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اقتصاد

انسداد
معاون وزیر صنعت از مسدود ماندن سایت ثبت سفارش واردات خودرو تا اطالع ثانوی خبر داد .به گزارش تسنیم ،مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد مسدود بودن سایت ثبت سفارش خودرو  ،اظهار داشت :ثبت سفارش
سایت ثبت
واردات خودرو تا زمان تصویب طرح تصویب ساماندهی واردات خودرو در دولت باز نخواهد شد .وی با بیان اینکه مشکل ثبت سفارش واردات خودرو ربطی به انتقال دادهها و به روزسانی سایت آن ندارد ،افزود :از آنجا که میخواستیم طبق
سفارش واردات دستورالعمل جدید واردات خودرو و شفافیت واردات حرکت کنیم جلوی ثبت سفارش را گرفتیم و هر زمان آن بخشنامه در دولت تصویب شد اجازه واردات خودرو را خواهیم داد .خسروتاج تاکید کرد :در دستورالعمل جدید بحث نمایندگی رسمی
خودرو تا اطالع شرکتها ،استفاده از ظرفیت تولید داخل ،مشخص بودن واردکنندگان خودرو و تعهداتی که واردکنندگان خودرو بایدانجام دهند قید شده است .معاون وزیر صنعت اضافه کرد :ثبت سفارش خودرو برای خودروهای سی بی یو بسته است و مابقی
مجموعههای مونتاژ کننده میتوانند قطعات خودرویی را وارد کنند .براساس طرحی که از سوی وزارت صنعت آماده و به دولت ارسال شده است ،واردات خودرو منوط به استفاده  50درصدی از ارز صادرکنندگان است.
ثانوی

وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در اتاق تهران مطرح كردند:

اجرای صحیح خصوصیسازی در دولت دوازدهم

وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت صنعت،
معدن و تجارت درباره نرخ ســود بانکی گفت :تالش
میشــود به هر ترتیبی حجم منابع مالی از سیســتم
بانکی به ســمت تولید بیاید .نرخ ســود تســهیالت
اعطایی بــه فعالیتهــای تولیدی نرخی اســت که
متناســب نیســت .محمدرضا شــریعتمداری معاون
اجرایی رئیسجمهور و گزینه پیشنهادی برای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در دولت دوازدهم در بیست و
نهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
اظهار کرد :ســوابق نشــان داده که اعتماد به بخش
خصوصی شرایط خوبی برای کشور ایجاد کرده است و
امیدواریم بتوانیم در آینده از مشورت ،کارشناسی این
بخش استفاده بیشتری کنیم .وی افزود :در صورتیکه
در حال حاضر در حوزههای ســرمایهگذاری خارجی
مشــکل داریم اما امیدواریم با حضور آقای کرباسیان
به عنوان وزیــر پیشــنهادی وزارت اقتصاد در دولت
دوازدهم این مشکالت برطرف شود.
وزیــر پیشــنهادی دولــت دوازدهم بــرای وزارت
صنعــت ،معدن و تجارت ادامه داد :منظور از واگذاری
تصدیگــری به بخش خصوصــی انتقال آن به بخش
خصوصی واقعی اســت کــه از توانمندیهــای اتاق
بازرگانی و اصناف میتوانیم به این مهم دســت یابیم.
شریعتمداری گفت :استفاده از توانمندیهای اتاقها با
توجه به  2.5میلیون واحد صنفی برای ما اهمیت دارد
زیرا واحدهای صنفی میتواند بخشــی مهمی از تولید
در کشور را برعهده بگیرد .معاون اجرایی رئیسجمهور
گفت :اگر اشکالی در واگذاریها است باید مشکل در
این خصوص برطرف شود و واگذاری تصدیگری باید
به صورتی ادامــه یابد نه اینکــه واگذاریها برگردد.
وی تصریح کرد :در شــرایط فعلی بار مسئولیتهای
دولت به اندازه کافی ســنگین است و در صورتی که
بنده مســئولیتی در وزارت صنعت بگیرم به هیچوجه
بار دولت را ســنگین نمیکنیم .وی با تاکید بر اینکه
تصدیگرها باید به بخشهای غیردولتی واگذار شــود
گفت :بــا گرفتن مســئولیت وزارت صنعت در دولت
دوازدهم ســپردن کار به بخش خصوصی و غیردولتی
را در دســتور کار خــود دارم و معقتــدم که بخش
خصوصی باید در جایگاه خود قرار گیرد .شریعتمداری
تصریح کرد :در این سالها اشتغال مهمترین عنصری
اســت که باید به دنبال حل آن باشــیم و معضالت

