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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

اقتصادی

انرژی

سایه قرارداد گازی ترکیه و آذربایجان برسر ایران

به تازگی کشور ترکیه از امضای قرارداد سهساله
بــرای خرید  ۱۱میلیارد مترمکعب گاز طبیعی
بــا جمهوری آذربایجان خبر داد که طبق گفته
کارشناســان امضای این قرارداد خطری برای
ایران محســوب نمیشــود و به نفع این کشور
است که بازار ایران را حفظ کند.
در شرایطی که ترکیه هنوز قراردادهای بلندمدت
تامین گاز که موعد آنها زمستان امسال به پایان
میرســد را تمدید نکرده ،تقاضای باال برای گاز
طبیعی در سال جاری این کشور را مجبور کرده
است خرید در بازار محمولههای تک را افزایش
دهد .وزیر انرژی ترکیه روز گذشته اعالم کرده
که این کشــور یک قرارداد سهساله برای خرید
 ۱۱میلیارد متر مکعب گاز طبیعی با جمهوری
آذربایجان منعقد کرده و پیشرفت قابل توجهی
در تامین بیشتر گاز طبیعی داشته است.
ترکیه که یکــی از بزرگترین واردکنندگان گاز
در اروپاســت ،به گازی که از روســیه ،ایران و
جمهــوری آذربایجان از طریق خــط لوله وارد
میکند و همچنیــن واردات گاز طبیعی مایع
( )LNGاز نیجریه ،الجزایر و بازار محمولههای
تک متکی است .این کشور چهار قرارداد واردات
بلندمــدت به میزان مجموعــا  ۱۶میلیارد متر
مکعب در سال دارد که امسال منقضی میشوند.
در این بین ایران با ترکیه یک قرارداد صادرات
گاز بلندمدت دارد که از سال  ۲۰۰۱آغاز شده و
مدت آن  ۲۵ســال و تا سال  ۲۰۲۶اعتبار دارد.
بر اساس این قرارداد ،ترکیه باید هر سال حداقل
حدود  ۸.۵میلیارد مترمکعب گاز برداشت کند و
طبق گفته کارشناسان امضای قرار جدید ترکیه
با آذربایجان ســایه تهدیدی بــرای ایران برای
از دست دادن بازار ترکیه به حساب نمیآید.
در این باره مرتضی بهروزی فر  -کارشناس ارشد
حوزه انرژی  -به ایسنا گفت :مشکلی که قرارداد

گازی سهســاله ترکیه با جمهــوری آذربایجان
میتوانــد برای ایران ایجاد کند ،این خواهد بود
که ترکیه گزینه دیگری عالوه بر روسیه و ایران
در اختیار خواهد دشــت که دســتش را برای
چانهزنی در مقابل روسیه و ایران بازتر میکند و
راحتتر میتواند چانه بزند ،تخفیف بگیرید و در
مجموع شرایط بهتری را کسب کند.
وی افزود :اینکه گمان شود قرارداد گازی ترکیه
با آذربایجان موجب کنار گذاشتن ایران میشود
تقریبا دور از ذهن اســت ،درواقــع واردکننده
ترجیح میدهد گزینههای متعددی را روی میز
داشته باشــد تا اگر مشکل فنی ،سیاسی یا هر
مشکل دیگری به وجود آمد ،چالش کمتری را
تجربه کند ،باید گفت به نفع واردکننده اســت
که گزینههای بیشــتری داشــته باشد چراکه
امکان چانه زنی و گرفتن امتیازات بیشــتر در
قراردادهای بعدی را خواهد داشت.
این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی با اشاره به
قرارداد ۲۵ســاله ایران با ترکیــه ،گفت :زمان
زیادی تا اتمام این قرارداد باقی نمانده و ایران از
هم اکنون باید به دنبال تمدید آن باشد ،قرارداد
اینگونه اســت که کشــور واردکننده میتواند
حداقل برداشــت را داشته باشد و یا در مواردی
همچون اتفاقی که سال گذشته برای خط لوله
انتقال گاز ایران به ترکیه افتاد کشور واردکننده
عجلهای برای ترمیم نداشــته باشد و یا مسئله
فنی به وجود آید که فرایند کار را طوالنی کند.
بهروزیفر با تاکید بــر اینکه با وجود تمام این
موارد اصال به نفع ترکیه نیست که ایران را کنار
بگذارد ،تصریح کرد :به نفع این کشــور اســت
که از کشورهای بیشــتری واردات داشته باشد
تا بتواند امتیازات بیشــتری را برای خود کسب
کند اما کنار گذاشــتن ایران بــه هیچ عنوان
به نفع آن نیست.

