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شماره 5182

اقتصادی

پیش بینی بازار سرمایه در دو سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفت

سایه رکود بر بورس تهران

چهره ها

زمین ساخت  2/4میلیون مسکن
تامین شد

رستم قاسمی ،وزیر راه و شهرســازی از تامین زمین ساخت  ۲.۴میلیون
مسکن در کشــور خبر داد و گفت ۲۴۰ :هزار مسکن مهر هنوز نیمه تمام
است .وی با بیان اینکه در حوزه راه و شهرسازی مسئولیتهای مختلفی از
جمله بحث مسکن بر دوش وزارت راه و شهرسازی است ،یادآور شد :طبق
برنامه دولت و قانون جهش تولید مســکن باید  4میلیون مسکن در چهار
سال ساخته شود .بســیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی باور ندارند این
تعداد واحد مســکونی ظرف این مدت ساخته شود .تجربه ای هم در مورد
مسکن مهر و سایر روشها تامین مسکن وجود دارد که نشان میدهد در
این پروژهها تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده خیلی زیاد نبوده است.
به عنوان مثال در مسکن مهر که از سال  88شروع شده و هنوز  240هزار
واحد آن در حال انجام است ،در شهرها حدود 2میلیون واحد مسکونی احداث
شده است.
وی ادامه داد :به عنوان کسی که بیش از  20سال در حوزه عمرانی و اجرای
مگا پروژهها در کشور فعال بوده ،به استناد آمار و ارقام میگویم که ساخت
 4میلیون واحد مسکونی در  4سال شدنی است .چند مولفه اساسی برای
ساخت مســکن وجود دارد که اولین آنها زمین است .بخشی از قیمت
مسکن در کشور را زمین تشکیل میدهد .به همین علت یکی از اقدامات
راهبردی وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید ایجاد بانک زمین بود .حدود
 50روز اســت که قانون جهش تولید مسکن به دولت ابالغ شده است و
در قانون چند ماه فرصت برای زیرساختها پیش از آغاز تولید واحدهای
مســکونی به دولت فرصت داده شده است .اما همکارانم در سازمان ملی
زمین و مسکن به طور شبانهروزی برای شناسایی زمین در کشور کار کردند
و طبق آخرین آماری که چند روز پیش ارائه شد ،برای احداث  2میلیون و
 400هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف کشور زمین آماده شده است.
قاسمی افزود :از  4میلیون مسکنی که قرار است ساخته شود ،حدود یک
میلیون روســتایی و حدود  3میلیون شهری است .در بخش روستایی ما
مشــکل زمین نداریم .با بنیاد مسکن توافق کردیم که این تعداد ظرف 4
سال ســاخته شود که در دو سال اول باید حدود  500هزار واحد مسکونی
ساخته شــود .از  3میلیون واحد شهری نیز اکنون برای حدود  2میلیون و
 400هزار واحد زمین پیشبینی شــده و تا پایان سال زمین برای سقف 4
میلیون مسکن تعیین تکلیف خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه تسهیالت یکی از مولفههای تاثیرگذار در ساخت
مسکن گفت :در جلسه اخیر شورای عالی پول و اعتبار مصوب شد هر سال
 360هزار میلیارد تومان معادل یک سوم بودجه کل کشور تسهیالت در
قانون جهش تولید مسکن اختصاص یابد .در توافق با بانک مرکزی سقف
هر واحد در هر اســتان و شهرستان مشــخص و به همه استان ها ابالغ
شده است .وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بخش ساخت وساز
ظرفیتهای فراوانی در کشور وجود دارد و پیمانکاران و انبوهسازان بیکار
فعال خواهند شد ،اضافه کرد :در مورد مواد و مصالح ظرفیت تامین مصالح
در کشــور وجود دارد  .امروز ظرفیت تولید سیمان در کشور بین  75تا 80
میلیون تن در سال است .با آغاز احداث  2میلیون واحد مسکونی در فاز اول
نهضت ملی مسکن ،حدود  40میلیون تن سیمان نیاز خواهیم داشت و 50
درصد مازاد تولید میتواند صادر شود .در بخش فوالد نیز حدود  30میلیون
تن ظرفیت تولید در کشور وجود دارد که برای احداث این دو میلیون واحد
حدود  15میلیون تن فوالد نیاز است .امروز کشور در تولید برخی از مصالح
رتبههای ســوم تا پنجم جهان را در اختیار دارد ،بنابراین در این حوزه نیز
مشکلی وجود نخواهد داشت.
وی افزود :برای اینکه به هدف ساخت  4میلیون واحد مسکونی در  4سال
دست پیدا کنیم ،نیاز است که احداث  2میلیون واحد مسکونی در فاز اول
آغاز شــود ،چراکه ساخت مسکن در کشور بین یک ونیم تا دو سال زمان
میبرد .طبق برنامهریزی ،فاز دوم طرح نیز پیش از اتمام فاز اول شــروع
خواهد شد و تامین زمین و طراحی برای فاز دوم در حال انجام است.

