اقتصاد
اخبار
کاهشقيمتمصالحساختماني،
مسکن را ارزان مي کند؟

قيمت برخي انواع مصالح ساختماني در
زمستان کاهشي شده است؛ اما آيا اين موضوع
به کاهش قيمت مسکن منجر ميشود؟
فعاالن بازار آهن خبر ميدهند که قيمت
ميلگرد تمام شرکتها فعال ثابت و قيمتها در
بازار نبشي و ناوداني ثابت مانده است .اين اتفاق
در بازار تيرآهن کيلويي و شاخهاي هم تکرار
شده است .در بازار سيمان اما گفتهميشود که
قيمتها سقوط کرده است .عبدالرضا شيخان،
دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان
به مهر گفته است که قيمت يک تن سيمان
پاکتي در بورس کاال  480هزار تومان است
که قيمت هر پاکت سيمان را در محدوده زير
 25هزار تومان قرارداده است.اين موضوع در
حالي رخ ميدهد که بهاي يک پاکت سيمان
در تابستان امسال تا  100هزار تومان هم رسيد
و مرکز آمار ايران تورم برخي انواع مصالح
ساختماني را در نيمه اول سال سه رقمي اعالم
کرد اما آيا آرامش نسبي بازار مصالح ساختماني
باعث کاهش قيمت مسکن ميشود؟
فرشيد پورحاجت ،دبير کانون سراسري
انبوهسازان به اقتصاد آنالين توضيح ميدهد :اول
اينکه در بازار سيمان  25هزار توماني وجود ندارد
و قيمت هر پاکت سيمان در بورس کاال  25هزار
تومان اعالم شده و در مقاطعي تا  40هزار تومان
هم رسيده است اما اگر به اين قيمت ،هزينه حمل
و نقل از کارخانه تا شهرها ،هزينه تخليه و بارگيري
مجدد و سود خردهفروشي را اضافه کنيد در نهايت
سيمان با قيمت خيلي باالتر به دست توليدکننده
ميرسد.
او ادامه ميدهد :قيمت هرکيلوگرم
ميلگرد در بازار هم حدود  15هزار تومان است
و تغيير چنداني نداشته است اما اينکه آيا اين
اخبار منجر به کاهش قيمت مسکن ميشود؟
بايد بگويم که تاثير چنداني در قيمت تمام شده
مسکن نخواهد گذاشت.
دبير کانون سراسري انبوهسازان تاکيد
ميکند :در حال حاضر مهمترين عامل قيمت
تمام شده مسکن ،زمين است که تورم آن صعودي
است؛ در کنار آن نهادههاي توليد و مصالح
ساختماني ،دستمزد کارگر ،هزينه انشعابات آب و
برقوتاسيسات،دستمزدخدماتفنيومهندسي
و مجوزهاي شهرداري و  ...هم وجود دارد که اغلب
اين موارد افزايشي بوده و از بين تمام اين موارد بازار
مصالح ساختماني فقط يک گزينه است و در اين
يک گزينه سيمان و ميلگرد فقط دو قلم مصالح
ساختمانيمورداستفادهتوليدکنندگانهستند.
پورحاجت با اشاره به هزينه گزاف خدمات
فني و مهندسي و خدمات شهرداري ميگويد:
بسياري از خدمات فني و مهندسي صوري
است و درآمد ناپايدار شهرداريها هم باعث
شده است که فشار تامين بودجه اين نهاد بر
دوش بازار مسکن بيفتد.
او ادامه ميدهد :مجموع اين عوامل
باعث شده است که ساخت و ساز به طور
قابل مالحظهاي کاهش داشته باشد و بسياري
از سازندگان مسکن از اين بازار کوچ کنند يا
اينکه در رکود بازار دچار خواب سرمايه شدهاند
و با نقدينگي که در دست دارند ،قادر نباشند
حتي زمين مورد نياز خود را براي ساخت و
ساز بخرند.
اين فعال بازار مسکن ميگويد که در حال
حاضر حداقل قيمت تمام شده ساخت يک
مترمربع مسکن حدود  6ميليون تومان است
و اين عدد براي ساخت يک مسکن متوسط
در ساختمان حداکثر  4طبقه به حدود 8.5
ميليون تومان ميرسد و با افزايش طبقات اين
عدد بيشتر ميشود و قيمت ساخت يک متر
مربع مسکن لوکس بين  10تا  10.5ميليون
تومان است.

