورالعمل اجرایــی خریــد
تضمینــی گنــدم داخلی در ســال
 1399را جهــت اجرا به ادارات کل
غله و خدمات بازرگانی  31استان
ابــاغ کــرد .نــرخ خریــد تضمینی
گندم در ســالجاری  2200تومان
اعالم شده است/ .تسنیم