شکست انحصار واردات خودرو

در هفته چهارم آبان ماه نیز سایه رکود بر بورس تهران سنگینی کرد و کمترین بازدهی هفتگی شاخص کل بورس در
گروه
 5هفته اخیر ثبت شد که نشان از رویگردانی سهامداران از سهم های شاخص ساز داشت .این در شرایطی است که
اقتصادی
دولت اعالم کرده بود که سیاستهای پولی و مالی در راستای حمایت از بازار سرمایه است .همچنین دولت موضع خود
را در خصوص پرهیز از قیمت گذاری دستوری شفاف کرد و این مساله نیز از مولفه های مورد اهمیت در بازار سرمایه
است .با این حال به نظر می رسد سهامداران سیاست های انقباضی دولت جهت جبران کسری بودجه ،کنترل تورم و کاهش نرخ دالر
در بازار آزاد را مهمتر از حمایت های اعالم شده می دانند .برخی کارشناسان معتقدند شاخص در نقطه مقاومت شکل گرفته در کانال
 1.4میلیون واحد راحت تر می تواند مسیر صعودی را دنبال کند .برخی دیگر نیز بر این باورند که در حال حاضر کارایی متغیرهای اقتصادی
صرف به حداقل خود رسیده و برای پیش بینی بازار باید متغیرهای سیاسی همانند رفع تحریمها را لحاظ کرد.

شاخص کل بورس در هفته چهارم آبان نزول کرد
و بازدهی منفی  3.1درصدی را ثبت کرد .در اولین
روز هفته شاخص کل بیش از  17هزار واحد افت
کرد و روز یکشنبه رشد  3هزار و  271واحدی را
پشت سر گذاشت.
اما روز دوشنبه روند شاخص کل دوباره نزولی شد
و  26هزار و  174واحد ســقوط کرد که بیشترین
ریزش شاخص در هفته چهارم آبان ماه بود .سه
شنبه نیز شاخص کاهش  7هزار و  716واحدی
را ثبت کرد.
شــاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته
اخیر بیش از  2هزار واحد صعود کرد و تا ســطح
یک میلیون و  410هزار واحد باال آمد تا از سقوط
به کانال پائینتر در این هفته فرار کند .شاخص
در هفته گذشته نسبت به هفته قبل  45هزار و 701
ن تر ایستاد.
واحد پائی 

تداوم خروج سرمایه ها از بورس
در هفته چهارم آبان ماه ،روند تغییرات شاخص کل
هموزن مشابه شــاخص کل بود .روز شنبه نزول
کرد و سپس روز یکشنبه رشد کرد و دو روز بعدی
را نزولی پشت سر گذاشت و روز چهارشنبه رشد 2
هزار و  805واحدی داشــت .شاخص کل هم وزن
در پایان هفته نسبت به هفته گذشته  4هزار و 529
واحد کاهش یافتد و به رقم  386هزار و  764واحد
رسید و بازدهی منفی 1.16درصدی را ثبت کرد که
نسبت به رشد 4.5درصدی هفته پیشین نزول قابل
توجهی داشته اســت .میانگین ارزش صفهای
فروش در هفته چهارم آبان ماه 231،میلیارد تومان
بود که از میانگین هفت ه پیشین  96میلیارد تومان
بیشتر بود و رشد 71درصدی داشته است .همچنین
میانگین ارزش صفهای خرید در هفته گذشته،
 254میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته

 147میلیارد تومان کمتر بود .در این هفته ،میانگین
ف های خرید  37درصد کاهش یافت .در
ارزش ص 
مجموع در کل هفته هزار و 208میلیارد تومان پول
حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج
پول حقیقی  246میلیارد تومان بود که نســبت به
هفته پیشین رشد  623درصدی داشت .به عبارت
دیگر خروج سرمایه  6.5برابر بیشتر شده است و در
هفته چهارم آبان نســبت به هفته پیش از آن هزار
میلیارد تومان پول بیشتر از بازار سرمایه خارج شده
است.بیشترینرقمخروجپولحقیقیبهروزدوشنبه
برمیگرددکه 534میلیاردتوماننقدینگیحقیقیاز
بازار سهام خارج شد.
 4مولفــه تاثیرگذار بــر آینده بازار
سرمایه
یک کارشــناس بــورس چند عامــل از جمله