افزايش 90درصدي
صادرات ايران به سوريه

رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و
سوريه از افزايش  90درصدي صادرات کاال
از ايران به سوريه طي  9ماه امسال خبر داده
است.
کيوان کاشفي با بيان اينکه در  9ماهه
امسال  160ميليون دالر کاال از ايران به سوريه
صادر شده ،افزود :اين در حالي است که در
مدت مشابه سال گذشته  84ميليون دالر
صادرات به سوريه داشتيم.
به گفته کاشفي ،بيشترين کاالهاي صادر
شده مربوط به صنايع مهندسي از جمله قطعات
و اجزاي توربينهاي بخار ،مواد غذايي و صنايع
دارويي بوده است.
وي با بيان اينکه ايران در  9ماهه امسال
در مجموع  35ميليارد دالر به کشورهاي
مختلف جهان صادرات داشتيم اضافه کرد:
در اين دوره ،سوريه در جايگاه  21کشورهاي
هدف صادرات ايران قرار داشته است.
کاشفي ميزان واردات انجام شده از سوريه
به ايران در  9ماهه امسال را  22.9ميليون دالر
بيان کرد و افزود :در اين بخش نيز در مقايسه با
واردات حدود  15ميليون دالري سال گذشته،
 53درصد افزايش داشتهايم.
وي اضافه کرد :در اين مدت فسفات
بيشترين کاالي وارداتي ايران از سوريه بوده
است.رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و
سوريه گفت :با توجه به واردات  36.9ميليارد
دالري ايران در  9ماهه امسال ،سوريه در ميان
کشورهاي مبدا واردات ،در رديف  49قرار
داشته است.
کاشفي با اشاره به ظرفيتهاي تجارت
ميان دو کشور گفت :اکنون با برقراري امنيت
در سوريه و آغاز بازسازي اين کشور ،امکان
افزايش صادرات ايران به سوريه وجود دارد.
وي راهاندازي مرکز تجارت ايرانيان در
دمشق از سوي اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن
و کشاورزي ايران را عاملي براي تسهيل تجارت
ميان دو کشور دانست.
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ماجرايغرامتکرهجنوبيبهتوليدکنندهلوازمخانگيايراني

سخنگوي انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي ماجراي غرامت
کره جنوبي به توليدکننده لوازم خانگي ايراني را تشريح کرد.
آقاي حميدرضا غزنوي گفت :گروه انتخاب در سال  1389براي
آنکه بتواند هم از بخش هاي تحقيق و توسعه و دانش فني نشانهاي
تجاري بين المللي استفاده کند و هم به بازارهاي بين المللي دست يابد
و از طريق اين بازارها محصوالت توليدي ايران در بخش لوازم خانگي
را عرضه کند در يک مزايده بين المللي حضور يافت و شرکت دوو کره
جنوبي را که سهام آن در اختيار شرکت کمکو بود خريداري کرد.
وي افزود :در اين مزايده شرکت هاي بزرگي مانند الکترولوکس
و مورگان استنلي آمريکا هم حضور داشتند اما اين گروه ايراني با
حضور اين رقبا توانست برنده اين مزايده شود.
غزنوي با بيان اينکه پس از اعمال تحريم هاي آمريکا کره
جنوبي گروه انتخاب را از ادامه اين قرارداد محروم کرد افزود :مبلغ
اين قرارداد حدود  500ميليون دالر بود که گروه انتخاب حدود 70
ميليون دالر آن را به صورت پيش پرداخت واريز کرد .با اين شرايط
قرارداد خريد کل شرکت دوو الکترونيک از طرف کره جنوبي لغو ،اما
در قراردادي جداگانه استفاده از برند دوو براي گروه انتخاب حفظ
شد و اين قرارداد تاکنون پابرجاست.
وي اضافه کرد :در ادامه گروه انتخاب تالش کرد تا مبلغ پيش
پرداخت را بازگرداند اما کره جنوبي اين مبلغ را مصادره کرد .به

کاهش
عجيب
ساخت
و ساز

همين علت گروه انتخاب بارها از طريق رئيس جمهور ،مجلس،
وزارت امور خارجه و وزارت صمت وقت موضوع را پيگيري کرد که
اين پيگيريها بي نتيجه ماند.
معاون ارتباطات و بينالملل اين توليدکننده لوازم خانگي ايراني
گفت :در نهايت گروه ما تنها راه براي احقاق حقوق خود را طرح
شکايت از دولت کره جنوبي در ديوان بين المللي داوري برگزيد
و پس از چندين بار حضور در ديوان بين المللي ،با وجود اينکه
کره جنوبي حدود  20نفر وکيل آمريکايي را به خدمت گرفته بود،
ديوان به نفع گروه انتخاب راي صادر کرد .با اين حال کره جنوبي
براي ابطال راي ديوان اقدام و از طريق دادگاه لندن انگليس شکايت

