
در شرايطي شاخص توليد صنعتي شركت هاي 
بورسي در فروردين امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذش�ته 6/5درصد افت داشته كه كاهش 
26درصدي شاخص توليد خودروسازي و قطعات 
مهم تري�ن عامل تش�ديد  رش�د منفي صنعت 
خوانده مي شود و از آنجايي كه اين صنعت حداقل 
با 60 صنعت ديگر ارتباط تنگاتنگي دارد، بنابراين 
طبيعي است هنگامي كه شاخص توليد صنعت 
خودرو و قطعه افت را تجربه مي كند شاخص كل 
توليد ساير صنايع نيز در جاده افت حركت كند. 
وزن سنگين حوزه خودرو و قطعات در محاسبه 
رش�د اقتصاد ايران موجب شده تا سياستگذار 
كالن اقتصادی صرفاً به رش�د كم�ی توليد اين 
بخش حتی ب�ا پمپاژ تس�هيالت كالن تکليفی 
بانکی و افزايش زيان انباشه بنگاه ها توجه كند.

تأثيرپذيري شاخص توليد صنايع منتخب بورسي از 
افت شاخص توليد خودرو و قطعه را بايد در چارچوب 
پيش��ران بودن صنعت خودرو تحليل كرد. به گواه 
بس��ياري از كارشناس��ان صنعت خودرو، لكوموتيو 
صنايع كش��ور اس��ت. از آنجايي كه وضعيت حدود 
60 صنعت ارتباط مستقيم و غير مستقيم با وضعيت 
صنعت خ��ودرو دارد از اين رو هنگامي كه ش��اخص 
توليد صنعت خودرو و قطعه افت كند، شاخص كل 
توليد ساير صنايع وابسته نيز نزولي مي شود. بر اساس 
آخرين گزارش ماهانه توليد صنعتي پژوهشكده پولي 
بانكي بانك مركزي مربوط به فروردين ماه سال  جاري، 
كاهش قابل  توجه ش��اخص توليد صنعت خودرو و 
قطعات در اين ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از مهم ترين عوامل تشديدكننده رشد منفي شاخص 

توليد صنعتي در اين دوره بوده است. 
اين آمار نش��ان مي دهد صنعت خ��ودرو و قطعه در 
ميان صنايع منتخب بورسي بيشترين افت توليد را 
به نسبت مدت مشابه سال گذشته داشته است. افت 
۲6/6 درصدي شاخص توليد صنعت خودرو و قطعه 
سبب شده است شاخص توليد صنعتي شركت هاي 
بورسي در اولين ماه سال ۱۴0۱ نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 6/۵ درصد كاهش را به خود ببيند. آمار 
مذكور در شرايطي است كه طبق وعده سياستگذار 
خودرو قرار است توليد در سال ۱۴0۱ به يك ميليون 
و 600 هزار دستگاه برسد. اين در شرايطي است كه 
اولين ماه از سال جديد خودروسازي كشور افت توليد 
قابل توجهي را به خود مي بين��د. كمبود نقدينگي، 
زيان ده بودن توليد، ع��دم  تأمين به  موقع قطعات به 
دليل بدهي به قطعه سازان و در نهايت تحريم صنعت 

خودرو از داليل مهم كاهش اين شاخص هاست. 
  كاهش موجودي انبار صنعت خودرو 

به گزارش نبض صنعت، ام��ا صنعت خودرو و قطعه 
طبق آمارهاي بازوي پژوهشي بانك مركزي ركورد 
ديگري نيز در فروردين ماه بجا گذاشته است. بر اساس 
محاسبات انجام گرفته اين صنعت در فروردين  ماه 
به نسبت مدت مش��ابه قبل در صدر جدول كاهش 
موجودي انبار در ميان صنايع منتخب نيز قرار داشته 
است. گزارش پژوهش��كده بانك مركزي مربوط به 
اولين ماه از فصل بهار ۱۴0۱ نشان مي دهد صنعت 
خ��ودرو و قطعه در ب��ازه زماني ياد ش��ده موجودي 
انباري حدود منف��ي 3/۱۱ درص��دي را در كارنامه 
خود ثبت كردند.  ميزان افت يادشده نشان مي دهد 
صنعت خودرو و قطعه سازي بيشترين ميزان فروش 