خوگرفتن با احساس ناامنی!
سهامدارانی که در یکسال و نیم گذشته با احساس
ناامنی و ابهام خو گرفته اند ،این روزها بیش از هر
زمان دیگر چشم انتظار بهبود وضعیت این بازار
هستند .اصالح وضعیت شاخص های اقتصادی
بهترین شرایط ممکن برای آینده بازار سرمایه را
فراهم می کند و امید می رود با تدبیر دولتمردان
این مهم محقق شود.

پرونده سامانه ثبت حقوق و مزایا به جریان افتاد
راه انداری سامانه ثبت حقوق و مزایا و ایجاد
شــفافیت در پرداختها ،زمانی به برنامه
ششم توســعه آمد و در ماده  ۲۹به تکلیفی
برای دستگاههای مشمول تبدیل شد که قبل
از آن ماجرای فیشهای نجومی پیش آمده
و چالش و حواشی بسیاری ایجاد کرده بود؛
از این رو قرار شــد با راهاندازی این سامانه
دستگاهها به سمت شفاف سازی پیشبروند
ولی آنچه که در این سالها اتفاق افتاد نشانی
از عملکرد مثبت و دقیق در این رابطه نداشت.

اما اخیرا ســازمان اداری و اســتخدامی از برخورد با
دستگاههایی که برای ثبت اطالعات ورود نکردهاند
خبــر داد و اعالم کرد که در راســتای اجرای قانون
بودجه ،پرداخت حقوق کارکنــان در آبان ماه انجام
نخواهد شد؛ مگر دســتگاه هایی که به طور کامل
اطالعات خود را وارد کرده باشند.
گرچه در ســالهای اخیر درخواست افکار عمومی از
سازمان اداری و استخدامی در رابطه با اعالم گزارشی
از وضعیت سامانه حقوق و مزایا و پرداختها بینتیجه
مانــده بود ولی میثم لطیفی ،رییس ســازمان اداری
و اســتخدامی در تازهترین اظهارات خــود از آماری
جدید رونمایی کرده است که به نوعی نشان میدهد
دستگاههایی که در چند سال اخیر هم روند ورود آنها به
سامانهموردنقدبود،همچنانزیرباراینتکلیفقانونی
نرفتهاند .بنابر گــزارش معاون رئیس جمهور ،از۱۵۰
دستگاه اصلی و مادر که در سامانه پاکنا احصا شدهاند،
نزدیک به ۳۰دستگاه به طور تقریبا کامل و ۴۰دستگاه

بیش از ۸۰درصد از اطالعاتشان را وارد کردهاند ولی
 ۱۷دستگاه هیچ اطالعاتی را در سامانه ثبت نکردهاند.
همچنین روز گذشــته خبری مبنی بر مشروط شدن
پرداخت حقوق کارکنان اعالم شــد .بر این اساس
پرداخت حقوق آبان ماه کارکنان دســتگاههایی که
اطالعات پرداختها را در پایگاه اطالعات کارکنان
نظام اداری (پاکنا) ثبت نکرده باشــند ،منوط به تعهد
باالترینمقاماجراییآندستگاهاست.عبداهللمیرزایی،
رییس امور مدیریت مشــاغل و نظام پرداختهای
سازمان اداری و اســتخدامی کشور با اعالم این خبر
اظهار داشــت :با هدف اجرای تکالیف قانون بودجه
در شفاف سازی پرداخت حقوق کارکنان ،از این ماه،
حقوق و مزایای کارکنان دستگاههایی که نسبت به
ورود اطالعات مربوطه در ســامانه حقوق و مزایای
کارمند ایران اقدام نکرده باشد ،واریز انجام نخواهد شد.
رییس امور مدیریت مشــاغل و نظام پرداختهای

سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد :بر اساس
ماده  ۲۹قانون برنامه ششم توسعه و الزام تبصره ۲۰
قانون بودجه ســال  ۱۴۰۰کل کشور دستگاههای
اجرایی مکلف بودند از خرداد ماه ســال جاری ،تمام
پرداختهای مســتمر و غیر مســتمر به کارکنان
خود را از محــل اعتبارات هزینهای یا منابع عمومی
و اختصاصی ،صرف ًا پــس از ثبت اطالعات آنان در
پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه
ثبت حقوق و مزایا پرداخت کنند.
میرزایی گفت :دولت قبل به این موضوع به صورت
جدی نپرداخت و اطالعات حقوق و مزایای کارکنان
دســتگاههای اجرایی به صــورت کامل و دقیق در
سامانه بارگزاری نشــد ،اما از ابتدای استقرار دولت
جدید و با تاکید رئیس جمهــور ،این موضوع مورد
توجه قــرار گرفته و دســتگاههای اجرایی ملزم به
ثبت کامل اطالعات مورد اشاره از شهریور ماه سال

افزایش جهشی قیمت گاز در انتظار بد مصرف ها
مجتبی یوسفی ،عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت :مصوبه
خودرویی مجلس ضمن پایان دادن به انحصار خانوادگی واردات خودرو،
به خودروســازان برای ارتقا کیفیت و کاهش قیمت محصوالتشان نیز
هشدار میدهد.
وی اظهــار کرد :کیفیــت و قیمــت خودروهای داخلی نشــاندهنده
سوءمدیریت خودروسازان بوده و در واقع هزینه عدم برنامهریزی و مدیریت
سیاسی در صنعت خودروسازی از جیب مردم پرداخت میشود؛ از طرفی
باید به اشتغال  700هزار نفر در صنعت خودروسازی هم توجه کنیم چرا که
تداوم این سوء مدیریتها به شاغالن در این صنعت هم آسیب خواهد زد؛
لذا مجلس ادامه این روند را به هیچ عنوان قبول نداشته و با تصویب طرح
ساماندهی صنعت خودرو گامی در جهت اصالح این رویه برداشته است.
یوســفی اضافه کرد :از رییــس جمهور و همچنین وزیــر صمت انتظار
داریم طبق برنامههایی که هنــگام رای اعتماد ارائه کرد ،تکلیف مردم و
خودروسازان داخلی را در زمینه کیفیت و قیمت خودروها طی یک الی دو
سال آینده مشخص کند در غیر این صورت مجلس همانگونه که انحصار
و تابو واردات را شکست؛ مانع تداوم ظلم و احجاف به مردم میشود.
یوسفی عنوان کرد :همانگونه که در صنعت لوازم خانگی برخی شرکتها
بدون حمایت دولت نقش بســزایی در رفع نیاز بازار داشــتند و برخی از
محصوالت آنها از کیفیت مناسبی برخوردار است .البته تولیدات برخی از
شــرکتها هنوز کیفیت مناسبی نداشته که باید با انجام تحقیقات بیشتر
کیفیت محصوالت را ارتقا دهند.

نقدینگی ،وضعیت کســری بودجــه ،نرخ ارز و
انتظارات تورمی را از عوامــل تاثیرگذار بر بازار
ســرمایه عنوان کرد .ســجاد موحد با تاکید بر
تاثیرگــذاری عوامل غیر اقتصــادی بر بورس،
مســاله لغو تحریم ها را از مســائل مهم در این
زمینه عنوان کرد .وی درباره تاثیر رشد نقدینگی
بر وضعیت بورس گفت :علت اصلی نوســانات
بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه را باید در
رشــد نقدینگی و افزایش این رشد در سالهای
اخیر دانست .در حالی که متوسط رشد نقدینگی در
چهل سال اخیر حدود  ۲۴درصد بوده ،این میزان
در ماههای اخیر به بیش از  ۳۰درصد افزایش پیدا
کرده اســت و در صورت ادامه دار بودن این رشد
تا پایان ســال با حجم نقدینگــی  ۴هزار و ۶۳۱
هزار میلیارد تومان و رشد متوسط ساالنه ۳۳.۲
درصدی روبه رو خواهیم شد.
موحد علت رشد نقدینگی را در دو عامل ناترازی
بانکها و کســری بودجه دولــت عنوان کرد و
افزود :در صورت حل این دو مشــکل میتوان
رشد نقدینگی کشور را کنترل کرد و کاهش داد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه کسری
بودجه دولت تا پیش از کاهش درآمدهای نفتی
دیده نمیشد تصریح کرد :اما با کاهش درآمدهای
نفتی دولت ،این کسری بودجه به تدریج نمایان
شده و در صورت عدم تأمین این کسری از منابع
ممکن دیگر از جمله انتشار اوراق به ناگزیر استفاده
میشود که مجددا این کسری ،دیر یا زود از محل
پایه پولی بانک مرکزی تأمین خواهد شد.
وی ابهام در اقتصاد و وضعیت درآمدهای ارزی و
تاثیر آن بر قیمت دالر را نیز از دیگر موارد تاثیرگذار
بر بازار سرمایه عنوان کرد و افزود :نرخ ارز لنگر
انتظارات است و تغییرات آن ،تغییرات سایر بازارها
را به دنبال خواهد داشــت .بر این اساس به گفته
او لغو تحریم ها یا تداوم آن از مولفه های مهم در
وضعیت آینده بازار سرمایه می تواند باشد.