در تیرماه امسال تعداد معامالت مسکن نسبت به خرداد ماه
امسال  ۵.۸درصد و نسبت به تیر ماه سال گذشته ۲ ،و نیم درصد
کاهش داشته است .به گزارش مهر ،دفتر برنامهریزی و اقتصاد
مسکن معاونت مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی
طی گزارشی که از حجم معامالت مسکن و اجارهبهای مسکن
تهران در ماه گذشــته ارائه کرده ،اعالم کرد :در تیرماه ســال
جاری ۱۴ ،هزار و  ۷۷۷فقره معامله واحد مســکونی انجام شد
که نسبت به ماه قبل از آن (خرداد  ۵.۸ )۹۶درصد و نسبت به
مدت مشابه سال گذشته (تیر  ۲ )۹۵و نیم درصد کاهش داشته
است .براساس این گزارش بیشترین تعداد معامله مسکن در
تهران را امالک مســکونی منطقه  ۵پایتخت با  ۲هزار و ۲۹۷
فقره معامله به خود اختصاص دادند اما منطقه  ۱۹تهران با تنها
 ۱۱۱فقره معامله ،کمترین میزان خرید و فروش را دارا بود .با
این حال واحدهای مسکونی منطقه  ۲۲با رشد  ۱۹.۸درصدی
بیشترین نرخ رشد نسبت به تیر ماه  ۹۵را شاهد بوده اند .نکته
مهم در این تغییرات ،افزایش میانگین قیمت واحد مســکونی
در پایتخت به  ۴میلیــون و  ۵۷۰هزار تومان در هر متر مربع
اســت که علی رغم کاهش حدودا  ۶درصدی خرید و فروش
مســکن در تهران ۵.۸ ،درصد در هر متر مربع هم نســبت به

بیکاری را حل کنیم که راه حل آن نیز توســعه تولید
در داخل کشور اســت .وی همچنین درباره نرخ سود
بانکی گفت :تالش میشود به هر ترتیبی حجم منابع
مالی از سیســتم بانکی به ســمت تولیــد بیاید .نرخ
سود تسهیالت اعطایی به فعالیتهای تولیدی نرخی
اســت که متناسب نیست و ما حتما باید با استفاده از
مکانیزمهای نظام بین بانکی برای رفع مشکالت اقدام
کنیم و نرخ متناسبی برگزینیم .وزیر پیشنهادی دولت
دوازدهم برای وزارت صنعت معدن وتجارت همچنین
درباره ســتاد تدابیر ویژه اقتصادی گفت :این ســتاد
اقتصادی مربوط به زمــان تحریم بود اما اکنون دیگر
کارایی الزم را ندارد .وزیر پیشــنهادی صنعت دولت
دوازدهم درباره واگذاری امور به بخش خصوصی گفت:
بار دولت ســنگین است و ما در دولت آینده به شکل
صحیح واگذاری به بخش خصوصی را خواهیم داشت.
محمد شــریعتمداری در دیدار با فعالین اقتصادی در
محل اتاق بازرگانی تهران در پاســخ به این سوال که
چرا دولت ســتاد ویژه اقتصادی را منحل کرد اظهار
کرد :افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری
میشود .ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مسئولیت خاصی
در دوران تحریم داشــت اما اکنون دیگر در شــرایط
تحریم به سر نمیبریم .وزیر پیشنهادی صنعت دولت
دوازدهــم در ادامه دربــاره واگذاری امــور به بخش
خصوصی گفت :بار دولت سنگین است و ما در دولت
آینده به شــکل صحیح واگذاری به بخش خصوصی را
خواهیم داشت.

