اقتصاد

چهارشنبه  5تیر 1398

رونق تولیدـ 1
بررسی وضع تولید و تجارت آبزیان در 1397

صادرات  63درصد میگوی ایران
به جنوبشرق آسیا

گ�روه اقتص�ادی :تولی��د میگ��و ب��ا تکی��ه بر
صادراتمحور بودن آن در س��ال  1397رش��د
کرد .به گزارش «وطنامروز» ،بر اساس آمارهای
اعالمی اتحادیه تولید و تج��ارت آبزیان ،تولید
میگو در این س��ال از  ۳۲هزار تن س��ال  ۹۶به
 ۴۵هزار تن رسید .توان درونی این صنعت سبب
شد میگو به  ۲۴کشور دنیا صادر شود و در عمل
با قدرت تولید و تکنولوژی ،تحریمها شکس��ت
بخورد و دش��منان که درصدد قطع رگ حیاتی
ارتباط ایران با اقتصاد دنیا هستند ،در این هدف
ناکام بمانند .صنعت میگو در سال  ۱۳۹۷باز هم
رکورد صادرات را شکس��ت و از مبادی رسمی
گمرک��ی بالغبر  29ه��زار و  962تن میگو به
کش��ورهای مختلف صادر ش��د .عالوه بر این از
مبادی غیررسمی نیز حدود  5هزار تن میگو به
صورت تازه به کش��ورهای قطر ،امارات و کویت
صادر شد .همان گونه که قابل پیشبینی است
سهم چین از معبر بنادر هایفونگ ،هنگکنگ
و کالنگ نزدی��ک به  ۵۹درص��د کل صادرات
میگو بوده است .گفتنی است برای نخستینبار
چند کانتینر میگو به صورت مستقیم به کشور
چین ارسال ش��د که مجموع صادرات میگو به
این مقصد در س��ال گذشته به  17هزار و 619
تن رس��یده اس��ت .تایلند با واردات  ۱۴۳۸تن
میگوی ایران یک��ی دیگر از مقاصد صادراتی ما
در جنوب ش��رق آس��یا بوده ،ضمن آنکه مقدار
کمی هم به تایوان صادر ش��ده اس��ت .بنابراین
میت��وان گفت بیش از  ۶۳درصد میگوی ایران
به جنوب شرق آسیا که خود مهد تولید میگوی
پرورشی دنیاست ،صادر شده است .این عالمت
بسیار خوبی برای سیاستمداران کشور است تا
بدانند چگونه باید از صنعتی حمایت کنند که
توان تکنولوژیک و قدرت رقابت اقتصادی آن به
گونهای اس��ت که حتی میتواند به بزرگترین
کشورهای تولیدکننده این محصول ،کاالی خود
را صادر کرده و با آنان رقابت کند.
مقصد دوم صادرات میگوی ایران ،کشورهای
عربی حوزه خلیجفارس بوده که از مبادی گمرکی
به ام��ارات ،کویت ،عمان و قطر در س��ال ۱۳۹۷
به  ۹۸۱۳تن رس��یده است که نزدیک یک سوم
کل صادرات میگو را تشکیل میدهد .در این میان
سهم اروپا شامل کشورهای فرانسه ،اسپانیا ،بلژیک،
لهستان ،انگلستان و ایتالیا با مجموع واردات ۵۸۱
تن میگ��و از ایران نس��بت به س��ال  96کاهش
چش��مگیری داشته که علت عمده آن مشکالت
نقلوانتقال پول و تحریم شرکتهای کشتیرانی
ب��وده اس��ت .از س��وی دیگر کش��ورهای لبنان،
تونس ،عراق ،آذربایجان ،ارمنستان ،ترکمنستان
و گرجس��تان هم خریداران دیگ��ر میگوی ایران
بودهان��د که با خرید ح��دود  ۳۸۱ت��ن در رتبه
چهارم مشتریان ایران دستهبندی میشوند .سهم
روس��یه با  ۶۳تن واردات میگوی ایرانی بهعنوان
یک بازار مهم که از سالهای گذشته مورد توجه
بوده بسیار ناامیدکننده است؛ در این میان موانع
نقلوانتق��ال پول بویژه عدم همکاری نظام بانکی
از جمل��ه بانکهای توس��عه ص��ادرات و ملی با
صادرکنندگان در زمینه ن��رخ تبدیل واقعی ارز،
نقش کاهندهای در صادرات داشته است .از سوی
دیگر پیشنهادات قیمتی غیرجذاب طرف روس
نیز سبب شده سهم این بازار رو به کاهش باشد.
بررسی آمار صادرات ماهانه میگوی کشور نشان
میدهد صادرات میگو به امارات در  12ماهه 97
استمرار داشته و ویتنام و هنگکنگ  2مقصدی
بودهاند که در  ۱۱ماه پارس��ال میگ��وی ایران را
دریافت کردهاند .بیشترین مقدار صادرات با ۸۳۳۳
ت��ن مربوط به دیماه و کمترین میزان مربوط به
خرداد با  ۱۸۲تن بوده است .در بهار  97صادرات
میگو کاهش داش��ته که علت آن اتمام ذخایر و
موج��ودی س��ردخانهها بوده و ب��ه محض آنکه
تولید کراپ اول هرمزگان به دس��ت آمد ،مقدار
ص��ادرات از  ۱۸۲تن در خ��رداد به  ۱۷۳۴تن در
تیر افزایش پیدا کرد .بنا بر این گزارش ،مشکالت
پیمانس��پاری و ابهام در قیمت پای��ه ( با توجه
به کاهش نس��بی قیمت جهانی) و نیز مشکالت
لونقل س��بب ش��د مقدار کل میگوی صادر
حم 
ش��ده ایران در  8ماه نخست سال  ۹۷نسبت به
مدت مشابه  96کاهش چشمگیری داشته باشد.
در  8م��اه  ۹۶بی��ش از  ۱۳ه��زار تن میگو صادر
شده بود ،حال آنکه در سال  ۹۷و بهرغم افزایش
نزدیک ب��ه  50درصدی تولید ،مق��دار صادرات
 8ماه��ه تنها  10ه��زار و  600تن ب��ود و خطر
انباش��ت میگ��و در س��ردخانهها وجود داش��ت.
خوشبختانه با اصالح مشکل قیمت پایه صادرات
آبزیان از جمله میگو به یکباره از آذر تا پایان اسفند
پارس��ال و فقط در 4ماه پایانی سال بیش از ۱۹
هزار تن (معادل  64/5درصد کل صادرات س��ال)
میگو از کشور صادر ش��د .نکته مهم آنکه ارزش
کل صادرات میگوی کش��ور که در سال  96برابر
 116/3میلی��ون دالر برای  24ه��زار و  780تن
بوده در سال  ۱۳۹۷به  96/5میلیون دالر کاهش
پیدا کرد .این تفاوت ارزش صادراتی میگو ب ه دلیل
کاه��ش جهانی قیمت میگو و اص�لاح نرخ پایه
بوده اگرچه بر اساس نرخ فروش سال  97درآمد
ارزی میگو برابر ۱۴۰میلیون دالر برآورد میشود.