يک کارشناس مسکن و شهرسازي گفت :از سال
 1395تا  1399فقط 120هزار پروانه ساخت مسکن صادر
شده است در حالي که صدور پروانه ساخت يکي از راه هاي
کاهش تورم تقاضا است و بي توجهي به اين امر سبب شده
است تا ما در حال حاضر با تقاضايي بيش از توان مواجه
شويم.
مسعود عبدي کارشناس مسکن و شهر سازي با بيان
اين مطلب افزود :دولتهاي يازدهم و دوازدهم اعتقادي به
ساخت مسکن نداشتند و اين دولتها نه تنها در زمينه
ساخت مسکن تسهيلگري نکردند بلکه موانعي را هم سر
راه سازندگان ايجاد کردند به نحوي که از سال  95تا 99
فقط  120هزار پروانه ساخت مسکن صادر شد.
عبدي گفت :صدور پروانه ساخت يکي از راههاي کاهش
تورم تقاضا است و بي توجهي به اين امر سبب شده است
تا ما در حال حاضر با تقاضايي بيش از توان مواجه شويم.
عبدي در خصوص مکان ساخت واحدهاي مسکن
نيز گفت :بلندمرتبهسازي اگر ضوابط الزم را داشته باشد
يکي از بهترين انتخاب هاست و وابسته به کمبود زمين

خود را پيگيري کرد اما اين دادگاه نيز به نفع گروه انتخاب راي داد.
غزنوي افزود :حتي در راي دادگاه انگليس تاکيد شد کره جنوبي
ديگر حق اعتراض در هيچ دادگاهي را ندارد و بايد خسارت هم
پرداخت کند .اين دادگاه انگليسي نه تنها راي پيشين ديوان بين
المللي را باطل نکرد بلکه مجدد به راي ديوان صحه گذاشت و تاکيد
کرد بازپرداخت پول و غرامت گروه انتخاب به هر ميزان که از طرف
کره جنوبي تاخير داشته باشد بايد انجام شود.
وي گفت :کره جنوبي تا ديروز به بهانه اينکه آمريکايي ها اجازه
پرداخت اين پول را نمي دهند از پرداخت امتناع مي کرد به همين
علت گروه انتخاب در اقدامي ديگر براي رسيدن به پول خود براي
توقيف اموال کره جنوبي در ساير کشورها از طريق دادگاه لندن و
پاريس اقدام کرد که بر اساس اين گزارش آخرين دادگاه توقيف
اموال دولت کره جنوبي هفته آينده برگزار خواهد شد.
گفتني است وزارت خارجه کره جنوبي امروز در بيانيهاي اعالم
کرد که مجوز الزم براي پرداخت غرامت به پرونده سرمايه گذار
ايراني را از آمريکا دريافت کرده است.
در اين بين گروه صنعتي لوازم خانگي ايراني نيز در واکنش به
بيانيه وزارت خارجه کره جنوبي اعالم کرد :دولت کره جنوبي هنوز
هيچ مطلبي را به صورت رسمي به وکالي اين شرکت اعالم نکرده
است و از مفاد مجوز خزانه داري آمريکا اطالعي ندارد.

هم نيست ،در برخي از کشورهاي عربي حاشيه خليج
فارس زمين هم به وفور هست اما مي روند در ارتفاع
ساخت و ساز مي کنند.
عبدي گفت :معتقدم که اگر دولت مشوق هاي الزم را
ايجاد کند ،مي توانيم در بافتهاي فرسوده و در قالب بلند
مرتبه سازي اقدام به ساخت مسکن کنيم.
وي افزود :حتي در سالهاي اخير در مناطق لوکس
تهران هم مسکن نساختيم .به همين دليلي شاهد فرار
سرمايه از کشور براي خريد مسکن در کشورهايي مثل
ترکيه بوديم .براي حل مشکالت بخش مسکن بايد اقتصاد
را ساماندهي کنيم ،دولت تسهيل گري را افزايش بدهد،
بانکها تسهيالت بدهند و قوانين را هم به نفع ساخت و
ساز تغيير بدهيم.
«مقداد همتي» کارشناس مسکن در اين خصوص
گفت :ساخت مسکن يک سري مولفه دارد .مثال اخذ پروانه
ساخت  18ماه طول مي کشد ،در حالي که چند سال پيش
يک ماهه پروانه ساخت صادر مي شد و اين يک چالش
جدي در راه ساخت مسکن است.