کاهش  ۶درصدی معامالت مسکن در تهران

خرداد امسال و هم نسبت به تیر ماه سال قبل افزایش داشته
اســت .بیشترین قیمت مسکن در تهران را همچنان منطقه
یــک پایتخت با متر مربعی  ۹میلیــون و  ۹۲۰هزار تومان در
اختیــار دارد؛ اما کمترین قیمت مســکن در تهران مربوط به
منطقــه  ۱۸با  ۲میلیون و  ۲۶۰هــزار تومان در هر متر مربع
است .همچنین از نظر الگوی مصرف نیز حجم و نوع معامالت
نشــان میدهد واحدهای مسکونی با عمر تا  ۵سال ساخت و
فراوانی  ۴۶.۶درصد در کل معامالت مســکن تیر ماه تهران،
بیشترین متقاضی را دارند؛ ضمن اینکه واحدهای مســکونی
 ۶۰تــا  ۷۰متر مربعی نیز با  ۱۵.۷درصد حداکثر تقاضای بازار
مسکن را به خود اختصاص داده اند .خریداران نیز مایلند عمدتا
واحدهای مســکونی با میانگین قیمتــی  ۳تا  ۳و نیم میلیون
تومان در هر متر مربع را خریداری کنند؛ این نوع واحدها ۱۲.۱
درصد (بیشترین متقاضی) کل معامالت مسکن تهران در تیر
 ۹۶را به خود اختصاص داده اند.
گزارش بازار اجارهبهای مسکن
گزارش دفتــر برنامهریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و
شهرســازی میافزاید :در تیرماه امســال در پایتخت  ۱۳هزار
و  ۸۴۳فقره اجارهنامه ثبت شــد که نسبت به خرداد ماه سال

انصراف دولت از تفکیک
وزارتخانهها
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشــاره بــه اینکه گزینههای
معرفی شــده به مجلس برای وزارتخانههــای اقتصادی باعث
خشنودی است ،از منصرف شدن دولت از تفکیک وزارتخانهها
خبــر داد .به گزارش ایســنا ،مســعود خوانســاری ديروز در
نشســت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهــران عنوان کرد:
در یــک ماه اخیــر از اتفاقات مهم معرفــی کابینه به مجلس
بود که نسبت به وزارتخانههای اقتصادی باید اظهار خشنودی
کرد.
وی افزود :موضــوع دیگر الیحهای بود که دولت به مجلس
در خصوص تفکیک وزارتخانههــا داد که با پیگیریهای اتاق
این اتفاق نیفتاد و دولت از این کار منصرف شــد .رئیس اتاق
تهــران اظهار کرد :همچنیــن از اتفاقات مهــم دیگر قرارداد
شــرکتهای داخلی با رنو بود که بعد از قرارداد با توتال اتفاق
خوبی بود که امیدواریم مقدمهای برای ورود ســرمایه خارجی
باشد.
وی افــزود :در قــرارداد با توتال انجمن ســاخت تجهیزات
دریایی موفق شــد دو ســکو از این قرارداد را بگیرد که حدود
 ۱۰۰میلیــون دالر اســت و امیدواریم ســازندگان ما ســهم
بیشــتری از این قرارداد داشته باشــند .خوانساری با اشاره به
تک نرخی کــردن ارز گفت :رئیس کل بانــک مرکزی اخیرا
صحبتی در مورد تک نرخی کردن ارز داشــتند که ما چنین
صحبتــی را در آغــاز کابینه به فال نیــک میگیریم .یکی از
ضروریتریــن کارهای دولت تک نرخی کردن ارز اســت .وی
اضافــه کرد :موضوعاتــی از جمله قیمــت حاملهای انرژی،
ســود سپردهها و یارانهها مسائلی است که در اقتصاد ما وجود
دارد که هر چه دیرتر حل شــود مشــکالت بیشتری را ایجاد
میکند.