بازار

آیا لوازم خانگی گران شد؟

در پی انتشار گزارشهایی از افزایش قیمت برخی
تولیدکنندگان لوازم خانگی ،دبیر انجمن صنایع
لوازم خانگی ایران گفت که طی دو ماه گذشــته
درخواســتی برای افزایش قیمت به این انجمن
ارسال نشــده اســت .به گزارش ایسنا ،پیشتر
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی گفته
بود شــنیدهها حاکی از این است که شرکتها
میخواهنــد پنج درصد محصوالت خود را گران
کننــد و امروز هم گزارشهایی از افزایش قیمت
برخی شرکتها منتشر شــده که دبیر انجمن
صنایع لوازم خانگی توضیحاتی در این رابطه ارائه
داد .عباس هاشمی در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ
به اینکه آیا قیمت لــوازم خانگی اخیرا افزایش
داشته ،تصریح کرد :اگر شرکتی مستقیم در سامانه
 ۱۲۴درخواست افزایش قیمت ثبت کرده ،انجمن
اطالعی ندارد و این اطالعات در اختیار ســازمان
حمایت است .اما طی دو ماه اخیر اعضای انجمن
درخواستی برای افزایش قیمت دریافت نکردند.
فقط یک یا دو مورد برای چند محصول جدید که
سابقه قیمت در سامانه نداشتند ثبت شده است.
وی از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خواست
برای بررسی بیشتر لیست شرکتهایی که افزایش
قیمت داشتند ارائه کند و گفت :ممکن است نرخ
ارز ،قیمتهای جهانی و ســایر عوامل تولید در
قیمت کاال تاثیر گذاشته باشد که سازمان حمایت
آنها را بررسی میکند.
> لوازم خانگی امسال چقدر گران شد؟

دبیر انجمن صنایــع لوازم خانگی همچنین در
پاســخ به ســوالی درباره میزان افزایش قیمت
لوازم خانگی در سال جاری اظهار کرد :از ابتدای
امسال درخواستهایی از سوی تولیدکنندگان به
انجمن فرستاده شده که انجمن هم آنها را برای
بررســی و ثبت به سازمان حمایت فرستاده که
آمار دقیقی از درخواستهای قبول شده ،نداریم.
اما این درخواســتها مربوط به دو ماه گذشته

نیســت .با توجه به اینکه میزان افزایش قیمت
در شرکتهای مختلف متفاوت است ،نمیتوان
میانگین دقیقی از افزایش قیمتلوازمخانگی در
سال جاری عنوان کرد ،اما با توجه به مولفهای
اثرگذار از جمله افزایش  ۳۹درصدی هزینههای
دســتمزد و تورم ســاالنه ،انتظار افزایش ۱۵
درصدی قیمــت انواع لوازم خانگــی از ابتدای
امســال دور از انتظار نیست .به گفته وی دلیل
درخواستهای افزایش قیمت در ابتدای امسال
هم نرخ ارز ،قیمتهای جهانی ،وضعیت عرضه
مواد اولیه در داخل ،افزایش هزینه دســتمزد و
ســایر مولفههای تولید بوده است .دبیر انجمن
صنایع لــوازم خانگی همچنیــن درباره ادعای
فروشندگان مبنی بر تغییر دائمی قیمت از سوی
تولیدکنندگان ،اظهار کرد :اعمال افزایش قیمت
و حتی درخواست افزایش قیمت از سوی بخش
تولید نمیتواند لحظه به لحظه اتفاق بیفتد ،چرا
که یک فرایند مشخص دارد و سازمان حمایت
باید قیمت جدید را در ســامانه  ۱۲۴ثبت کند.
اگر واحد تولیدی حتی یک محصول خود را در
سامانه  ۱۲۴ثبت نکرده باشد و فقط یک شاکی
داشته باشــد تخلف محسوب میشود .البته به
گفته وی اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی بر
بازار نظارت دارد ،اما ممکن است برخی مغازهها
زیر مجموعه اتحادیه نباشند که در این صورت
باید تعزیرات و ســایر ســازمانهای نظارتی بر
آنها نظارت کنند .هاشمی در پایان خاطرنشان
کرد که بهترین حالت این اســت به جای این
بحثهایی که کشــور را بیشــتر دچار تالطم
میکند ،معیارهای جهانی مثل شاخص کسب
و کار ،فســاد ،تورم و غیره را در نظر بگیریم .در
این صورت دولت و حاکمیت هر سال میتواند
برنامــه ریزی و عملکرد تولیــد را ارزیابی کند.
اما در شــرایط فعلی تولیدکنندگان و مسئوالن
همواره درگیر مسائل روزمره هستند که سود آن
به مصرفکنندگان و کشور نمیرسد.