همتي در خصوص تامين مسکن براي اجراي طرح
نهضت ساخت مسکن گفت :وزارت راه و شهرسازي بايد
زمين هاي تامين شده را اعالم کند چرا که شوراي عالي
مسکن بايد روي اين زمين ها تصميم گيري کند.
همتي در خصوص متقاضيان نيز گفت :هنوز متقاضيان
ساماندهي نشده اند و نمي دانند چقدر بايد پول به عنوان
وديعه واريز کنند و تا چند هفته پيش هنوز سامانه باز نشده
بود و اين روند زمان بر است.
همتي درباره تسهيالت ساخت نيز گفت :در زمان
ساخت مسکن مهر تسهيالت ميان بانکها پخش شد
و بانکها بيشتر از  80هزار واحد وام ندادند .توقع اين
است که بانک ها منابع خود را بايد در اختيار بانک
مسکن قرار دهند.
مسعود عبدي در خصوص وجود بوروکراسي اداري در
راه ساخت مسکن گفت:اگر واقعا ما بخواهيم نهضت ساخت
مسکن ايجاد کنيم بايد در حوزه صدور پروانه نهضت ايجاد
کنيم اما روند صدور پروانه مغاير با نهضت ملي ساخت
مسکن است.

طي 9ماهه نخست امسال رقم خورد؛

رشد 42درصدي ارزش تجارت ايران با کشورهاي همسايه

رييسکل گمرک ايران گفت :روابط تجاري ايران با  15کشور
همسايه در  9ماه نخست امسال  18درصد ازنظر وزني و  42درصد
ازنظر ارزشي نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته به
نحوي که در اين مدت ميزان تجارت با همسايگان از  75ميليون تن
کاال به ارزش  36ميليارد و  800ميليون دالر عبور کرد.
عليرضا مقدسي در حاشيه بازديد وزير اقتصاد از گمرک شهيد
رجايي هرمزگان در خصوص تجارت با کشورهاي همسايه اظهار
داشت :يکي از سياست هاي کليدي دولت سيزدهم افزايش و توسعه
روابط سياسي و اقتصادي با کشورهاي همسايه است و گمرک ايران
نيز در راستاي اين سياست برنامه هاي متنوعي در توسعه صادرات،
تسهيل واردات کاالهاي مورد نياز و تقويت و روان سازي ترانزيت از
مسير کشورمان را در دستور کار دارد.
وي افزود :در همين راستا از مجموع تجارت 122ميليون
و 455هزار تني کاال به ارزش 72ميليارد و 87ميليون دالري
کشور در 9ماه سال جاري 75ميليون و 17هزار تن کاال به ارزش
36ميليارد و 810ميليون دالر با کشورهاي همسايه ايران بوده که
61درصد وزن و  51درصد ارزش کل تجارت کشور با 15کشور
همسايه بوده است.
معاون وزير اقتصاد تصريح کرد :صادرات کشورمان به همسايگان

بيش از  57ميليون و  335هزار تن کاال به ارزش  18ميليارد و 766
ميليون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه  9درصد در وزن و 24
درصد در ارزش بيشتر شده و 62درصد وزن و  53درصد ارزش کل
صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.
مقدسي در خصوص صادرات 9ماهه به کشورهاي همسايه گفت:
عراق با خريد  6.8ميليارد دالر ،ترکيه با چهار ميليارد و 131ميليون
دالر ،امارات با سه ميليارد و  433ميليون دالر ،افغانستان با يک
ميليارد و 412ميليون دالر و پاکستان با  911ميليون دالر پنج
کشور اول صادرات ايران به کشورهاي همسايه هستند و پس از آن به
ترتيب روسيه ،عمان ،آذربايجان ،ترکمنستان ،ارمنستان ،قزاقستان،
کويت ،قطر بحرين و عربستان قرار دارند.
رييس کل گمرک در خصوص واردات از کشورهاي همسايه
گفت :از مجموع واردات  30ميليون تني به کشور به ارزش 37
ميليارد دالر17 ،ميليون و  682هزار تن کاال به ارزش بيش از
 18ميليارد دالر از کشورهاي همسايه ايران بوده که عمدتا کاالي
اساسي ،مواد اوليه توليد و يا ماشين آالت توليد بودند.
مقدسي افزود :واردات از کشورهاي همسايه در 9ماهه امسال
62درصد در وزن و 68درصد در ارزش افزايش يافته و اين ميزان
کاالي وارده از کشورهاي همسايه 59درصد وزن و 49درصد کل