را در ميان صنايع منتخب بورس��ي به نام خود ثبت 
كرده است. بيش��ترين ميزان افت ش��اخص توليد 
صنعت خودرو و قطعه از يك طرف و بيشترين كاهش 
موجودي انبار اي��ن صنعت در ميان صنايع منتخب 
بورس��ي از طرف ديگر نش��ان مي دهد شركت هاي 
خودروساز همچنان بر تغيير تاكتيك خود در ارتباط 
با تكميل محصوالت ناقص اصرار دارند. اين تاكتيك 
از زمستان س��ال گذش��ته و به دنبال افزايش تعداد 
خودروهاي دپويي در كف پاركينگ ش��ركت هاي 
خودروس��از از سوي سياس��تگذار خودرويي به آنها 
ديكته ش��د. وزارت صمت به طور معمول بر افزايش 
تيراژ محصوالت توليدي خودروس��ازان تأكيد دارد 
اما به داليلي در س��ه ماهه پاياني س��ال گذش��ته از 
اصرار خود براي افزايش تيراژ توليد دست برداشت 
و از شركت هاي خودروساز خواست تمام تمركز را بر 
تكميل محصوالت زمين گيرشده خود در پاركينگ ها 
بگذارند. ورود نهادهاي نظارتي و حساس شدن آنها 
به دپوي خودروهاي ناقص در پاركينگ شركت هاي 
خودروس��از از يك طرف و از طرف ديگر عدم  امكان 
تجاري س��ازي محصوالت ناقص كه منجر به حبس 
نقدينگي شركت هاي خودروس��از شد را مي توان به 
عنوان داليل تغيير ديدگاه سياس��تگذار خودرويي 
عنوان كرد.  پيش تر اين گمانه مطرح بود كه اين تغيير 
تاكتيك موقت باشد و خودروسازان به مجرد خلوت 
كردن پاركينگ هاي خود بار ديگر بر باال بردن تيراژ 
توليد خود تمركز كنند. اما با توجه به اظهارات مديران 
عامل ايران خودرو و س��ايپا مبني بر توليد خودرو در 
س��ال  جاري با رمز »عبور مستقيم« به نظر مي رسد 
اين تغيير تاكتيك تبديل به اس��تراتژي بلندمدت 

شركت هاي خودروساز شده است. 
در حال حاضر تعادلي ميان عرضه و تقاضا وجود ندارد 
و همين مسئله منجر به افزايش قيمت محصوالت 
توليدي شركت هاي خودروس��از در بازار شده است. 
وزارت صمت خوب مي داند براي مديريت بازار عالوه 
 بر تالش جهت تحقق هدفگذاري صورت گرفته براي 
تيراژ توليد باي��د طوري عمل كرد ت��ا توليد خودرو 
به صورت ناق��ص به حداقل ممكن برس��د و تا جاي 
ممكن ميزان توليد خودرو منطبق بر تجاري سازي 
محصوالت توليدي باش��د. خلوت كردن پاركينگ 
شركت هاي خودروس��از از محصوالت ناقص به طور 
طبيعي بايد افزايش درآمد اين شركت ها را رقم بزند 
اما اين افزاي��ش درآمد منجر ب��ه كاهش زيان دهي 

خودروسازي نشده است. 
  صنع�ت خ�ودرو و قطعه بدتري�ن وضعيت 

سودآوري را دارند
بررس��ي جدول مرتبط با وضعيت سوددهي صنايع 
بورس��ي منتخب نش��ان مي دهد صنعت خودرو و 
قطعه در گزارش پژوهش��كده پول��ي و بانكي بانك 
مركزي مانند سنوات اخير بدترين وضعيت را از نظر 
سودآوري به خود اختصاص داده است، به گونه اي كه 
صنعت خودرو و قطعه تنها صنعتي اس��ت كه جمع 
سود خالص ش��ركت هاي آن منفي ش��ده است. در 
ش��رايطي ش��اهد زيان دهي صنعت خودرو و قطعه 
هستيم كه شركت هاي فعال در اين صنعت در بازه ۹ 
ماهه ۱۴00 در قياس با همين بازه زماني در سال ۹۹ 
به لحاظ تعداد شركت هاي زيان ده با كاهش روبه رو 
بودند، اما جمع زيان ثبت شده توسط اين شركت ها تا 
پايان فصل پاييز سال ۱۴00 در قياس با آمار ۹ ماهه 
سال ۹۹ تغييري نكرده است. به عبارت ديگر به  رغم 
دو مجوز افزايش قيمتي كه در ۹ ماهه ابتدايي سال 
۱۴00 توسط وزارت صمت به خودروسازان اعطا شد، 
شاهد هستيم اين صنعت با همان ميزان زيان دهي 
در ۹ ماهه سال ۹۹ روبه رو بوده است. در واقع كاهش 
تعداد ش��ركت هاي زيان ده اين صنع��ت در ۹ ماهه 
۱۴00 در مقايسه با ۹ ماهه سال ۹۹ به رغم ثابت بودن 
ميزان زيان ثبت شده در همين بازه زماني، گوياي اين 
نكته است كه زيان در شركت هاي فعال در اين صنعت 
جا به جا شده، اما ميزان كل زيان تفاوتي نكرده است. 

اين مسئله به خوبي نش��ان مي دهد هرگونه دخالت 
دولت در قيمت گذاري خودرو چه به صورت فصلي 
و چه در بازه شش ماهه كمكي به شركت هاي فعال 
در صنعت خودرو و قطعه نمي كن��د و تا مادامي كه 
وزارت صمت بر سياس��ت قيمت گذاري محصوالت 
توليدي خودروس��ازان اصرار دارد و نق��ش اول را در 
پروسه قيمت گذاري خودرو بازي مي كند شركت هاي 
خودروساز و قطعه ساز نمي توانند روي سوددهي را 
ببينند. هرچند تصور مي شود در حال حاضر سياست 
وزارت صمت براي كاهش فش��ار از دو خودروس��از 
بزرگ، سرگرم كردن افكار عمومي با اخبار مربوط به 
واردات خودرو و معطل نگه داشتن بازار آزاد ولو براي 
مدت كوتاه است و سياستگذار صنعت خودرو تالش 
مي كند با خريدن زمان بتواند خودروسازان را سر و 

سامان داده و در مسير توليد انبوه قرار دهد. 