مالیات

مطالبه وزیر اقتصاد از رئیس جدید سازمان امور مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراســم معارفه
رئیس جدید سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره
به اینکه یکی از تعهدات و برنامههای وی در دولت
ســیزدهم هدفگذاری در خصوص افزایش ۵۰
درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
است ،گفت :این افزایش مشروط به این است که
بار مالیاتی بخشهای تولیدی کاهش یابد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران
(شادا) ،دکتر سید احسان خاندوزی در نشستی
که به منظور تکریم از خدمات دکتر امید علی
پارسا رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی کشور
و دکتر داوود منظور رئیس جدید این ســازمان
برگزارشد ،با اشاره به اهمیت موضوع فرآیندهای
مالیات ستانی در کشور اظهار داشت :باید تالش
کنیم فرآیندهای مالیات ستانی ما هوشمندتر
شود و از نظامات پرچالش سنتی تا حد ممکن
فاصله بگیریم و بدانیم مث ً
ال در ماههای باقیمانده
تا پایان سال و همچنین سال بعد چه گامهایی
قرار است برداشته شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر هم در
زمینه هوشمندســازی و هم عدالت مالیاتی از
ســطح مطلوب فاصله داریم مسئله بازگشت به
سوابق پیشین را مهم دانست و افزود :بسیاری از
مستندات مالیاتی سالهای قبل یا توسط فعاالن
اقتصادی ثبت نشــده و یا در حال حاضر قابل
اعتماد نیست که باید در این زمینه چارهاندیشی
شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به اهمیت
توجه به مالیات عایدی بر ســرمایه ( )CGTو

مالیات بر مجموع درآمد ( )PITاشاره و تاکید
کرد :در این زمینه باید سریع عمل کرد ،زیرا این
برنامهها جزو استراتژیهای ارائه شده در دولت
سیزدهم است.
دکتر خانــدوزی در ادامه گفــت :نمیتوانیم،
میل تاریخی به ســوداگری در کشور را کنترل
کنیم مگر از طریق مالیات عایدی بر ســرمایه
( .)CGTهمچنین از طریق مالیات بر مجموع
درآمد ( )PITمیتوان فرار مالیاتی و یا تمایل به
معافیتها را در اقتصاد کشور کنترل کرد.
گفتنی است در حکم انتصاب داود منظور رئیس
جدید ســازمان امور مالیاتی کشور اولویتهای
برنامهای این ســازمان شامل هوشمندسازی و
عادالنه شدن به عنوان دو رکن مالیات ستانی؛
گسترش فرهنگ مالیاتی و جلب اعتماد عمومی
به نظام مالیاتی به منظور ارتقاء تمکین داوطلبانه
مودیــان و افزایش منابع درآمد دولت و کاهش
اتــکای بودجه دولــت به درآمدهــای نفتی و
مقاومســازی بودجه از سوی وزیر اقتصاد مورد
تأکید قرار گرفته است.
همچنین استقرار سامانه مؤدیان مالیاتی و تبادل
اطالعات اقتصادی مودیان به منظور شناســایی
درآمدهای مالیاتی؛ سادهســازی و شفافسازی
مقررات و فرایندهای مالیاتی؛ بازنگری در قوانین
مالیاتی با رویکرد گسترش پایه مالیاتی و جلوگیری
از فرار و اجتناب مالیاتی و توسعه سالمت سازمانی
و مبارزه با فساد اداری از دیگر اولویتهای برنامه
سازمان مالیاتی است که در دوره مدیریتی جدید
این سازمان تأکید شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

محصوالتی را تولید میکنیم که جهان دور میریزد!
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید تصمیمات غلط و نبود راهبرد روشنی برای آینده اقتصادی کشور ،باعث شده تولید و تولیدکنندگان ایرانی
از پیوستن به روند جهانی باز بمانند

هفدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در محل این
اتاق برگزار شد .سید رضا فاطمی امین  -وزیر صنعت ،معدن و تجارت
 مهمان این نشســت پارلمان بخش خصوصی بود و اعضای اتاق بهبهانــه حضور او ،بخشهایی از دغدغههای اقتصادی بخش خصوصی
را مطرح کردند.
غالمحسین شافعی  -رئیس اتاق بازرگانی ایران  -در این نشست به
هزینههای تحمیلی دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت :انتظار
ما از دولت جدید این اســت که هزینههــای مبادله را کاهش بدهد.
متاسفانه تولید و بخشهای مولد با هزینههای سنگینی مواجه هستند
که در نبود یک بازار رقابتی و اصرار بر قیمتگذاری دستوری به ضرر
و زیان آنها منجر میشود.
وی بــا تاکید بــر اینکه تصمیمــات در حوزه تولید باید بر اســاس
ارزیابیهای دقیق باشــد ،توضیح داد :متاسفانه در سالهای گذشته،
برخی تصمیمات یک شــبه و بدون کارشناســی هزینهها را بسیار
افزایش داده و انتظار از دولت جدید این است که راهی برای جلوگیری
از اتخــاذ این تصمیمات پیدا کند .با توجه به روند طوالنی اتخاذ این
تصمیمها ،ما شاهد آن هستیم که صنعت ایران از فنآوری روز جهان
دور مانــده و امروز ما برخی کاالها را تولید میکنیم که جهان یا در
حال دور ریختن آنها است یا بهینه کردن آنها را آغاز کرده است.
شافعی با اشاره به لزوم درک دقیق مفهوم توسعه اقتصادی در ایران،
بیان کرد :ما به جای آنکه به توسعه تولید بپردازیم به دنبال افزایش
تعداد واحدهای تولیدی بودهایم .این در حالی اســت که باید جامعه
صنعتی ما با تفکر جدید و جهانی وارد عمل شود و تولید رقابتی در
برنامهها قرار گیرد.

او در بخشــی از ســخنان خود ،به عضویت دائمی ایران در سازمان
شانگهای اشاره کرد و آن را مهمترین رخداد سیاسی خارجی ،پس از
توافق مشــارکت راهبردی جامع با چین دانست که پس از  ۱۵سال
کوشش محقق شده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصــی دراینباره گفت :نکته قابلتأمل آن
است که در حوزه اقتصادی تمام اعضایی سازمان همکاری شانگهای
در ســازمان تجارت جهانی عضویت دارند و نظامهای بینالمللی را
پذیرفتهاند ازاینرو چالش اصلی ایران برای بهرهگیری از فرصتهای
اقتصادی ناشــی از عضویت در این نهاد ،وضعیت پیچیده روابط این
کشورها با هسته اقتصادی ،سیاسی و بینالمللی است ،چراکه ایران
تحت شدیدترین نظام تحریم تاریخی قرارگرفته است.
در ادامه این نشســت ،علیرضا کالهی ،رئیس کمیسیون صنایع اتاق

فیلمبرداری از تزریق واکسن
کارزیرپلهایهاست

رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مجالس با
اشاره به ریزش شدید فعاالن این صنف در پی
شیوع ویروس کرونا ،تاکید کرد که فیلمبرداری
از روند تزریق واکسن و سایر موارد این چنینی
در واحدهای زیر پلهای انجام میشود و عکاسان
و فیلمبرداران مجاز فقط در حدود  ۱۳رســته
مشــخصات فعالیت میکنند .اخیرا گزارشی از
فیلمبرداری از تزریق واکسن با هزینههای باال
منتشر شــده بود که در این رابطه زعفر یاوری
بلوک آبادی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد:
برای فیلمبرداری از روند تزریق واکسن کرونا به
واحدهای زیرزمینی مراجعه میشــود که جواز
کســب ندارند .بنابراین افرادی کــه از صفر تا
صد روند تزریق واکسن فیلمبرداری میکنند،
همکاران ما در اتحادیه که جواز کســب دارند
نیستند .حتی ممکن اســت برخی با دوربین
موبایــل یا یــک دوربین معمولی ایــن کار را
کرده باشند ،اما مبلغ آنچنانی از مردم دریافت
کردهاند .وی با بیان اینکه عکاسان و فیلمبرداران
مجاز فقط در حدود  ۱۳رسته فعالیت میکنند،
گفت :این رستهها شــامل عکاس و فیلمبردار
معمولی و دیجیتــال پرتره ،تولید عکس رنگی
ماشینی و دستی ،تعمیر دوربین و لوازم عکاسی
و فیلمبرداری ،دفتر فیلمبرداری و عکاســی از
مجالس ،میکس و مونتاژ فیلم و عکس مجالس،
دفتر خدمات عکسبرداری و فیلمبرداری میکس
و مونتاژ فیلم مجالس ،خرده فروشی دستگاهها
و تجهیزات لوازم عکاسی و فیلمبرداری ،چاپ
عکس رنگی ماشینی فوری ،عکاسی صنعتی و
تبلیغاتی ،عمده فروشی فروشگاه ها ،چاپ عکس