شــریعتمداری همچنین خواســتار ارائه پیشــنهاد
جدید و به روز از سوی فعالین اقتصادی به دولت شد
و گفت :دولت با گوش شــنوا این مسائل را میشنود.
در زمینه رونق تولید باید گامهای جدی برداشــت به
نحوی که اشــتغال باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد
که راه حل آن توســعه تولید اســت البته برای تحقق
ایــن امر نیازمند حل مشــکالت مالی برای بنگاههای
دولتی هســتیم .وی درباره نرخ سود اعطایی به بخش
خصوصی گفت :در جلســه شــورای پــول و اعتبار با
استفاده از مکانیزمهای نظام بین بانکی این مشکل را
رفع کرده نرخ سود را متناسب میکنیم .شریعتمداری
در پایان گفت :در وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای
ایجاد تقاضا در بانکهــای داخلی و خارجی گامهای
اساســی برمیداریم .وزیر پیشــنهادی اقتصاد دولت
دوازدهــم با بیان این که بنده نقد جدی به قانون رفع
موانع تولیــد ،کســب و کار و آئیننامههای آن دارم
گفت :در صورتی کــه نخواهیــم کاری بکنیم آنقدر
آئیننامه میگذاریم که آن کار انجام نشــود .مسعود
کرباســیان نيز ديروز در دیدار با فعالین اقتصادی در
محــل اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد :اصل  44قانون
اساسی در اقتصاد کشور بطور کامل اجرا نشده و تنها
یک محور آن که واگذاری بوده دیده شده و بهرهوری
اجاره به شــرط تملیک در آن مورد توجه قرار گرفته
نشــده اســت .وی افزود:آنهایی را که واگذار شــده
در برخی مــوارد برای رد دیون واگذار شــده و نباید
واگذاریهایی صورت گیرد که ممکن اســت فعالیت

جاری  ۳.۲درصد و نسبت به تیرماه سال قبل  ۹.۴درصد کاهش
داشته است .با این حال مبلغ اجارهبها در تهران افزایش داشته و
نرخ اجاره و رهن در پایتخت در هر متر مربع به  ۲۷هزار و ۶۴۷
تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه گذشته  ۶.۱درصد
و نســبت به تیرماه ســال قبل  ۱۹.۱درصد رشد داشته است.
مجیدرضا محمدی کارشــناس برنامهریزی مسکن شهری در
گفتگو با مهر درباره علل عدم وقوع پیش بینیهای کارشناسان
بازار مسکن در خصوص افزایش معامالت مسکن در تابستان
امسال و آغاز فصل رونق این کاال گفت :افزایش قیمت واحد
مسکونی در تهران و کاهش حجم معامالت را باید در تغییرات
جمعیتی پایتخت جســت وجو کرد .وی با بیان اینکه معموال
تابستانها و به طور کلی نیمه نخست هر سال زمان افزایش
معامالت مسکن است ،افزود :با این حال میبینیم که امسال
حجم معامالت مســکن چه در بخش خرید و فروش و چه در
بخش اجاره مسکن ،روند کاهشــی با شیب نسبتا تند داشته
است؛ در حالیکه در گذشته اگر میزان خرید و فروش کاهش
داشت ،بیشتر تقاضاها به سمت اجاره سوق داده میشد؛ حال
آنکه هم تقاضای خرید مســکن کاهش داشته و هم تقاضای
اجاره آن؛ به معنای دیگر بخشــی از جامعه پایتختنشــین با

غیراقتصادی داشته باشــد .کرباسیان در ادامه درباره
کســب مســئولیت احتمالی در وزارت اقتصاد با بیان
اینکه به هتل  5ســتاره دعوت شده است گفت :برای
رفع مشکلها همه باید تالش و سعی کنیم تا گوشهای
از کارها گرفته شــود .وی افزود :بنــده نقد جدی به
قانون رفع موانع تولید ،کســب و کار و آئیننامههای
آن دارم و در زمانی که در گمرک نیز بودم این نقد را
نیز داشتهام .در صورتیکه نخواهیم کاری بکنیم آنقدر
آئیننامه میگذاریم که آن کار انجام نشود .کرباسیان
با بیان اینکه صادرات امر جدی برای کشور به حساب
میآید گفت :بــرای افزایش تقاضا در شــرایط فعلی
اقتصاد کشور باید به صادرات توجه بیشتری شود .وی
اضافه کرد :در بحث صادرات با روســیه به رغم اینکه
کانال ســبز گمرکی ایجاد شد و تعرفهها کاهش یافت
اما در صادرات به این کشــور موفق نبودیم .کرباسیان
در ادامه صحبتهای خود گفــت :ترکیه از آن طرف
میآید کشــور ما را دور میزند پشت مرزها میایستد
و کاالهایش را به عراق صــادر میکند .بنابراین برای
صادرات باید اهتمام بیشــتری داشت .وی همچنین
درباره توســعه مناطق آزاد گفت :در توسعه و یا عدم
توســعه مناطق آزاد در کشور اختالف نظر وجود دارد
امــا باالخره در این خصوص بایــد به یک جمعبندی
نهایی رســید .وی در ادامه صحبتهای خود در اتاق
بازرگانی تهران گفت :اصل اول سرمایهگذاری خارجی
نرخ ارز اســت بنابر این یکسانسازی نرخ ارز یک امر
پذیرفته شــده به حســاب میآید که برای اجرای آن
باید همه جوانب موجود دیده شود .کرباسیان با بیان
اینکه اقتصاد امری پیشبینی شده به حساب نمیآید
افزود :برجام تحول مناســبی در کشور انجام داد بنابر
این جامعه متاثر از تغییرات اســت بنابراین با همدلی
و هماهنگــی و دانش جمعی ذینفعان میتوان کار را
پیش برد .وی با بیان اینکه باید به سمتی حرکت کرد
که بهرهوری در اقتصاد کشور افزایش یابد گفت :الزم
اســت که دراینباره به نحوی حرکــت کرد که تولید
همراه با بهرهوری افزایــش یابد .وی با بیان اینکه در
صنعــت وفاق ملی در باالترین ســطح تنظیم و ابالغ
شــده اســت گفت :این امر مورد تاکید ما در وزارت
اقتصاد دولت دوازدهم خواهد بود .کرباسیان همچنین
درباره اصالح نظام بانکی گفت :در کنار ســیف رئیس
بانک مرکزی هستیم و به وی کمک میکنیم.