با نزدیک شدن به فصل زمســتان ،مصرف گاز در کشور
به خصوص در بخش خانگی افزایش چشــمگیری پیدا
کرده است .به گفته جواد اوجی ،وزیر نفت در حال حاضر
حدود  490میلیون متر مکعب گاز در روز در بخش خانگی
و تجاری مصرف میشود ،درحالی که در دوره مشابه سال
گذشته این رقم  350میلیون متر مکعب در روز بوده است.

به بیان دیگر مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری نسبت به سال
گذشــته  140میلیون متر مکعب افزایش یافته است که این میزان
معادل افزایش  40درصدی مصرف گاز در این بخش اســت .این
موضوع درحالی است که کل مصرف گاز در کشور حدود  10الی 12
درصد نســبت به سال گذشته افزایش یافته است .در نتیجه با توجه
به آمار وزارت نفت ،تاثیرگذارترین بخش در افزایش مصرف گاز در
زمستان سال جاری ،بخش خانگی و تجاری خواهد بود.
از جمله راهکارهای قیمتی برای بهینهسازی مصرف گاز میتوان
به «اصــاح پلکانهای قیمتــی گاز» و «اعمال تشــویق برای
کممصرفهــا و جریمه بدمصرفها و پرمصرفها» اشــاره کرد،
سیاســتی که به نظر میرســد در حال حاضر در دستور کار وزارت
نفت قــرار گرفته و این وزارتخانه در حــال نهایی کردن طرح خود
در این باره است.
آخرین باری که پلکانهای قیمت گاز در بخش خانگی تغییر کرده
است مربوط به ســال  94بوده و بعد از آن تا کنون هیچگونه اقدامی
برای اصالح پلکانهای قیمت گاز صورت نگرفته است .این موضوع
باعث شده که دهکهای ثروتمند جامعه که غالبا مصارف گاز بسیار

باالیی دارند هیچگاه به تغییــر فرهنگ مصرف خود توجه نکنند و
حتی با دریافت یارانه پنهان بیشتر به مصرف باالی گاز تشویق شوند.
وزیر نفت درباره برنامه قیمتی این وزارتخانه برای کنترل مصرف
گاز در بخش خانگی گفــت :در هیئت دولت مصوبههایی تصویب
شــد که البته طبق این مصوبهها ،ما هیــچ افزایش قیمتی را برای
گاز خانگی برای عموم مردم نخواهیم داشت .ولی برای مشترکین
بدمصرف گاز که  25درصد جمعیت کشــور هســتند ،ولی بیش از
 50درصد مصرف گاز را به خــود اختصاص دادهاند ،جرایمی دیده
شده است.
گزارش فارس حاکی از این است که برنامه وزارت نفت برای اعمال
جریمه برای مشترکین بدمصرف گاز بدین صورت تعریف شده که در
مناطق معتدل در  4پله اول پلکانهای مصرف گاز (مصارف  0تا 400
متر مکعب در ماه) و در مناطق سردسیری در  5پله اول پلکانهای
مصرف گاز هیچ تغییر قیمتی صورت نمیگیرد 4 .یا  5پلکان نخست
مصرفی گاز ،شامل  75درصد از کل مشترکین گاز در بخش خانگی
میشود .طبق برنامه وزارت نفت برای کنترل مصرف گاز ،قیمت گاز
در پلکانهای میانی با شیبی مالیم برای مشترکین افزایش مییابد
ولی در پلکانهای آخر ،قیمت تعرفه گاز به صورت جهشی افزایش
مییابد به گونهای که بدمصرفهای آخرین پلکانها به معنای واقعی
کلمه نقرهداغ میشوند.
کارشناسان معتقدند اصالح قیمت پلکانهای آخر مصرفی گاز ،نه
تنها با کنترل مصرف گاز اقشار پرمصرف و بدمصرف ،از شدت بحران
کمبود گاز در زمستان پیشرو میکاهد بلکه منجر به توزیع عادالنه
یارانه گاز بین دهکهای مختلف جامعه نیز میشود.