بي�ش از 200ه�زار ميلي�ارد توم�ان اموال مازاد )ش�امل س�هام و 
امالك( نزد بانك ها شناس�ايي ش�ده كه ب�ا فروش آنه�ا مي توان 
منابع حاصله را صرف افزايش س�رمايه همان بان�ك كرد.  موضوع 
بنگاه�داري بانك ه�ا و فعاليت ه�اي غيرمول�د ق�وي در اقتصاد 
ايران، يک�ي از چالش هاي اصلي نظام بانکي به حس�اب مي آيد كه 
س�بب انحراف منابع و نقدينگي طي ساليان گذش�ته شده است. 
گس�ترش بخش غيررس�مي در اقتصاد، توزيع درآم�د ناعادالنه، 
كاهش رش�د اقتصادي و رف�اه جامع�ه و تضعيف بخ�ش توليد از 
جمله آس�يب هاي ج�دي بنگاه�داري بانك ها در اقتصاد اس�ت. 
سيدعباس حسيني، معاون بانكي وزير امور اقتصاد و دارايي معتقد است: 
»بنگاهداري و سرمايه گذاري غير مولد بانك ها آسيب هاي بسياري به 
اقتصاد كشور مي زند. مش��كل از آنجا آغاز مي شود كه بانك ها به عنوان 
شبكه مويرگي پول رس��ان به اقتصاد، در راستاي اهداف رشد اقتصادي 
حركت نكرده و منفعت گروهي را مدنظر قرار مي دهند. گاهي منجر به 
رشد نقدينگي در يك بازار )ارز، طال و...( و گاهي باعث رشد نقدينگي در 
يك صنعت پر بازده )مسكن و...( مي شوند كه آسيب هاي جدي هم در 
اين بازارها و هم در بازارهاي رقيب وارد مي آورند.«گفت وگوي مهر را با 

سيدعباس حسيني بخوانيد. 
بنگاه�داري و س�رمايه گذاري هاي غيرمول�د بانك ها چه 

آسيب هايي طي اين سال ها داشته است؟
دولت ها، متولي برنامه ريزي و تأمين منابع مالي مورد نياز براي توسعه 
اقتصادي كشورها هستند. حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز نمي توان 
منكر مديريت دولت ها در روند توسعه اقتصادي شد. وظيفه اصلي نظام 
بانكي نيز به جريان انداختن پول در چرخه اقتصاد است. حال اگر خود 
ش��بكه بانكي كه محل تجمع پول و منابع مالي است، بخواهد در نقش 
سرمايه گذار يا بنگاهدار عمل كند، به دليل آنكه منافع گروهي از ذينفعان 
را مدنظر قرار خواهد داد، سرمايه را به س��متي هدايت خواهد كرد كه 
بيشترين بازدهي را داشته باشد. مشكل از آنجا آغاز مي شود كه بانك ها 
به عنوان شبكه مويرگي پول رس��ان به اقتصاد، در راستاي اهداف رشد 
اقتصادي حركت نكرده و منفعت گروهي را مدنظر قرار مي دهند. گاهي 
منجر به رش��د نقدينگي در يك بازار )ارز، طال و ...( و گاهي باعث رشد 
نقدينگي در يك صنعت پر بازده )مسكن و...( مي شوند كه آسيب هاي 

جدي هم در اين بازارها و هم در بازارهاي رقيب وارد مي آورند. 
چرا بانك ها به سرمايه گذاري در بازارهاي طال و ارز و همچنين 
بنگاهداري تمايل دارند؟ در قانون جديد چه تمهيداتي براي 

جلوگيري از اين موضوع انديشيده شده است؟
به طور كلي، دارنده سرمايه، تمايل به سرمايه گذاري در بازارهاي پر بازده 
دارد. با اين وجود، قانونگذار و نهاد ناظر اس��ت كه بايد در اين خصوص 
مداخالت جهت دهنده داشته باشد. به طور مثال، در بسته راهبردي بانكي 
كه به عنوان ۱0 فرمان بانكي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي مطرح 

گرديد، چنين سرمايه گذاري هايي توسط بانك هاي دولتي به شدت منع 
گرديد. قانون رفع موانع توليد نيز از طريق سازوكارهاي تنبيهي مالياتي، 
مانع بنگاهداري بانك ها شده كه به تدريج در حال اجراست. بخش اعظم 
وظيفه پيش��گيري از كژكاركردي هاي نظام بانكي ني��ز بر عهده بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران است كه با نظارت دقيق، به موقع و قاطع 

قابل انجام است. 
آيا آماري از اين موضوع در دسترس است؟

در حال حاضر و بر اس��اس برآوردهاي به عمل آمده بيش از ۲00 هزار 
ميليارد تومان اموال مازاد )شامل سهام و امالك( نزد بانك ها شناسايي 
شده كه با فروش آنها )در صورت مهيا بودن ش��رايط در بازار سرمايه و 
امالك(، مي توان منابع حاصله را صرف افزايش سرمايه همان بانك كرد. 
با توجه به اينکه پيشتر هم قوانين سفت و سختي در زمينه 
ممنوعي�ت بنگاهداري بانك ه�ا داش�تيم و كارآمدي الزم 
را نداش�ت، قوانين جديد با چه س�از و كاري اين موضوع را 