برای عکاسی ها ،فروش لوازم چاپ عکس رنگی
و کرایه لوازم عکاسی و تصویربرداری است.

> مراقب باشید کاله سرتان نرود

یاوری بلوک آبادی همچنین گفت که در موارد
زیادی شــاهد شــکایت مردم از این واحدهای
بدون مجوز و زیرزمینی به خاطر تحویل ندادن
فیلم و عکس یا تحویل فیلم و عکس بیکیفیت
و خراب به مردم هستیم .رئیس اتحادیه عکاسان
و فیلمبرداران مجالس در ادامه از آسیب شدید
شــیوع ویروس کرونا به ایــن صنف خبر داد و
گفت :شــیوع ویروس مانند تاالرداران صنف ما
را هم نابــود کرد ،چرا که از زمان آغاز بیماری،
مجالس و مهمانیها بسیار محدود شدند.
> پای پلیس در کفش عکاسان!

عالوه بر این به گفته وی عکسهای پرســنلی
را نیز پلیس ،۱۰ +اداره ثبت احوال و پیشخوان
میگیرند و بــه زور و به طور غیرقانونی اعضای
صنف عکاســان را از این حــوزه خارج کردهاند.
یــاوری بلوک آبادی با بیان اینکه آمار دقیقی از
افرادی که از این صنف خارج شدند در دسترس
نیست ،تصریح کرد :اما میتوان گفت در این حوزه
خیلی ریزش داشتیم .همچنین چون زور پلیس
و ثبت احوال زیاد است ،ما به هر جا پناه بردیم به
نتیجه نرسیدیم .این در حالی است که در موارد
عکسهای پاسپورتها به قدری بیکیفیت است
که در مرز یا فرودگاه میگویند عکس شبیه فرد
نیست و او را برمیگردانند .عکسهای کارت ملی
و شناسنامه نیز فاقد کیفیت الزم است.

ایران به تولید ناخالص داخلی و یکســوم شدن آن نسبت به دوران
بعد از جنگ تحمیلی اشــاره کرد و گفت :از ابتدای دهه  ۸۰با شعار
اقتصاد آزاد ،عملکردی داشــتیم که در نتیجه آن شاهد افت صنایع
ســاختمحور هستیم و صنایع منابعمحور رشد پیدا کرد .دراینبین
محدود شدن بازار صادرات ،کاهش کیفیت مشاغل و چالشهایی از
این دست اتفاق افتاد.
این فعال اقتصادی بخش عمده مشــکالت امــروز صنایع را کاهش
قدرت رقابتپذیری کاالهای تولیدی دانست و تصریح کرد :الزم است
در بخشهای اولویتدار ،سرمایهگذاری کرده و مشوقهای صادراتی
را مجدد احیا کنیم.
بهرام شکوری ،عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و فعال حوزه معدنی
از جایگاه ویژه مواد معدنی در اقتصادهای دنیا سخن گفت و تصریح
کرد :مواد معدنی میتواند جایگزین مناسبی برای نفت و درآمدهای
ناشــی از صادرات آن باشد .او بر آزادسازی اطالعات و پهنهها تأکید
کرد و توجه به معادن کوچک و متوسط را خواستار شد چراکه اهمیت
باالیی دارند .نگاههای حمایتی از این حوزه خواسته دیگری بود که از
سوی این فعال اقتصادی مطرح شد.
حسین سالحورزی ،نایبرئیس اتاق ایران به آمایش صنعتی و معدنی
اشاره و برای همکاری در این بخش اعالم آمادگی کرد و گفت :عالوه
بر موضوع آمایش صنعتی ،ساماندهی زنجیره ارزش در اقتصاد ایران
باید مالک عمل قرار گیرد .امروز پیچیدگیهای اقتصادی ایران نسبت
به کشــورهای منطقه باالســت و بدین ترتیب مزیتهای رقابتی را
از دســت دادیم .تا آنجا که نتوانســتیم از به تعادل رسیدن بهای ارز
بهنفع صادرات خود بهره ببریم.