واردات به کشور را به خود اختصاص دادند.
رييس کل گمرک در ادامه گفت :امارات با فروش  11ميليارد
و  497ميليون دالر ،ترکيه با سه ميليارد و  700ميليون دالر ،روسيه
با يک ميليارد و  224ميليون دالر ،عراق با  880ميليون دالر و عمان
با  409ميليون دالر پنج کشور نخست تامين کاالهاي کشور در
بين همسايگان بودند و پاکستان ،قزاقستان ،آذربايجان ،ترکمنستان،
ارمنستان ،افغانستان ،کويت ،قطر و بحرين به ترتيب در رتبه هاي
بعدي قرار دارند.
معاون وزير اقتصاد در پايان گفت :عضويت و همکاري ايران با
سازمان هاي اقتصادي اکو ،همکاري هاي اسالمي ،اتحاديه اقتصادي
گمرکي اوراسيا ،پيمان شانگهاي و قرار گرفتن ايران در نقطه عطف
کريدورهاي جنوب به شمال و شرق به غرب و توجه ويژه به تراتزيت
کاالهاي عبوري خارجي از کشورمان در دولت سيزدهم مي تواند
ضمن تعميق روابط سياسي و تجاري با کشورهاي همسايه ،باعث
افزايش تجارت با کشورهاي همسايه و همسايگان آنها و رشد عبور
کاالهاي خارجي و درآمدهاي ناشي از آن نيز براي کشورمان شود
در همين راستا در  9ماهه امسال 9ميليون و 158هزار تن کاالي
خارجي از کشورمان عبور کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل
76درصد رشد داشته است.

عضو اتاق بازرگانی در گفت و گو با «اخبارصنعت»؛

تامین منافع ملی به دست خودمان است نه چین و روسیه

عضو اتاق بازرگانی گفت :قطعا دولتمردان در توافق با چین
باید به این موضوع دقت داشته باشند که در ازای صادرات نفت به
چین باید به ما تکنولوژی ها و تجهیزات به روز برای صنعت نفت
وگاز و سایر صنایع کشور داده شود .یعنی تالش در راستای تامین
منافع ملی.
به گزارش اخبار صنعت ،در خالل نشست های مذاکراتی
و محورهایی که از رسیدن به توافق در خبرها می شنویم و
تالش دولتمردان برای انعقاد قراردادهای اقتصادی با دولت چین
وروسیه موضوع مهمی که باید در دستور کار مسوولین قرار بگیرد
تالش برای تامین منافع ملی در هر قرار داد ،نشست و مذاکره
ای است ،چرا که هیچ کشوری به دنبال تحقق و تامین منافع
ملی کشور دیگری نیست .عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در
این زمینه هشدارهایی به مسوولین داده و با اخبار صنعت گفت
و گو کرده است.
سید تقی حجازی عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در
خصوص ورود ایران به بحث تامین منافع ملی به صورت مستقیم در
گفت و گوهای بین خود با کشورهای غربی بخصوص آمریکا به این
موضوع اشاره کرد که نباید انتظار داشته باشیم که سایر کشورها به
دنبال تامین منافع ملی ایران باشند ،وی در ادامه افزود :قطعا حافظه
تاریخ ایران نشان می دهد به هیچ کشوری اعم از غرب یا شرق نباید
اعتماد کرد .اگر به تجارب تاریخی اهمیت و بها بدهیم در می یابیم
که فقط خودمان می توانیم منافع ملی را تامین کنیم ،لذا از هیچ
کشوری نباید انتظار دلسوزی و تالش برای دست یابی ایران به حق
خود را داشته باشیم.
وی در این باره خاطر نشان کرد :درباره روسیه یا چین در
مذاکرات برجامی یا در خصوص توافقنامه هایی که با این کشورها
می بیندیم نباید احساسی برخورد کنیم ودچار اغراق شویم .در طول
تاریخ بارها به ما ثابت شده که روسها به غیر از منافع ملی خود و