تضمين مي كنند؟
موضوعي كه بدواً بايد به آن پرداخته ش��ود اين است كه آيا بنگاهداري 
بانك ها بد مطلق است؟ اجراي سفت و سخت قانون رفع موانع توليد باعث 
شد تا بانك ها غالب منابع خود را به تسهيالت سرمايه در گردش اختصاص 
دهند و اين در حالي است كه بيش از ۸0 درصد تأمين مالي كشور توسط 
شبكه بانكي انجام مي شود. در چنين شرايطي، رشد سرمايه گذاري ثابت 
در كشور به شدت كاهش پيدا كرد و رشد اقتصادي كشور به شدت تحت 
تأثير قرار گرفت كه موجب ش��د تا در قوانين بودجه سال هاي ۱۴00 و 

۱۴0۱ مجوز سرمايه گذاري به بانك ها صادر شود. 
با اين حال، كماكان نظارت بر نحوه س��رمايه گذاري بانك ها و تأكيد بر 
واگذاري سهم بانك از بنگاهداري مورد تأكيد است. همانگونه كه قباًل 
اشاره ش��د در ماده ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مجازات هاي 
انتظامي و مالياتي الزم براي عدم اجراي قانون پيش بيني ش��ده است. 
ضمن اينكه نحوه عملكرد اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در اجراي 

راهبردهاي ابالغي مبناي ارزيابي عملكرد آنها خواهد بود. 
كاهش دارايي هاي ثابت بانك ها موجب تضعيف سيس�تم 

بانکداري نمي شود؟
اينكه در حال حاضر، تورم در دارايي هاي ثابت، امالك و سرمايه گذاري هاي 
حقوقي شبكه بانكي، نقطه قابل اتكايي براي شبكه بانكي محسوب شده 
است كالم صحيحي است،اما تناسبي با وظايف اصلي بانكداري ندارد. 
درواقع دارايي قابل اتكاي بانك سالم، مطالبات با كيفيتي است كه تضمين 

كننده بقاي بانك و سالمت شبكه بانكي خواهد بود. 
چرا الزام ش�ده كه اعتبار بانك ها بايد به س�مت طرح هاي با 
پيش�رفت پروژه بيش از ۸0 درصد هدايت شود؟ راهکارهاي 
جايگزيني كه براي بانك ها ارائه شده، اعم از سرمايه گذاري در 
دانش بنيان ها، تأمين مالي زنجيره اي و... چقدر مي تواند نياز 
بانك ها در سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت را برطرف كند؟

يكي از مشكالت حال حاضر اقتصاد ايران تعدد بيشمار طرح هاي نيمه 
تمام ملي و استاني است كه باعث شده ذينفعان و مقامات استاني در تأمين 
مالي آنها دچار مشكالت عديده شوند و اين موضوع باعث طوالني شدن 
روند بهره برداري طي ساليان متمادي شده است. هر چند هيچ قانوني 
ش��بكه بانكي را ملزم به تأمين مالي طرح هايي با پيشرفت بيش از ۸0 
درصد نكرده است و به عنوان نمونه بانك ها مطابق ماده واحده اصالح ماده 
۵6 قانون الحاق و متعاقباً بر اساس بند »ز« تبصره ۴ قانون بودجه سال 
۱۴0۱ )تا سقف ۵,000 ميليارد ريال براي هر پروژه( مكلف به تأمين مالي 
طرح هايي شده اند كه در پيوست شماره يك قانون بودجه درج شده اند 
و با توجه به دولتي بودن اين پروژه ها و همچنين عدم امكان بررسي فني 
هر پروژه توسط بانك، اصوالً اقبالي از شبكه بانكي براي سرمايه گذاري در 
اين طرح ها وجود نداشته و به نوعي، به روشي براي تأمين مالي طرح ها و 
پروژه هاي دولتي بدل گرديده كه بانك ها مطابق قانون مكلف به اجراي 
آن هستند. با اين حال در پروژه هايي كه الزام قانوني براي تأمين مالي آنها 
وجود ندارد، رعايت اين نسبت مي تواند كمك شاياني به بهره برداري از 

پروژه هاي با درصد فيزيكي باال نمايد. 
ممنوعيت سرمايه گذاري در طرح هايي را كه امکان محاسبه 
س�ود و زيان آن وجود ندارد بيش�تر توضيح مي دهيد. چه 

مصاديقي در سال هاي گذشته مشاهده  شده است؟
در برخي موارد بانك ها در قالب عقود مشاركتي نسبت به اعطاي تسهيالت 
اقدام مي كنند اما سود ثابتي براي آن تسهيالت درنظر مي گيرند كه اين امر 
مغاير با اصول فقهي است. براي جلوگيري از اين موارد و در راستاي انعكاس 
واقعي سود و زيان تسهيالت اعطايي اين تأكيد مدنظر قرار گرفته است. 
مصاديقي در سنوات گذشته در اين خصوص وجود داشته است كه بانك 
امكان محاسبه سود واقعي را نداشته و قراردادهاي مشاركت را نرخ سود 
ثابتي منعقد نموده است. از جمله مي توان به مشاركت در ساخت مسكن 
اشاره كرد. راهبردهاي ابالغي صرفاً در بانك هاي دولتي و بانك هايي كه 
دولت در آنها سهامدار مي باشد قابل اجراست و تسري اين راهبردها به 

بانك هاي خصوصي نيازمند تصويب شوراي پول و اعتبار است. 