جاری شدهاند .رییس امور مدیریت مشاغل و نظام
پرداختهای ســازمان اداری و استخدامی کشور
افزود :این موضوع از سوی رییس جمهور در جلسات
هیئت دولت پیگیری و به تمام دستگاههای اجرایی
ابالغ شد از ابتدای آذر ،تایید پرداخت حقوق صرف ًا پس
از درج کامل اطالعات انجام خواهد شد.
میرزایی با اشــاره به هماهنگی ســازمان اداری و
استخدامی ،سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل
کشور در این موضوع گفت :آن دسته از دستگاههایی
که تاکنــون اطالعات حقوق و مزایــای کارکنان
دستگاه متبوع را در ســامانه ثبت حقوق و مزایا وارد
یا تکمیل نکردهاند ،متعهد میشوند ظرف مدت دو
هفته نسبت به ثبت حقوق و مزایای خود در سامانه
اقدام کنند و این موضــوع منوط به امضای تفاهم و
تعهد با باالترین مقام اجرایی دســتگاه است .وی با
بیان اینکه اطالعات ما حاکی از این است که وزرا و
روسای سازمانهای مستقل زیر نظر رییس جمهور
دستور اجرای این موضوع را داده و پیگیر هستند افزود:
متاسفانه در سطح مدیران میانی ،برخی کوتاهیها رخ
داده و وارد نکــردن اطالعات به دلیل بی توجهی به
مصوبات هیئت دولت و بخشنامهها و پیگیریهای
سازمان اداری و استخدامی کشور است که منجر به
تاخیر در پرداخت حقوق دستگاه مورد نظر خواهد شد.
رییس امور مدیریت مشــاغل و نظام پرداختهای
ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور اظهار کرد:
دســتگاههایی که اطالعات آنها در ســامانههای
یاد شده به صورت کامل وارد شده است ،بدون هیچ
مشکلی حقوق آبانماه را دریافت خواهند کرد.

با توجه به اختالف قابل توجــه یارانه پنهانی که دهکهای باالی
جامعه نسبت به سایر دهکها از مصرف گاز دریافت میکنند به نظر
میرسد پیشــنهاد وزارت نفت برای افزایش جهشی قیمت گاز در
پلکانهای باالی مصرفی نه تنها باعث کنترل مصرف این اقشــار
میشــوند بلکه مانع از سرازیر شــدن یارانه پنهان به جیب افرادی
میشود که خود غالبا ثروتمند هستند.
همچنین سیاست هایی نیز در راستای کنترل مصرف انرژی تصویب
شده است .بر اســاس تصویبنامه هیئت وزیران ،ارایه گواهینامه
پایانکار ساختمانهای جدید از ابتدای سال  1402منوط به رعایت
مبحث  19مقررات ملی ساختمان است.
 19آبان ماه ســال  1400هیئت وزیران به پیشــنهاد مشــترک
وزارتخانههای راه و شهرســازی ،کشــور ،نفت ،نیرو و سازمان
برنامه و بودجه کشور ،به استناد اصل  138قانون اساسی جمهوری
اسالمی ضوابط صرفهجویی انرژی در ساختمان را تصویب کردند.
بر اســاس جزییات مندرج در مبحث  19مقررات ملی ســاختمان،
رعایت مواردی شــامل عایقکاری دیوارهای خارجی ســاختمان
نظیر عایقکاری دیوارهایی که با محیط بیرون و یا فضاهایی که از
نظر دمایی کنترل نمیشوند ،نصب پنجرههای دوجداره با قابهای
فلــزی ترمالبریک ،چوبــی و یا  PVCاســتاندارد ،عایقکاری
کانالهای هوارســانی به همراه عایقکاری لولههای تاسیسات و
سیستم تولید آبگرم ،نصب سیســتمهای کنترل کننده موضعی
نظیر شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها و نصب سیستمهای
کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازهگیری دمای هوای
محیط در ساختمانها الزامی است.