جزییاتبازگشایی
مرزهای ایران و ترکمنستان

مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی سازمان
راهداری و حمل و نقل جــادهای اعالم کرد :در
حال حاضر مرزهای زمینــی چهارگانه ایران و
ترکمنستان با محدودیتهایی بازگشایی شدند
و امیدواریم مشکالت کامیونداران در تبادالت
تجاری با این کشور برطرف شود .جواد هدایتی در
گفتوگو با ایسنا ،درباره آخرین وضعیت پایانههای
مرزی مشــترک ایران و ترکمنستان اظهار کرد:
پس از نشست آنالینی که بین سازمان راهداری
و آژانس حملونقل بینالمللی ترکمنســتان در
شهریورماه برگزار شــد ،اخیرا سومین گذرگاه
مرزی ایران و ترکمنستان در مرز اینچهبرون در
اســتان گلستان بازگشایی شد .وی افزود :ایران
و ترکمنستان چهار پایانه مرزی مشترک دارند
که گذرگاههای ســرخس ،لطفآباد و باجگیران
در خراســان رضوی و گذرگاه مرزی اینچهبرون
در گلستان فعالیت میکردند اما از آنجایی که در
دوران شیوع ویروس کرونا ترکمنستان پروتکلها
و سیاســتهای منحصر به فــردی در مواجه با
این ویروس داشــت بــرای ورود اتباع خارجی و
ترددهای مــرزی ،همه مرزهای زمینی و هوایی
خود را بســت که البته سیاست سختگیرانهای
بود اما ســبب شــد تا مرزهای ما با این کشور
مانند دیگر همسایگان ترکمنستان بسته شود.
مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای خاطرنشان کرد:
در این راستا مذاکراتی با این کشور در شهریورماه
سال گذشــته انجام شد و همین مسئله منجر
به بازگشایی مرز سرخس و نهایتا مرز لطفآباد
بعداز سه ماه (یعنی در زمستان سال  )۱۳۹۹شد.

هدایتی ادامه داد :البته با توجه به محدودیتهای
موجود و حجم تبادالت تجاری بین دو کشــور،
همه بار ترانزیت و تجــارت زمینی روی دو مرز
سرخس و لطفآباد متمرکز شده بود ،به همین
سبب در تالش بودیم تا دیگر گذرگاههای مرزی
مشــترک بین دو کشــور را باز کنیم و نهایتا با
هماهنگیهای صــورت گرفته و مذاکرات انجام
شده بین روســای جمهور ایران و ترکمنستان
و دیگر مســئوالن حوزه دیپلماسی مقرر شد تا
کنفرانس ویدئویی بین سازمان راهداری و آژانس
حملونقل جادهای ترکمنستان برگزار شود که
این اتفاق در شــهریورماه رخ داد و نهایتا پایانه
مرزی سوم یعنی اینچهبرون با ورود یک دستگاه
کامیون از ترکمنستان بازگشایی شد .وی گفت:
البته مرز مشترک چهارم باجگیران است که در
این مدت تنها برای تردد مسافران آن هم از نوع
دیپلماتها باز بوده اما با توجه به محدودیتهایی
که ترکمنستان سالهاســت برای این گذرگاه
مرزی قائل شــده چندان تاثیری روی تبادالت
تجاری دو کشــور ندارد و بازگشایی مرز اینچه
برون خود گامی رو به جلوست .مدیرکل ترانزیت
و حمل و نقل بینالمللی سازمان راهداری و حمل
و نقل جادهای اعالم کرد :با بازگشایی پایانههای
مرزی ایران و ترکمنســتان با توجه به اینکه در
فصل صادرات محصوالت کشاورزی قرار داریم.
امیدواریم بتوانیم مشکالت کامیونداران در این
زمینه برطرف شــود همچنین از ســویی دیگر
ترکمنستان با توجه به حجم تبادالت تجاری بین
دو کشــور و نقشاش در ترانزیت کاال از اروپا و
ترکیه به آسیای میانه اهمیت باالیی دارد.