وطن امروز

اتحادیه

وزیر راهوشهرسازی :مسکن اجتماعی طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگایران است

مخالفت شدید اسالمی
با طرح وزیر سابق!
مسکن اجتماعی بش��دت مخالف است ،توضیح داد:
مس��کن اجتماعی در هر کجای دنیا ک��ه رواج پیدا
کرده ،به عنوان مس��کنهای نشاندار شناخته شده
اس��ت .عموما این مناطق به مناطقی تبدیل ش��ده
که بهواس��طه فقر ش��اهد انواع و اقس��ام مشکالت و
معضالت در آن هستیم .مسکن اجتماعی در آمریکا
و اروپا نیز به عنوان تجربههای ناموفق شناخته شده
است .اسالمی از رونمایی طرح تامین مسکن کارکنان
دول��ت (طرح تام کاد) در هفتهه��ای آتی خبر داد و
افزود :بر اس��اس قانون ساماندهی زمین و مسکن و
قانون پسانداز مسکن ،طرح تامین مسکن کارکنان
دولت که مورد تاکید رئیسجمهوری است ،عملیاتی
و اجرای��ی میش��ود .عض��و کابینه دول��ت دوازدهم
خاطرنشان کرد :طرح تامین مسکن کارکنان دولت به
این شیوه برنامهریزی شده است تا کارمندان دولت و
جوانانی که در خدمت دولت هستند ،از بدو خدمت از
حقوق ماهانه آنها کسر و به صندوقی واریز شود تا بعد
از مدت زمانی مشخص کارمندان دولت صاحب خانه
ش��وند .وی از تهیه دستورالعمل این طرح و رونمایی
آن در روزه��ای آت��ی خبر داد .رئیس ش��ورایعالی