اخبار کوتاه

ریزش قیمتها در بازار سکه و طال

طبق تحلیل نایب رییس اتحادیــه طال و جواهر تهران از وضعیت
بازار سکه و طالی داخلی طی یک هفته اخیر ،کاهش قیمت اونس
جهانی طال از یک ســو و کاهش نرخ ارز در داخل از ســوی دیگر
سبب شد که در کنار کاهش تقاضا و معامالت ،سکه و طال هفته را
نســبت به ابتدای هفته با روند کاهشی به پایان برساند؛ به گونهای
که هر قطعه سکه  ۳۹۰تا  ۴۰۰هزار تومان و هر گرم طالی  ۱۸عیار
 ۴۵هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرد.
محمد کشتیآرای گفت :در یک هفته اخیر نرخ ارز سیر نزولی داشت
و از  ۲۸هزار و  ۷۵۰تومان در ابتدای هفته به  ۲۸هزار و  ۱۵۰تومان
در پایان هفته رسید .براین اساس کاهشی شدن دو عامل نرخ ارز و
اونس جهانی طال سبب شد که قیمت انواع سکه و طال در بازارهای
داخلی با کاهش مواجه شود.
وی در رابطه با تغییرات قیمتها در آخرین معامالت هفته نســبت
به ابتدای هفته ،گفت :در یک هفته اخیر هر قطعه سکه تمام طرح
جدید با  ۳۹۰تا  ۴۰۰هزار تومان کاهش قیمت به  ۱۲میلیون و ۴۱۰
هزار تومان و سکه تمام قدیم نیز با کاهش بطور متوسط  ۳۰۰هزار
تومانی در پایان هفته به  ۱۲میلیون و  ۳۰۰هزار تومان رسید .قیمت
نیم ســکه نیز به  6میلیون و  ۴۲۰هزار تومان کاهش یافت و بدین
ترتیب نسبت به ابتدای هفته به طور میانگین  ۸۰هزار تومان ارزانتر
شد .ربع سکه با افت  ۷۰هزار تومانی قیمت به سه میلیون و  ۷۲۰هزار
تومان رســید و سکههای یک گرمی نیز با کاهش  ۵۰هزار تومانی
نســبت به ابتدای هفته ،دو میلیون و  ۳۰۰هزار تومان قیمت خورد.
فعاالن بازار قیمت  12میلیون و  200هزار تومان را سطح مقاومتی
سکه عنوان می کنند.

افزایش مقرری بگیران
بیمه بیکاری به دلیل کرونا

نتایج یک پژوهش نشان میدهد تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری
در سال  ۱۳۹۹روند افزایشی داشته و شیوع کرونا و تعطیلی موقت
بسیاری از کارگاهها در این زمینه اثرگذار بوده است.
گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار از تعداد مقرری
بگیران بیمه بیکاری در سال  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹نشان میدهد که طی
ســال  ۱۳۹۸مجموع کل مقرری بگیران بیمه بیکاری  ۲۴۵هزار
و  ۱۹۷نفــر مرد و زن بــوده که از این تعداد  ۱۸۵هــزار و  ۹۴۲نفر
مرد و  ۵۹هزار و  ۲۵۵نفر زن بودهاند؛ این در حالی اســت که تعداد
مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال گذشته روند افزایشی داشته و
به  ۳۱۸هزار و  ۳۸نفر رسیده و نسبت به سال قبل از آن  ۲۹.۷درصد
افزایش داشته اســت؛ البته دلیل این افزایش شیوع ویروس کرونا
و تعطیلی موقت بسیاری از کارگاهها در سال  ۱۳۹۹بوده است.
نتایج این گزارش نشان میدهد که بیشترین میزان مقرری بگیران
بیمه بیکاری متعلق به اســتانهای تهران ،اصفهان و آذربایجان
شرقی بوده است.
همچنین تعداد مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری در سال گذشته
 ۸۰۱هزار و  ۶۳۹نفر بوده در حالی که طی ســال  ۱۳۹۸این میزان
 ۲۲۱هزار نفر بوده و بیش از  ۳.۵برابر افزایش را نشان میدهد.
از مجموع مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری در سال  ۱۳۹۸حدود
 ۶۶۸۸نفر فاقد مهارت ،بیــش از  ۵۹هزار و  ۳۰۰نفر دارای مهارت
اعم از ماهــر ،نیمه ماهر و متخصص و بیش از  ۱۵۵هزار نفر اظهار
نشده است.
همچنین در ســال  ۱۳۹۸بیش از  ۲۴۱هــزار و  ۵۶۰نفر از مقرری
بگیران با قطع بیمه بیکاری مواجه شدهاند که بیشترین علت قطع
مقرری ،پایان دوره اســتحقاق مقرری ،اشتغال مجدد و شناسایی
اشــتغال پنهان و پس از آن عدم حضور در دورههای آموزشــی،
عدم مراجعه جهت حضور و غیاب و امتناع از مشــاغل پیشنهادی
بوده است.
به دنبال گســترش ویروس کرونا از اسفند  ۱۳۹۸و تاثیرگذاری آن
بر بسیاری از مشاغل مقرر شد تا بیمه بیکاری سه ماه اسفند ۱۳۹۸
و فروردین و اردیبهشــت  ۱۳۹۹که ماههای اوج شیوع کرونا بود،
به کارگران آسیب دیده از کرونا پرداخت شود.طبق بررسی ها تنها
در سه ماهه اسفند  ۱۳۹۸و فروردین و اردیبهشت  ۱۳۹۹و ایام اوج
کرونا  ۷۵۰هزار نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری کرونا بودهاند.
دولت به منظور حمایت از صنوف و کارگران آســیب دیده از کرونا،
مبلغ  ۵۰۰۰میلیــارد تومان اعتبار برای کمک بــه صندوق بیمه
بیکاری اختصاص داد و با حمایت سازمان برنامه و بودجه و اهتمام
وزارت کار ،سازمان تامین اجتماعی و دستگاههای مربوطه ،روند
واریز مقرری بیمه بیکاری به متقاضیان مشمول و کارگران بیکار
شده با جدیت دنبال شد.
در شــوک نخست کرونا دســتکم یک میلیون و  ۶۰۰هزار شغل
آسیب دیدند و یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر هم از کار بیکار شدند.