یک کارشناس:

بازار مسکن حباب ندارد؛ هرچه هست واقعی است!

یک کارشناس بازار مســکن گفت :اعتقادی به وجود حباب قیمت
مسکن ندارم .هرچه وجود دارد بر اساس قیمت مصالح و زمین است،
البته خوشبختانه هماکنون قیمت مسکن به ثبات رسیده و حداکثر
رشدی که میتوان برای نیمه دوم سال  ۱۴۰۰متصور بود  ۱۰درصد
است .داود بیدار در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :هرساله در شهریورماه
به خاطر افزایش جابهجاییها معامالت در بخش اجاره و خرید مسکن
افزایش پیدا میکند که علت رشد نسبی معامالت در شهریور امسال
نیز همین موضوع بود .اما به طور کلی متقاضیان مســکن با مشکل
کمبود نقدینگی به نســبت قیمت مواجه هستند؛ زیرا توان خرید
متناســب با افزایش حدود  ۶۰۰درصدی قیمت که طی چهار سال
گذشــته اتفاق افتاده ،رشد نکرده است .وی افزود :معتقد نیستم که
بازار مسکن حباب دارد .هرچه که وجود دارد واقعی و بر اساس قیمت
مصالح و زمین است .به هر حال ما با یک تورم شدید طی چهار سال
اخیر مواجه شدهایم که همه بخشهای اقتصادی را درگیر کرده است.
اگر نرخ نهادههای ساختمانی کاهش پیدا کند ممکن است انتظارات
کاهشی ایجاد شود و قیمتها به سطح نرمال برسد اما بعید است که
قیمت مسکن پایین بیاید ،کما اینکه ظرفیت رشد باالیی هم نخواهد
داشت .این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه پیشبینی حداکثر
رشد  ۱۰درصدی قیمت مسکن برای نیمه دوم سال را داریم گفت:
مهمترین گروه فعال در بازار مســکن ،سرمایهگذارها هستند که در
حال حاضر از این بازار کنار کشیدهاند .متقاضیان واقعی اگر فرصت

ورود داشــته باشند در هر زمان اقدام به خرید میکنند اما در حال
حاضر حضورشان پررنگ نیست .بنابراین نمیتوان رشد باالی قیمت
را برای نیمه دوم ســال متصور بود .بیدار تصریح کرد :از طرف دیگر
وعده دولت برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ،باعث
شده تا سازندگان فعال دست نگه دارند؛ زیرا این تصور ایجاد شده که
سود چندانی در ساخت و ساز وجود ندارد .این میتواند عرضه مسکن
توسط بخش خصوصی را دچار اختالل کند .موضوع مالیات خانههای
خالی هم باعث شده تا سازندگانی که زمین در اختیار دارند از تعریف
پروژه جدید خودداری کنند تا تکلیف مالیاتها مشخص شود .وی
نیاز کنونی بازار مسکن کالنشهرها را ساخت واحدهای کوچک متراژ
دانســت و گفت :همواره گفته میشود که  ۲.۵میلیون خانه خالی
وجود دارد .اما این واحدها اغلب یا در نقاط برخوردار شهرها ساخته
شــده که متقاضیان مصرفی توان خرید آن را ندارند یا در حاشــیه
شهرها اســت که مردم چندان مایل نیستند در آن مناطق ساکن
شوند .بنابراین بازار هدف در حال حاضر مناطق کمبرخوردار درون
شهرها است .این کارشناس بازار مسکن با اشاره به وام  ۴۸۰میلیون
تومانی اوراق که اخیرا به تصویب رسیده است گفت :این تسهیالت
برای ساخت آپارتمان حدود  ۵۰متر در مناطق جنوبی تهران مناسب
است و تقریبا نیمی از قیمت تمام شده را پوشش میدهد .اگر واحدها
به صورت پیشفروش ،فروخته شــود متقاضی حدود  ۳۰۰میلیون
تومان میپردازد و  ۲۰۰میلیون تومان به صورت اقســاطی پرداخت