مشــاهده افزایش بیســابقه نرخ خرید و فروش مســکن و
همچنین گرانی عجیب و غریب اجارهبهای مســکن ،به این
نتیجه رســیده که یا به موطن خود و یا به شهرهای اقماری
پایتخت مهاجرت کند .کارشناس بازار مسکن ادامه داد :بخش
مهمی از این تغییرات جمعیتی تهران عالوه بر گرانی مسکن و
اجارهبها ،به دلیل تصمیمگیریهای غلط سیاستگذاران پولی
کشور است که بدون در نظر گرفتن جایگزین برای درآمدهایی
که مردم از راه سود ســپردههای بانکی به خصوص از محل
ودیعه مسکن (رهن) به دست میآوردند ،مدام اعالم میکنند
که قرار است سود سپردهها کاهش یابد؛ همین موضوع سبب
میشــود تا موجران و مالکان به سمت اخذ اجارهبها به جای
رهــن و اجاره بروند و دیگر پول ودیعه از مســتاجران مطالبه
نکنند .وی اظهار کرد :بخش دیگر نیز برمیگردد به مشکالت
اقتصاد کالن کشــور که هنوز نتوانسته مشکل بیکاری را حل
و فصل کند؛ درنتیجه آن انتظــاری که از افزایش متقاضیان
خرید و فروش یا اجاره مســکن از ســوی نسل دانشآموخته
دانشگاهی برای استقالل از والدین و تمایل به تشکیل خانواده
جدید میرود ،برآورده نمیشود که این موضوع خود به کاهش
تقاضای مسکن در پایتخت دامن زده است.

آمادگی ایران برای همکاری با صنعت خودروسازی آذربایجان

یکــی از مقامات انجمــن تولیدکنندگان قطعات
خــودرو در ایــران از آمادگی قطعهســازان ایرانی
برای همــکاری با همتایــان خــود در جمهوری
آذربایجــان خبر داد .به گزارش ایســنا ،محمدرضا
نجفی منش – دبیر انجمن قطعهســازان خودروی
ایران – در مصاحبهای با خبرگزاری ترند ،با اشــاره
به همکاریهای کنونی میان خودروســازان این دو
کشــور ،ایران خــودرو و  ،AzEuroCarاظهار
کرد که قطعهســازان ایرانــی میتوانند با همکاری
صنعتگــران آذربایجانــی فعالیت کننــد .وی در

ادامه افزود :شــرکتهای ایرانی و اروپایی در حال
حاضر بیش از  ۵۰جوینت ونچر برای تولید قطعات
خودرو در ایران تشــکیل دادهاند .طبق گفته وی،
در حــال حاضر حــدودا  ۱۲۰۰تامینکننده قطعه
در ایــران وجود دارند .جواد جهانگیرزاده  -ســفیر
ایــران در جمهوری آذربایجــان – نیز پیش از این
در مصاحبــهای با ترند عنوان کرده بود که انتظار
میرود خودروسازان این دو کشور در اوایل سپتامبر
ســال جاری اقدام بــه ایجاد یــک جوینت ونچر
کرده و نخســتین محصوالت ایــن کارخانه نیز در