معاون وزير اقتصاد خبر داد 
شناسايي۲۰۰هزارميلياردتوماناموالمازاددربانكها
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خودرو،زياندهترينصنعتبورسي
بر اساس آمار در فروردين ماه امسال، صنعت خودرو و قطعه تنها صنعتي است كه جمع سود خالص شركت هاي آن منفي شده است

برخيمشاورانامالكماهيهزاركد
رهگيريصوريبرايواموديعهميدهند

برخي دفات�ر امالك ب�دون پروانه، در ي�ك ماه هزار ك�د رهگيري 
ص�وري اجاره مس�کن ب�راي درياف�ت وام وديعه ص�ادر مي كنند. 
به گزارش مهر، همزمان با رسيدن فصل جابه جايي مستأجران و افزايش 
سرسام آور اجاره مسكن در هفته هاي اخير، دستگاه هاي سياستگذار بخش 
مسكن، كنترلر بازارها و نهاد قانونگذاري به دنبال يافتن راه هايي هستند تا 

بازار اجاره مسكن از وضعيت كنوني رهايي يابد. 
در جلسه علني روز چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت مجلس شوراي اسالمي، 
بررسي دو فوريت طرح كنترل و ساماندهي اجاره بهاي امالك مسكوني در 
دستور كار قرار گرفت و نمايندگان با ۱۵0 رأي موافق با فوريت اين طرح 

موافقت كردند. 
علي خضريان نماينده مردم تهران در مجلس معتقد اس��ت: اجاره بها به 
صورت نابرابر، بدون استدالل و نامتعارف افزايش يافته است، بنگاه هاي 
معامالت ملكي هم از شرايط رها شده در اين بخش سوء استفاده مي كنند. 
از طرفي اگر شرايط مستأجران ساماندهي نشود در تابستان ۱۴0۱ بخشي 
از مستأجران كشور قادر به تمديد قرارداد خود نبوده و مجبور خواهند بود 
به حاشيه شهرها كوچ كنند و اين كوچ مشكالت و معضالت اجتماعي، 

سياسي، اقتصادي و رواني بر كشور تحميل خواهد كرد. 
  وزير راه و شهرسازي: اگر مشاور امالكي قرارداد صوري اجاره 

مسکن تهيه كند، پشيمان مي شود!
 رستم قاسمي وزير راه و شهرس��ازي نيز پس از خط و نشان كشيدن به 
مالكان متخلف اعالم كرد: يكي از موضوعات بسيار مهم افزايش اجاره بها 
مسكن است. آنچه مشخص شده حداكثر افزايش نرخ اجاره مسكن در 
تهران ۲۵درصد اس��ت. بنابراين هر بنگاه امالكي باالتر از سقف تعيين 
شده اقدام به تهيه قرارداد اجاره مسكن كند، تخلف محسوب شده و جزو 

مصوبات تنظيم بازار است كه با آن برخورد شود. 
وزير راه و شهرسازي يادآور شد: بر اساس كد رهگيري كامالً مشخص است 
و مي توانيم تشخيص دهيم كه اجاره بهاي مسكن در يك واحد چه ميزاني 

بوده و امسال چه ميزاني افزايش مي يابد. 
قاسمي در پاسخ به اين پرسش كه احتمال توافق پشت  پرده ميان موجر و 
مستأجر وجود دارد يا اينكه ممكن است به امضاي قراردادهاي زيرزميني 
منجر شود؟ گفت: اين يك تخلف بزرگ محسوب مي شود، گزارش ها پنهان 
نمي ماند و اگر گزارش داده شود برخورد جدي صورت مي گيرد. كساني كه 

با اين شيوه عمل كنند حتماً پشيمان مي شوند. 
  وام هاي وديعه با كد رهگيري صوري به غير مستأجران رسيد

عبداهلل اوتادي عضو هيئت مديره اتحاديه مشاوران امالك نيز در گفت وگو 
با مهر در اين خصوص گفت: به نظر تعيين سقف ۲۵ درصدي اجاره بهاي 
مسكن در سال گذشته از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا اشتباه بود؛ اين 
رقم اعالم شده سبب شد تا موجران و مالكاني هم كه مي خواستند با ۱0 تا 
۱۵ درصد افزايش، قرارداد اجاره مسكن را تمديد كنند، منصرف شده و آن 
را به سقف ۲۵ درصدي برسانند، چراكه در سال هاي گذشته عرف افزايش 

اجاره مسكن، بين ۹ تا ۱3درصد بود. 
اوتادي بزرگ ترين مالكان امالك اجاري را دولت و بانك ها عنوان و بيان 
كرد: دولت سقف اجاره مسكن را ناگهان ۲۵درصد اعالم كرد تا بتواند ميزان 