یادداشت

اینکه از ظرفیت های ایران به نفع خود بهره برداری کنند حاصلی
برای ما نداشته اند.
عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه تعامل با هر کشوری خوب است
اما مشروط به توجه به تامین منافع ملی افزود :قطعا هر کشوری
در ارتباطات و تعامالت دو سویه و چند سویه در راستای تامین
حداکثری منفعت ملی خود قدم برمی دارد و غیر از این اقدامی انجام
نمی دهد ،لذا درباره روسیه و چنین نیز نباید فکر کنیم آنها به دنبال
احقاق حق ما و منفعت رسانی به اقتصاد ایران هستند.
سید تقی حجازی درادامه خاطر نشان کرد :در طی تحریم های
شدید آمریکا دیدیدم تمام کشورها به دلیل جرایم آمریکا در صورت
ارتباط تجاری با ایران ،تعامالت اقتصادی و تجاری خود را با ما
کاهش دادند .روسیه وچین نیز از این موضوع مستثنی نیستند چرا
که این کشورها با کل دنیا تعامالتی دارند که مهم برای آنها صرفه
اقتصادی است نه تعامل با کشوری که تحت شدیدترین تحریمهاست.
عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه ارتباط و تعامل مطلوبی که به
نفع ایران باشد تنها زمانی رقم می خورد که اقتصاد رشد یافته ای
داشته باشیم ،گفت :اگر ایران در عرصه تبادالت تجاری و اقتصادی
اعم از داخلی یا خارجی با اصالحات اساسی و برقراری ارتباط با دنیا
تقویت شود ،یعنی سایر کشورها ایران را به عنوان وزنه ای در اقتصاد
جهان بشناسند آن زمان بدون تحمیل خواسته های غیر متعارف
خود با ما وارد مراوده می شوند .بنابراین تقویت اقتصاد برای سوء
استفاده از ما بسیار حائز اهمیت است ،در غیر این صورت زمانی
که ایران را در گوشه رینگ تنها و ضعیف می بینند قطعا اهداف
اقتصادی و تامین منافع خود را بدون در نظر گرفتن تامین منافع ما
در اولویت قرار می دهند.
این عضو اتاق بازرگانی در خصوص توافق با چین دولتمردان
را به یک نکته مهم متذکر شد و در این باره گفت :قطعا
دولتمردان در توافق با چین باید به این موضوع دقت داشته

باشند که در ازای صادرات نفت به چین باید به ما تکنولوژی ها و
تجهیزات به روز برای صنعت نفت وگاز و سایر صنایع کشور داده
شود ،این یعنی تالش در راستای تامین منافع ملی .در صورتی
که اگر قرار باشد در ازای صادرات نفت به چین کاالی بنجل
تحویل بگیریم ،یا کاالیی که در داخل تولید می شود قطعا تا
تامین منافع ملی فاصله زیادی داریم.
وی در ادامه خاطر نشان شد :متاسفانه به دلیل سیاست گذاری
های غلط سال های گذشته با جرات می توان گفت برخی از تولید
کنندگان ایرانی به جای اینکه به صورت حقیقی و واقعی تولید کننده
باشند به وارد کننده قطعات فاقد استاندارد چینی تبدیل شده اند،
یعنی می توان گفت این دسته از تولید کنندگان به دالالن واردات
کاالی بنجل چینی تبدیل شده اند!
حجازی در این باره توضیح داد :قطعات چینی به اسم تولید ملی
وارد می شود .رنگش عوض می شود و با کمترین کیفیت وارد بازار
وبه مصرف کننده فروخته می شود .چین در حالی به یک اقتصاد
بزرگ دنیا تبدیل شده که برنامه های موثری برای رشد اقتصادی
خود داشت .اصالحات اقتصادی را برای تقویت اقتصادش کلید زد.
در این زمینه ها باید از چین بیاموزیم نه اینکه به واردکننده قطعات
بی کیفیت چینی تبدیل شویم.
عضو اتاق بازرگانی مولفه مهمی که عامل تقویت اقتصاد چین
است را بیان کرد و گفت :چینی ها نیروی انسانی را یکی از مولفه
های مهم افزایش تولید می دانند .بازار کار را مهم می شمارند در
حالی که در ایران بهبود بازار کار و حمایت از نیروی کار در حد یک
شعار باقی مانده و عمال تا کنون آنچه وعده داده شده محقق نشده
است .از این رو باید گفت برای تامین منافع ملی باید به خودمان
اعتماد کنیم .با اصالحات داخلی اقتصادی و بین المللی برای ارتباط
تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر تالش کنیم تا اقتصادی قوی و
رشد یافته داشته باشیم.