وزیر امور اقتصــادی و دارایی در دیدار با مدیران
صنعت بیمه کشور صمن تشریح انتظارات این
وزارتخانه از این صنعــت گفت :برای نوآوری در
محصوالت و خدمات بیمه ای؛ حتمأ باید مسیر
فعلی را تغییر دهیم .به گزارش شــبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران
(شادا) دکتر سید احســان خاندوزی در این دیدار که عصر دیروز در
محل وزارت اقتصاد برگزار شد برخی خدمات بیمهای از جمله بیمههای
زندگی ،اعتباری برای پوشش ریسک ،فروش قسطی بیمه نامه و ...را
نوآوریهای اقتصادی بســیار مفید و کمککننده به بخش تولید و
صنعت کشــور خواند که البته در مقایسه با خدمات بیمهای در سایر
کشورها هنوز از تنوع کمتری برخوردار است .دکتر خاندوزی «تحول
دیجیتال» در صنعت بیمه را به عنوان یکی دیگر از ملزومات این صنعت

تاکید وزیر اقتصاد به مدیران صنعت بیمه

میکند .بعد از سه سال که واحد خود را تحویل میگیرد اقساط وام
 ۴۸۰میلیون تومانی را پرداخت خواهد کرد .البته مبلغ اقساط حدود
 ۸.۶میلیون تومان است که در حال حاضر بسیاری از متقاضیان توان
پرداخت آن را ندارند اما ممکن اســت در سالهای آینده قدرت مالی
خانوارها متناســب با این رقم افزایش پیدا کند .بیدار درباره اینکه
به دلیل برخی تخلفات ،مردم ذهنیت خوبی نسبت به پیشفروش
ندارند اظهار کرد :متاسفانه به دو دلیل ،اعتماد به پیشفروش از بین
رفته است؛ یکی مسئله کالهبرداری و تخلفاتی است که بعضا توسط
برخی سازندگان غیرحرفهای انجام شده و موضوع دیگر به طوالنی
شدن پروژهها برمیگردد .اما سازندگان خوشنامی که در دفتر اسناد
رسمی ،پیشســند ارائه میدهند و سود متعارف برای خود در نظر
میگیرند هنوز هم از منابع پیشفروش استفاده میکنند و بعد از دو
تا سه سال ،متقاضیان خانهدار میشوند.
> هر متر خانه در تهران  ۳۱.۷میلیون تومان

بنابراین گزارش ،در شهریورماه متوسط قیمت یک متر مربع واحد
مســکونی در شــهر تهران  ۳۱میلیون و  ۷۰۳هزار تومان بوده که
نســبت به ماه قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب  ۲.۴درصد و
۳۰.۵درصد افزایش دارد .تعداد معامالت انجام شده نیز در ماه مذکور
حدود ۷.۸هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۴۱.۶درصد افزایش و
در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۸درصد کاهش نشان میدهد.

همچنین «اوراق بهادارسازی ریسکهای بیمه» را
یکی دیگر از انتظارات خود از صنعت بیمه کشور
عنوان کرد و اظهار داشت :این ،موضوع بسیار مهم
میتواند در شرایطی که فراگیری بازار سرمایه در
کشور به یک جمعیت  ۵۰میلیون نفری رسیده؛ بسیار اثرگذار باشد.
دکتر خاندوزی «ابزارهای شریعت» را از دیگر انتظارات خود از صنعت
بیمه عنوان کرد و اظهار داشت :ما از خیلی کشورهای همتراز خود در
این شاخص عقبتر هستیم و در موضوع ابزارهای مبتنی بر شریعت
اصــ ً
ا در این حوزه وضع مطلوبی نداریم .وزیر اقتصاد در پایان تأکید
کرد :خطاب این سرفصلها و انتظارات ،هم خود شرکتهای بیمهای
هستند و هم بیمه مرکزی که با قاعدهگذاریهای خود ،باید شرکتهای
بیمهای را به این سمت هدایت کنند.

ضرورتنوآوریدرمحصوالتوخدماتبیمهای
عنوان و تأکید کرد :انتظار این است که بیمهها خود را با شرایط جدید
«تنظیم» و به سمتی حرکت کنند که بتوانند نسبت به صدور آنالین
بیمه نامه ،پرداخت خســارت و ...اقدام کنند .وزیر اقتصاد «پیگیری
ارتباطات الکترونیک ســامانههای بیمه» را هدفی مهم ارزیابی کرد و
افزود :گروههایی در داخل صنعت بیمه ،در مقابل این موضوع مقاومت
میکنند ،چون مخالف منافع آنها است؛ اما من و شما به عنوان امین
مــردم برای ارتقای صنعت بیمه؛ موظف بــه پیگیری این موضوع و
رویارویی با مقاومتهای این چنینی هستیم .وزیر امور اقتصادی و دارایی