اجاره بهاي امالك دولتي و بانك ها را با اين نرخ افزايش دهد. 
وی تعيين سقف اجاره بها را عاملي براي تنظيم قراردادهاي اجاره مسكن 
صوري و زيرزميني دانست و گفت: بيش از ۹0 درصد وام هاي وديعه مسكن 

در دو سال گذشته، توسط غير مستأجران دريافت شد. 
اوتادی افزود: خيلي ها مي توانند به راحتي در برخي دفاتر مشاوران امالك 
غير مجاز، كد رهگيري دريافت كنند؛ برخي مشاوران امالك بدون پروانه 
»توكن« هاي كد رهگيري اجاره مسكن دريافت كرده و در يك ماه، هزار 

قرارداد اجاره مسكن صوري ثبت مي كنند. 
عضو هيئت مديره اتحاديه مشاوران  امالك گفت: سال گذشته وام وديعه 
مسكن ۷0 ميليون تومان بود اما امسال به 60 ميليون تومان كاهش يافته 

كه تعجب برانگيز است. 

جديدترينوضعيت
طرحهايصنعتينيمهتمام

جديدترين آم�ار وزارت صنعت، مع�دن و تجارت نش�ان مي دهد 
تا پاي�ان بهمن س�ال قب�ل بي�ش از ۸۴ درص�د كل طرح ه�اي در 
دس�ت اجرا كمت�ر از 20 درصد پيش�رفت فيزيکي داش�ته و فقط 
2/9 درصد آنه�ا بيش از ۸0 درصد پيش�رفت فيزيکي داش�ته اند. 
به گزارش نبض صنعت، بر اساس اين آمار از بين 6۵ هزار و ۲۴۴ طرح در 
دست اجرا تا پايان بهمن سال ۱۴00، حدود ۵۴ هزار و ۸6۱ طرح معادل 
۸۴ درصد كل طرح ها كمتر از ۲0 درصد پيشرفت فيزيكي، ۸۵03 طرح 
معادل ۱3 درصد بين ۲0 تا ۸0 درصد و ۱۸۸0 طرح معادل ۲/۹ درصد 
كل طرح ها بيش از ۸0 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند. سال گذشته 
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، مسائل 
مربوط به تحريم و تأمين نقدينگ��ي را در باال بودن تع��داد طرح هاي با 
پيشرفت فيزيكي كمتر از ۲0 درصد مؤثر دانسته و گفته بود كه برخي هم 
اهليت نداشتند و فقط مي خواستند زمين را نگه دارند تا گران شود كه در 

اين زمينه سختگيري ها و مشوق هايي در نظر گرفته شده است. 
همچنين بيشترين طرح هاي در دست اجرا، طرح هايي با اشتغال ۱0 تا ۵0 
نفر كاركن است كه ۴0 هزار و ۹۲۸ طرح معادل بيشتر از 60 درصد از كل 
طرح ها را شامل مي شود. ۱۸ هزار و ۲۲۸ طرح در دست اجرا نيز كمتر از ۱0 
نفر كاركن دارند و تعداد طرح هاي با ۵0 تا ۱00 نفر كار كن و بيش از ۱00 

نفر كاركن نيز به ترتيب 3۷۱۸ طرح و ۲3۷0 طرح بوده است. 
مجموع اشتغال پيش بيني شده در طرح هاي در دست اجرا نيز بيش از يك 
ميليون و ۷۹۷ هزار نفر است كه بيش از ۷۴0 هزار نفر از آنها در طرح هايي 
با ۱0 تا ۵0 نفر كاركن و 6۹۴ هزار نفر از آنها در طرح هايي با بيش از ۱00 
كاركن مشغول خواهند شد.  مجموع سرمايه در طرح هاي در دست اجرا تا 

پايان بهمن نيز بيش از ۲۲۵۵ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است. 
  بيشترين طرح ها در گروه كاني هاي غيرفلزي

در اين ميان تا پايان بهمن ماه س��ال قبل ۹۲63 طرح در بخش »س��اير 
محصوالت كاني هاي غيرفلزي«، 6۷3۵ طرح در بخش »س��اخت مواد 
و محصوالت ش��يميايي« و 6۴۲6 طرح در بخش »محصوالت غذايي و 
آشاميدني ها« در دست اجرا بوده و اين سه بخش بيشترين تعداد طرح ها را 
به خود اختصاص داده اند. كمترين طرح ها نيز به بخش هاي »جمع آوري، 
تصفيه و توزي��ع آب«، »توليد انرژي« و »فاضالب، دفع زباله، بهداش��ت 
محيط و ساير فعاليت هاي مشابه« اختصاص دارد كه به ترتيب يك، ۹ و ۱6 

طرح در آنها در دست اجراست. 
  استان هاي محروم ميزبان كمترين طرح هاي صنعتي

در ميان اس��تان ها نيز از بين 6۵ هزار و ۲۴۴ طرح در دست اجرا، ۵0۴۹ 
طرح در يزد، ۴۴۷۲ طرح در خراسان رضوي و ۴03۵ طرح در سمنان در 
دست اجراست كه بيشترين تعداد طرح ها را به خود اختصاص داده اند. اما 
از بين استان ها كمترين تعداد طرح ها در كهگيلويه و بويراحمد، ايالم و 