نوسان قیمت کاالهای اساسی
در نیمه اول امسال

مقایسه قیمت کاالهای اساسی در شــهریور امسال نسبت به ماه
فروردین نشان میدهد که قیمت انواع برنج ،شکر و گوشت در نیمه
اول امسال بین  ۲.۷تا  ۲۷درصد افزایش داشته و انواع برنج ایرانی و
شکر بیشترین افزایش قیمت را داشتهاند.
بررسی آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) و مقایســه افزایش قیمت کاالها در شــهریور ماه امسال
نسبت به فروردین نشان میدهد که قیمت هر کیلو برنج پاکستانی،
تایلندی ،طارم اعلی و هاشمی درجه یک در شهریور امسال به ترتیب
 ۲۵.۷ ،۱۲.۱ ،۷.۴و  ۲۷درصد نسبت به فروردین افزایش داشته و به
حدود  ۲۶هزار و  ۱۶ ،۳۰۰هزار تومان ۴۳ ،هزار و  ۸۰۰و  ۴۲هزار و
 ۸۰۰تومان رسیده است.
در بین انواع برنج ،گوشت و شکر ،بیشترین افزایش قیمت در شهریور
نسبت به فروردین ،بعد از دو نوع برنج ایرانی ،مربوط به شکر است
که قیمت آن  ۲۱درصد افزایش یافته است؛ بهطوریکه قیمت هر
کیلوگرم شکر سفید از حدود  ۱۱هزار و  ۹۰۰تومان در فروردین به
 ۱۴هزار تومان در شهریور امسال رسیده است.
البته گزارش ها نشــان میدهد قیمت شــکر نیز در بســتههای
 ۹۰۰گرمی در مغازهها به  ۱۵تا  ۱۸هزار تومان هم رســیده است.
در این رابطه معاون بازرسی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان اوایل امسال علت افزایش قیمت شکر را رو به اتمام
بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی اعالم کرد و گفت که با توجه
به اینکه شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد میشود دیگر مشمول
نرخ گذاری تثبیتی نیست.
قیمت هر کیلوگرم گوشــت مرغ تازه نیز در شهریور ماه با افزایش
 ۱۰.۷درصدی به بیش از  ۲۷هزار تومان رســیده است .قیمت این
محصول در فروردین امسال حدود  ۲۴هزار و  ۷۰۰تومان بوده است.
نرخ مصوب مرغ در فروردین امسال درب مرغداری  ۱۷هزار و  ۱۰۰و
برای مصرف کننده  ۲۴هزار و  ۹۰۰تومان تعیین شد ،اما گزارشهای
غیر رسمی از افزایش این دو قیمت مصوب به حدود  ۱۹و  ۳۱هزار
تومان خبر میدهد.
در این میان قیمت هر کیلو گوشــت گوساله و گوسفندی با  ۱۷.۹و
 ۲.۷درصد افزایش در شهریور امســال به حدود  ۱۲۹و  ۱۳۴هزار
تومان رسیده است .قیمت هر کیلو گوشت گوساله و گوسفندی در
فروردین امسال به ترتیب حدود  ۱۱۲و  ۱۱۳هزار تومان بوده است.
بر این اساس کمترین کاهش قیمت در  6ماهه اول امسال مربوط
به گوشت گوسفندی بوده است.