تعریف غلط از شغل و درآمد و معیشت های از دست رفته

علی اکبر لبافی معاون اسبق وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی :خط فقر و رقم هایی که در خصوص خط فقر توسط
برخی از مسوولین و کارشناسان دولتی بیان می شود نشان می
دهد به دلیل فقر آماری در این زمینه اجماعی وجود ندارد یا اینکه
مسوولین از تورمی که معیشت و زندگی مردم را تحت فشارهای
شدیدی قرار داده چندان اطالع ندارند.
بی اطالعی از وضعیت تورم و رقم خط فقر تنها موضوعی نیست
که جامعه از آن رنج می برد چرا که عدم اطالع از ایجاد کسب و کار
ودرآمدهای حاصله از مشاغل مختلف نیز موضوع دیگری است که
قطعا معیشت مردم را تحت الشعاع قرار می دهد.
در تعریف عمومی شغل ،هر کسب و کاری که منجر به درآمد
شود در زمره شغل گنجانده نمی شود ،چرا که تعداد محدودی از
کسب و کارها را می توان شغل نامید یا در زمره تعریف عمومی

شغل عنوان کرد.
در تعریف عمومی شغل به این نکته مهم به صراحت پرداخته شده
است که درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی که بتواند یک خانوار
 ۴نفره را تامین کند شغل نامیده میشود .درحالی که به اذعان برخی
مسوولین با اعطای وام و تسهیالت  5تا  10میلیونی شغل و به تبع آن
کسب و کار و درآمدی ایجاد شده است ،در حالی که از وام  10میلیون
تومانی ماهیانه  500هزار تومان عایدی ایجاد می شود.
هنگامی که کمترین آمارها خط فقر یک خانوار چهار نفره را در
حدود  10میلیون تومان عنوان می کنند قطعا با درآمدهای ماهیانه
در حد  500هزار تومان نمی توان گفت در جامعه مشاغلی ایجاد
شده که به معنای واقعی کلمه وآنچه ذیل تعریف شغل آمده ،شغل
نامیده می شود.
آنچه در این بین با اعطای تسهیالت و وام بانکی بین  5تا 10

میلیون ایجاد شده ،بخشی از کسب و کاری است که نمی تواند همه
سبد مورد نیاز خانوار را تامین کند .قطعا شغل های پاره وقتی که
درآمدها معمول و مکفی ندارند نمی توانند در زمره شغلی به شمار
روند که برطرف کننده نیازهای سبد خانوار به شمار می روند.
با این تعاریف سخنان برخی از مسوولین در خصوص اعطای وام
کسب و کار و تاکید بر ایجاد اشتغال در جامعه صورت گرفته است،
قدری متناقض به نظر می رسد چرا که با اعطای وام وتسهیالت ۱۰
میلیونی شغل ایجاد نمی شود.
به این دلیل که درآمد حاصل از یک بنگاه با مقادیر عنوان شده
هیچگاه منجر به ایجاد رفاه در خانوار یا حتی تامین کننده یک نفر
باشد نیز منتهی نمی شود /به چنین کسب و کارهایی شغل نمی
گویند ،بلکه به این مشاغل ،شغل های پاره وقت می گویند که بخشی
از سبد خانواده را تأمین میکند.
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معدن مس-طال جانجا،
نقطه تحول استان سيستان و
بلوچستان مي شود

معدن مس -طال جانجا نقطه تحولي براي
استان سيستان و بلوچستان مي شود.وجيه اله
جعفري با حضور در محل سايت معدن جانجا،
تصريح کرد :اين طرح در مرحله مناقصه و
جذب سرمايه گذار قرار دارد و اميدواريم تا
پايان سال جاري ،سرمايه گذار آن مشخص
شود.با هدف کاهش ريسک سرمايه گذار،
اکتشافات در محدوده اي از معدن انجام و
تکميل شده است.جعفري همچنين گفت:
توسعه اقتصادي ،افزايش اشتغال و رفاه براي
مردم منطقه يکي از اثرات اجراي اين طرح
است که در کنار توسعه معدن و احداث
واحدهاي فراوري صورت مي گيرد.ذخاير معدن
جانجا از نوع پورفيري است که از سطح زمين
آغاز مي شود و بر اساس حفاري هاي انجام
شده تا عمق بيش از هزار متري نيز وجود دارد.
معدن جانجا در جنوب شهرستان نيمروز در
استان سيستان و بلوچستان واقع شده است.