گيالن با 36۱، ۴۵۵ و ۵۹۵ طرح است. 
  وضعيت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

از بين كل طرح ها، در مجموع هشت منطقه آزاد و ويژه اقتصادي فقط ۸۵۷ 
طرح صنعتي معادل ۱/3 درصد طرح ها در دست اجراست كه براي آنها 
بيش از ۵۵ هزار نفر اشتغال و ۴33 هزار ميليارد تومان سرمايه پيش بيني 

شده است. 
از بين مناط��ق آزاد نيز منطقه آزاد چابهار و اروند هر ك��دام با ۲6 طرح و 
اروند و كيش هر كدام با 3۹ كمترين تعداد طرح ها را در دست اجرا دارند. 
اما ساير مناطق آزاد يعني منطقه آزاد انزلي، قشم، ماكو و ارس ۵۷، ۷3، 
6۵ و ۱0۹ طرح در دست اجرا دارند و ۴۴۹ طرح در منطقه ويژه اقتصادي 

در دست اجراست. 

حبوباتوگوشتقرمزگرانشد
بررس�ي وضعي�ت ب�ازار كااله�اي اساس�ي و اق�الم ض�روري 
خان�وار در هفت�ه اول خ�رداد 1۴01 حاك�ي از افزاي�ش قيم�ت 
برن�ج، حبوب�ات و لبني�ات در مغازه هاس�ت؛ ضم�ن اينک�ه 
قيم�ت م�رغ و تخم م�رغ به زي�ر ن�رخ مصوب رس�يده اس�ت. 
به گزارش مهر، قيمت تخم مرغ كه ۷6 هزار تومان در هر شانه مصوب 
ش��ده اس��ت ، در مغازه ها بين 60 تا ۷0 هزار تومان عرضه مي ش��ود. 
همچنين قيمت م��رغ كه ۵۹ ه��زار و ۸00 تومان تصويب ش��ده، در 
مغازه هاي سطح شهر به كيلويي ۴0 هزار تومان رسيده است. مشاهدات 
ميداني نشان مي دهد  كمبود روغن در مغازه هاي سطح شهر برطرف 
شده اس��ت اما درباره كااليي مانند ش��كر همچنان محدوديت عرضه 
وجود دارد. عالوه بر اين، قيمت برخ��ي از ارقام برنج هندي حدود ۴0 
هزار تومان در هر كيسه ۱0 كيلوگرمي افزايش داشته و قيمت حبوبات 
كه از هفته هاي گذشته روند صعودي گرفته، همچنان در مسير افزايش 
قيمت قرار دارد، به طوري كه ن��رخ هر كيلوگرم لوبياچيتي تا 6۵ هزار 
تومان نيز افزايش يافته اس��ت. بر اس��اس اين گزارش، قيمت گوشت 
گوساله هم كه از هفته پيش روند افزايشي گرفته بود، همچنان در ريل 
افزايش��ي قرار دارد و نرخ هر كيلوگرم از اين كاال ب��ه ۲۲0 هزار تومان 
رسيده است. خبرهای رسيده از بازار حاكی از آن است كه قيمت ساير 
اقالم خوراكی به جز مرغ، روغن، لبنيات و گوشت با افزايش مواجه شده 
است. ضروری اس��ت نهادهای نظارتی با رصد روزانه قيمت ها مانع از 

سودجويی فرصت طلبان شود.

افزايشدوبرابريقيمتكاالهاييارانهاي
ايراندربازارافغانستان

فروشندگان مواد غذايي در افغانس�تان مي گويند افزايش قيمت 
مواد غذايي در كش�ور اي�ران تأثير مس�تقيمي ب�ر بازارهاي اين 
كش�ور گذاش�ته و كاالهايي كه از اي�ران وارد مي ش�وند در بازار 
هرات و ش�هرهاي ديگر ب�ا دو براب�ر قيمت به فروش مي رس�ند. 
پس از افزايش قيمت كاالهاي يارانه اي در كشور ايران، افغانستان كه 
به گفته بازرگانان نزديك به ۸0 درصد از نيازمندي هاي خود را از اين 
كش��ور وارد مي كند، با افزايش قيمت اين كاالها رو به روست. در حال 
حاضر مواد غذايي چون ماكاروني، برنج، روغن، شكالت و مواد شوينده 

در بازار هرات با دوبرابر قيمت فروخته مي شود. 
محمدرفيع يكي از فروش��ندگان موادغذايي در بازار هرات در اين باره 
به فارس گفت: از چند روز پيش تاكنون بيش��تر كاالهايي كه از ايران 
وارد هرات مي شد به يكباره با افزايش چشمگيري مواجه شده است و 
در حال حاضر مواد غذايي و مواد شوينده در بازار هرات با دوبرابر قيمت 
نسبت به گذشته فروخته مي شود و اين امر س��بب كاهش مشتريان 

آنها شده است. 
وي ادامه داد: يك كيلو شكالت در گذشته ۱۲0 افغاني بود اما حاال ۲00 
افغاني فروخته مي شود، روغن مايع پنج ليتري ۸00 افغاني بود اما حاال 
به دليل افزايش قيمت در بازار ۱۱00 افغاني فروخته مي شود و اگر اين 
روند ادامه داشته باشد از يكسو ديگر كسي براي خريد به آنها مراجعه 
نخواهد كرد و از سوي ديگر بازار هرات به تعطيلي كشيده خواهد شد. 