پاییز وارد بازار شــود .طبق گزارش آذرنیوز ،ایران
خودرو و  AzEuroCar LLCدر ســال ،۲۰۱۶
توافقنامهای را برای ســاخت یک کارخانه مشترک
خودرو در منطقه صنعتی نفتچاالی آذربایجان امضا
کرده بودند.
ایــن کارخانه با ظرفیت تولید حــدود  ۱۰هزار
خودرو در سال ،چهار مدل ایرانی سمند ،سورن ،رانا
و دنا را تولید خواهد کرد .این پروژه  ۱۵میلیون دالر
ارزش دارد و حــدود  ۲۵درصد آن از ســوی طرف
ایرانی سرمایهگذاری خواهد شد.

معجزه سپردهگذاری در بانکهای ایران

حســین عبده تبریزی در بیست و نهمین نشست
هیئت نماینــدگان اتاق تهران که بــا حضور وزرای
پیشــنهادی اقتصاد و صمت برگزار شد ،اظهار کرد :با
نرخ فعلی جمعیت کشــور که وارد بازار کار میشود،
دولت مشکل اساسی برای اشتغال دارد .وی ادامه داد:
در حالیکه در دولت نهم و دهــم روند ورود افراد به
بازار کار بســیار محدود بود ،در دولت یازدهم شاهد
بودیم ،ساالنه بیش از یک میلیون نفر تقاضای اشتغال
داشتند که ایجاد اشتغال برای این جمعیت ،امر بسیار
دشــواری است .عبده تبریزی با اشاره به اینکه تامین
مالی به منظور رونق اشتغال از اهمیت باالیی برخوردار
است ،اضافه کرد :تامین مالی یا از نظام بانکی یا از بازار
سرمایه صورت میگیرد این در حالی است که مشکالت
اساسی بازار پول گریبان بازار سرمایه را نیز گرفته است
و این بازار نمیتواند عملکرد الزم را داشته باشد .این
اقتصاددان با بیان اینکه متاســفانه نظام بانکی ایران،

امروز گرفتار معضالت اساسی است ،خاطرنشان کرد:
وزیر پیشنهادی اقتصاد ،در کنار سایر نهادها از جمله
بانک مرکزی باید تالش کند این معضل را حل کند،
بهویژه در مورد نرخ ســود بانکی که اکنون مشکالتی
را ایجاد کرده اســت .وی ادامه داد :این در شــرایطی
است که هیچگاه این تجربه را نداشتهایم که نرخ سود
بانکی باالتر از تورم باشــد  ،اکنون نرخ سود بانکی به
سپر تورمی تبدیل شده است .عبده تبریزی در ادامه
تاکید کرد :مردم ایران اکنون با معجزه جدیدی روبه رو
شده و به آن اعتقاد دارند که میتوانند پول را در بانک
بگذارند و بانک نیز سودی بدهد که خودش در تامین
آن مشــکل دارد ،پس این معجزه یک جایی متوقف
خواهد شــد .وی افزود :نرخ سود ۲۵ -٢٠درصد است
و بازدهی کسب و کارهای ما هم این میزان نیست ،و
پرداخت این نرخ سود مشکلساز است .رئیس اسبق
سازمان بورس خاطرنشان کرد :اصالح این مشکل نیز

میتوانــد به ما صدمه تورمی بزند بنابراین در یک تله
تورمی قرار داریم و اگر طی دوسه سال آینده این روند
ادامه یابد هیچ اشتغالی ایجاد نمیشود .عبده تبریزی
با بیان اینکه با ادامه روند فعلی ،کنترل تورم یک زمانی
از دســت ما خارج میشود ،تاکید کرد :نرخ نامتعادل
در اقتصاد مشکلساز شــده است و با توجه به اینکه
بودجه نیز مشکالت اساسی دارد دولت نیز وارد بازی
نرخ سود بانکی شده است .مشاور وزیر راه و شهرسازی
خاطرنشــان کرد :قرار بود بازار بدهی کمک کند که
تاریخ بدهیها مشــخص شود اما اکنون بازار بدهی از
کارکرد خود خارج شده است .عبده تبریزی در پایان
اظهار کرد :درخواست ما این بود که بازار بدهی کمک
کنــد که دولت بازار بدهی خــود را تاریخدار کند ،اما
دولت به عنوان یک منبع درآمد به این بازار نگاه کرده
اســت و وارد بازی شده است ،اکنون با شرایط بسیار
دشواری روبه رو هستیم.
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حاشیه بازار