ظرفيت ملي سازمان مديريت
صنعتي فرصتي براي
عارضه يابي توسعه صنعتي

عضو هيات عامل و معاون برنامه ريزي
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در
جريان بازديد از بخش هاي مختلف سازمان
مديريت صنعتي در جمع مديران اين سازمان ،
دانش انباشته  ،بيش از نيم قرن تجربه  ،شبکه
وسيع دانش آموختگان حرفه اي و آميختگي
اين سازمان با تار و پود سير تطور و رشد
صنعت در  6دهه اخير را ظرفيت ملي و فرصتي
منحصر به فرد براي عارضه يابي توسعه صنعتي
کشور برشمرد .
مهدي صادقي نيارکي سازمان مديريت
صنعتي را از جمله مراکز ريشه داري عنوان
کرد که همچنان که در صنعتي سازي کشور
و تربيت نيروي فن ساالر پيشگام بوده است
 ،مي تواند در نهضت و جنبش نرم افزاري
مدنظر مقام معظم رهبري در حوزه صنعت اين
پيشگامي را استمرار بخشد.
صادقي نيارکي همچنين لزوم بهبود
مستمر دروني در فرايند هاي سازمان مديريت
صنعتي اعم از حوزه هاي آموزش  ،مشاوره و
پژوهش را براساس استاندارد هاي نوين و به
روز جهان مورد تاکيد قرار داد.
معاون برنامه ريزي ايدرو  ،ارزش و اعتبار
ملي و بين المللي نشان و برند سازمان مديريت
صنعتي را در کنار ساير دارايي هاي نامشهود
بسيار با ارزش اين سازمان از جمله نقاط قوت
خاص آن برشمرد .
مديرعامل سازمان مديريت صنعتي نيز
در اين ديدار با تشريح فعاليت هاي گسترده
اين سازمان گفت  :در دروه پاندمي که عموم
فعاليت ها رکود يافته بود ،سازمان مديريت
صنعتي در تمام زمينه ها رشد ميانگين بيش از
 30درصدي عملکرد را داشته است .
ابوالفضل کياني بختياري پرورش مديران
در تراز جهاني و طراحي الزامات توسعه صنعتي
در بستر بيانيه گام دوم انقالب را از ديگر برنامه
هاي  IMIبرشمرد.
سازمان مديريت صنعتي از سال 1341
در حوزه تخصصي مشاوره  ،پژوهش و تربيت
نيروي انساني مديران صنعتي فعاليت مي کند.

اجراي طرح آمايش صنعت،
معدن و تجارت در همه
شهرستان هاي کشور

وزير صنعت ،معدن و تجارت اظهار کرد:
براي هر شهرستاني از جمله کهنوج ،طرح
آمايش صنعت ،معدن و تجارت داريم و در
اين طرح همه فرصتها و ظرفيتهاي هر
شهرستان با هدف تأمين اشتغال آن منطقه،
بررسي ميشود.سيدرضا فاطمي امين صبح
ديروز  24ديماه با استقبال سرپرست معاونت
هماهنگي امور اقتصادي استانداري کرمان،
امام جمعه و فرماندار کهنوج و نماينده پنج
شهرستان جنوبي استان در خانه ملت وارد
شهرستان کهنوج شد و از مجتمع معدني
تيتانيوم اين شهرستان بازديد کرد.وزير صمت
در حاشيه اين بازديد گفت :اين واحد فرآوري
تيتانيوم سالها پيش در کهنوج تعريف شده
و حدود يک سال و نيم گذشته به بخش
خصوصي واگذار شده است که نسبتاً پيشرفت
فيزيکي آن در اين يک سال و نيم بهتر شده
است.وي از حمايت وزارتخانه صمت از اين
پروژه سخن گفت و در ادامه ميزان پيشرفت
فيزيکي اين پروژه را در حال حاضر حدود 40
درصد اعالم کرد و افزود :اگر پيشرفت فيزيکي
آن به  60درصد برسد ،ما در تسهيل تأمين
مالي به آنها کمک خواهيم کرد تا زودتر اين
مجتمع به بهرهبرداري برسد.فاطمي امين ادامه
داد :سرمايه گذار اعالم کرده در بهمن سال
آينده اين پروژه به بهرهبرداري ميرسد و ما
انتظار داريم که تا پاييز سال آينده اين پروژه به
بهرهبرداري رسد.وي درباره فاز دوم اين پروژه
نيز گفت :اگر فاز دوم مقرونبهصرفه باشد ،به
سرمايهگذار اجراي آن را پيشنهاد ميکنيم ولي
نبايد به علت مسائل سياسي ،پروژههاي که
صرفه اقتصادي ندارند در مناطق تعريف کرد.
وزير صمت بيان کرد :در شهرستان کهنوج
معادن زيادي وجود دارد و قول ميدهيم تا
پايان سال پروژههاي سرمايهگذاري که ميتواند
اشتغال مناسبي براي اين منطقه ايجاد ميکند
طراحي و در اولويت پيگيريها قرار ميدهيم.
برپايه اين گزارش ،ظرفيت ساالنه اين مجتمع
 130هزار تن است و زمينه اشتغال  260نفر را
فراهم کرده است.بر اساس اين گزارش ،ميزان
سرمايهگذاري مجتمع معدني تيتانيوم  24هزار
و  340ميليارد ريال است و محصول توليدي
آن کنسانتره تيتانيوم هست.