سيدمهدي كه سال ها در بازار هرات كاالهاي مرغوب ايراني را به فروش 
مي رساند، با اشاره به افزايش قيمت ها در ايران كه تأثير مستقيمي بر 
بازار هرات گذاش��ته، گفت: در گذشته بيش��تر خانواده ها از كاالهاي 
ايراني استفاده مي كردند اما اكنون پس از افزايش قيمت اين كاالها تنها 
30درصد از شهروندان از او خريد مي كنند و بيشتر مشتريان كاالهاي 

افغاني را با قيمت پايين مي خرند. 

تسليمشدناتحاديهاروپادربرابر
خواستروسيهبرايپرداختپولگازبه

روبل
اتحاديه اروپا اعالم كرد س�ازوكار روس�يه براي پرداخت پول گاز 
اين كشور به روبل تحريم ها را نقض نمي كند و كشورهاي عضو اين 
اتحاديه مي توانند حس�اب هاي روبل در گازپ�روم بانك باز كنند. 
به گزارش تسنيم به نقل از اويل پرايس، اتحاديه اروپا به ابهام طوالني مدت 
در مورد نحوه پرداخت هزينه گاز روسيه بدون نقض تحريم ها پايان داد. 
روسيه از كشورهاي اروپايي خواسته بود هزينه خريد گاز اين كشور را 
به روبل پرداخت كنند اما دولت هاي اروپايي براي يافتن راه حلي جهت 
تبعيت از اين درخواست روس��يه و عدم نقض تحريم هاي اين كشور با 
مشكل مواجه بودند. آلمان و ايتاليا روز جمعه به شركت هاي خود اعالم 
كردند مي توانند طبق درخواست والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه 
حس��اب هاي روبل براي خريد گاز اين كش��ور باز كنند. روسيه از اين 
كشورها خواسته بود دو حساب در گازپروم بانك باز كنند. يك حساب به 
يورو يا دالر و يك حساب به روبل. خريداران هزينه خريد گاز را به يورو يا 
دالر در يكي از حساب ها واريز مي كنند و اين پول به طور خودكار و بدون 

مشاركت بانك روسي به روبل تبديل مي شود. 

ذخايرارزيتركيه
طييكهفته5ميليارددالرآبرفت

آمار بانك مركزي تركيه نش�ان داد ذخاير ارز خارجي اين كشور 
حدود 5 ميليارد دالر طي هفته منتهي به سيزدهم ماه مه كاهش يافته 
كه حاكي از شکس�ت سياست اين كش�ور در حمايت از لير است. 
به گزارش تس��نيم به نقل از بلومبرگ، ذخاير خالص ارز خارجي تركيه 
بيشترين كاهش را در سال جاري ميالدي داشته  كه نشان مي دهد تالش 
براي حمايت از لير بهاي سنگيني داشته  است. آمار بانك مركزي تركيه 
روز جمعه نشان داد ذخاير ارز خارجي اين كشور ۴/۸ ميليارد دالر طي 
هفته منتهي به سيزدهم ماه مه كاهش يافته اس��ت. به اين ترتيب، كل 
ذخاير تركيه غير از ذخاير طالي اين كش��ور به پايين ترين رقم طي ۱0 
ماه گذشته يعني 6۱/۲ ميليارد دالر رسيده  است. طبق گفته  كريستين 
ماگيو، رئيس استراتژي اوراق بهادار در تي دي سكيوريتيز، اين كاهش 
شديد هفتگي بسيار تكان دهنده بود و نشان داد تركيه در سياست هاي 
خود ناموفق بوده و برخالف جريان باد حرك��ت مي كند.  حتي با وجود 
مداخله بانك هاي دولتي تركيه در بازار مبادالت ارز خارجي، لير بدترين 
عملكرد خود را در سال جاري ميالدي در بين بازارهاي نوظهور داشته و 
۱6درصد از ارزش خود را در برابر دالر از دست  داده است. كاهش ارزش 
لير در شرايطي صورت مي گيرد كه تقاضاي بااليي از سوي شركت هاي 

تركيه براي دالر وجود دارد. 

روسيهمذاكرهباچين
برايفروشنفتبيشترراردكرد

س�خنگوي كاخ كرملي�ن مذاك�ره ب�ا چي�ن ب�راي ف�روش نفت 
بيش�تر به اين كش�ور براي ذخيره سازي اس�تراتژيك را رد كرد. 
به گزارش فارس، به نقل از »سيلكي وي«، ديميتري پسكوف، سخنگوي 
كاخ كرملين اطالعاتي مبني بر اينكه روس��يه و چين در حال مذاكره 
هستند تا نفت بيشتري را چين براي ذخاير استراتژيك خود خريداري 
كند رد كرد. پسكوف در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا حجم خريد 
چين، شرايط خريد و تخفيفات احتمالي آن مشخص است؟ گفت: »نه 

واقعاً نمي دانم كه بلومبرگ اين اطالعات را از كجا آورده است؟« 

  گزارش  2

  گزارش یک