رونق صادارت؛ عامل اصلی گرانی آهن
محمــد آزاد گفــت :در حال حاضر بازار صادراتی رونــق دارد و هر چند
ماه شاهد افزایش قیمتها هستیم .تولیدکننده نیز ترجیح میدهد کاالی
خود را صــادر کند تا ارز دریافت کند .رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن،
فــوالد و فلزات در گفتگو با ایلنا ،درخصــوص افزایش  40درصدی قیمت
فوالد گفت :به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه همچون گنداله ،کنســتانتره
وآهن اسفنجی شاهد افزایش قیمتها بودهایم .محمد آزاد ادامه داد :قیمت
شــمش طال نیز به تاثیر از این افزایش قیمت  40درصد افزایش پیدا کرد
و به طبع آن قیمت میلگرد و فوالد نیز باال رفته اســت و در نهایت شــاهد
افزایــش  40درصدی مصنوعات آهنی هســتیم .وی درخصوص علل این
افزایش قیمت گفت :وقتی در ســاخت و ساز رکود وجود دارد و خریداری
برای آهنآالت نیست تولیدکننده مجبور است کار خود را تعطیل کند اما
وزارت صنعت مخالف تعطیلی واحدهای تولیدی اســت به همین سبب به
آنها اجازه صــادرات میدهد .آزاد ادامه داد :در حال حاضر بازار صادراتی
رونق دارد و هر چند ماه شــاهد افزایش قیمتها هستیم .تولیدکننده نیز
ترجیح میدهــد کاالی خود را صادر کند تا ارز دریافت کند .از طرفی اگر
دوباره رونق در بازار داخل حاکم شــود توان واحدهای تولیدی ما بیش از
مصرف داخلی اســت .آزاد درخصوص تاثیرگــذاری این افزایش قیمت در
ســاخت و ساز گفت :سازندگان داخلی به سبب رکود این افزایش قیمت را
لحاظ نمیکنند و اگر دولت بخواهد میتواند با جلوگیری از صادرات قیمت
را در داخل کنترل کند.

رخداد

آغاز فعالیت سامانه ثبت قراردادهای کار
از دو هفته آینده

معــاون وزیــر کار در امور روابــط کار از آغاز به کار ســامانههای «ثبت
قراردادهای کار» و «ثبت دادخواست» از دو هفته آینده خبر داد.
احمد مشــیریان در گفتگو با مهر درباره زمان آغاز به کار سامانه جامع
روابط کار که اخیرا رونمایی شــد ،گفت :در راستای راهاندازی این سامانه
بــه زودی طی حدود دو هفته آینده دو ســامانه «ثبت قراردادهای کار» و
«ثبت دادخواستها» در یک یا دو استان به صورت آزمایشی فعالیت خود
را آغاز میکنند و پس از شناســایی نقاط ضعف در سراســر کشور اجرایی
میشــود .معاون وزیر کار در پاســخ به این سوال که چرا مدتزمانی برای
قراردادهای موقت کار تعیین نشــده است گفت :بر اساس تبصره  ۲ماده ۷
قانون کار که کارهای با ماهیت مســتمر تعریف شده ،بخشنامهای از طرف
اداره کل روابط کار وزارت کار صادر شــده بود که در آن اعالم شــده بود
در صورتیکه قرارداد کار به صورت صریح و ضمنی تجدید شود دائم تلقی
میشود اما این بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری نقض شد .وی با بیان
اینکه تعیین مدت زمان بــرای قراردادهای موقت تابع مقررات و آییننامه
اســت افزود :به همین دلیل در نظر داریم در مرحله اول با تعیین حداکثر
مدت موقت برای کارهای با «ماهیت غیرمســتمر» ساماندهی قراردادهای
کار را کلید بزنیم.
به گزارش خبرنگار مهر ،هفته گذشــته سامانه جامع روابط کار با حضور
وزیر کار رونمایی شــد.ذیل سامانه جامع روابط کار بیش از  ۳۰نرم افزار و
ســامانه طراحی شده که یکی از این نرم افزارها مربوط به ثبت قراردادهای
کار و ثبت دادخواستها اســت .با رونمایی از سامانه ثبت قراردادهای کار
در آینــده نزدیک تمام کارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای منعقده خود
بــا نیروی کار در این ســامانه خواهند بود .مهمترین مزیت ســامانه ثبت
قراردادهــا ،تفکیک نوع قراردادها اعم از دائم و موقت از یکدیگر اســت که
امکان شناســایی و ســاماندهی قراردادهای کار را به وزارت کار میدهد.
در عین حال با رونمایی از ســامانه ثبت دادخواســت ،امکان ثبت هر گونه
شکایت و دادخواست از ســوی کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع
حل اختالف فراهم میشود.

آخرین خبر

کاهش۲۰میلیون مترمکعبی صادرات گاز
طی۴سال
صادرات گاز ایران از  ۲۵میلیون مترمکعب در روز در ســال  ۲۰۱۲به ۵.۲۳
میلیون مترمکعب در سال  ۲۰۱۶کاهش یافته و در صادرات گاز طبیعی حتی
از عمان هم عقبتر بوده اســت .به گزارش مهر ،در سال  ۲۰۱۵سهم ایران از
کل ذخایر گاز طبیعی جهان  ۱۸.۲درصد بوده و ســهم قطر نیز برابر با ۱۳.۱
بوده است .بنابراین دو کشور ایران و قطر ۳۱.۳درصد از کل ذخایر جهان را در
اختیار داشتهاند .در عین حال طبق آمار و اطالعات به دست آمده سهم تولید
ایران از کل تولید گاز جهانی در ســال ۲۰۱۵برابر  ۵.۴درصد بوده اســت که
تناسبی با سهم آن در ذخایر گازی جهان ( ۱۸.۲درصد) ندارد .یک منبع اگاه
در شرکت ملی گاز ایران در این زمینه به خبرنگار مهر گفت :مقدار تزریق گاز
به مخازن نفتی در ایران از رقم  ۷۹میلیون مترمکعب در روز در سال ۲۰۱۲
به  ۸۵میلیون مترمکعب در روز در سال  ۲۰۱۵رسیده است در حالیکه مقدار
تزریق گاز در الجزیره از  ۲۰۱میلیون مترمکعب در روز در سال  ۲۰۱۲به ۲۱۱
میلیون مترمکعب در روز در سال  ۲۰۱۵رسیده است .این در حالی است که
نفت درجای الجزیره  ۴۸میلیارد بشــکه و نفت درجــای ایران بیش از ۵۰۰
میلیارد بشکه است .این منبع اگاه ادامه داد :طبق اطالعات موجود صادرات گاز
قطر از  ۳۱۷میلیون مترمکعب در روز در ســال  ۲۰۱۲با طی روندی صعودی
به رقم  ۳۵۷میلیون مترمکعب در روز در سال  ۲۰۱۶رسید که رشد متوسط
سالیانه  ۳درصد را نشان میدهد .این مقام آگاه گفت :ایران در طول سالهای
 ۹۲تــا  ۹۶در جایگاه چهارم قرارداشــته و صــادرات گاز طبیعی آن حتی از
عمان هم کمتر بوده است .به این ترتیب که صادرات گاز ایران از  ۲۵میلیون
مترمکعب در روز در ســال  ۲۰۱۲به  ۵.۲۳میلیون مترمکعب در سال ۲۰۱۶
کاهش یافته است .وی افزود :در خصوص گازهای همراه سوزانده شده در سال
 ۲۰۱۵روسیه ،عراق و ایران به ترتیب با سوزاندن  ۱۶.۲ ،۲۱.۲و  ۱۲.۱میلیارد
مترمکعب مقام اول تا سوم را بین کشورهای جهان به خود اختصاص دادهاند.
وی تصریح کرد :بنابراین آمار ،اقای زنگنه بهعنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت
دوازدهم باید بهبود وضعیت صادرات گاز طبیعی را مورد توجه جدی قرار داده
و از افت بیشتر آن جلوگیری کنند.