گروه اقتص�ادی :دومین وزیر راهوشهرس��ازی دولت
تدبیر و امید با بولدوزر از طرح مسکن اجتماعی وزیر
قبلی رد شد و آن را طرحی ناکارآمد نامید .به گزارش
«وطنامروز» ،دولت تدبیر و امید از همان س��الهای
ابتدایی فعالیت خود مس��کنمهر را مزخرف خواند و
مدیران جدید انتقادات بسیاری از مسکنمهر کرده و
در مقابل طرحی مثل مسکن اجتماعی و مسکن امید
را علم کردند .عباس آخوندی ،وزیر راهوشهرس��ازی
وقت اظهارات بس��یاری درباره مسکن اجتماعی کرد
ام��ا در نهایت بدون افتتاح حتی یک واحد مس��کن
اجتماعی و امید استعفا کرد .بخش مسکن در  5سال
ابتدایی فعالیت روحانی رش��د منفی وحشتناکی را
تجربه کرد و عامل اصلی رکود در کشور نام گرفت .به
عبارت بهتر ،اقتصاد کشور خالف نظریهها و اعتقادات
آقای وزیر بود و طرحهای آبکی مثل مسکن اجتماعی
هیچگاه عملیاتی نش��د .مسکن امید تنها در یکی از
دورترین نقاط تهران آن هم فقط چند واحد محدود
توسط روحانی افتتاح شد که دستاورد آن چند برابر
شدن قیمت خانههای آن منطقه بود .حاال در حالی
که  6س��ال از عمر دولت روحانی میگذرد ،وزیر تازه
از راه رس��یده ،مسکن اجتماعی را بد میداند .محمد
اس�لامی در حاشیه پنجمین جلسه ش��ورایعالی
شهرس��ازی و معماری ایران خطاب به اعضای اصلی
ی عالی درباره همکاری و پشتیبانی از طرحهای
شورا 
دولت در رونق دادن به تولید مسکن ،نکاتی را مطرح
کرد .اسالمی ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی،
آن را طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی
دانست و گفت :باید برای طبقات مختلف اجتماعی
مس��کن تولید کنیم که البته تولید مس��کن اقشار
متوس��ط و کمدرآمد جزو اهداف اولویتدار ما است.
در عین حال در ساختوساز ،ترکیب جمعیتی مالک
عم��ل قرار میگیرد .وی با تاکید بر این مطلب که با

شهرس��ازی و معم��اری ای��ران ب��ا تاکید ب��ر اینکه
دستگاههای دولتی با اولویتهای زمینهای خود باید
بتوانند ش��رایط را برای خانهدار کردن کارمندانشان
فراهم کنند ،توضیح داد :توسعه مسکن با در اختیار
قرار دادن زمینهای دولتی س��ازمانها و وزارتخانهها
رونق میگیرد .به همین دلیل برای تحقق این موضوع
نیاز اس��ت اقدامات متفاوتی نسبت به آنچه پیشتر
انجام شده است ،انجام بگیرد .بخشی از این اقدامات
شامل همراهی برای صدور مجوزهای مسکن در قالب
شهرکهایی است که میتواند در حریم شهرها ایجاد
شود .این مکانها باید واجد تاسیسات زیربنایی باشد تا
بتواند رونق جدی در ساختوساز مسکن را با ویژگی
توجه به کیفیت زندگی برای مردم ایجاد کند.
■■حداقل نرخ خانههای امید؛  574میلیون تومان!

حس��ن روحانی  18فروردین چند واحد محدود
مس��کن را به نام مسکن امید افتتاح کرد .روحانی با
بیان اینکه دولت میخواهد جز افرادی که س��اکنان
اولیه محالت فرسوده بودند ،زوجین جوان خانهاولی
را هم به این محالت س��وق دهد ،گفت :مردم ساکن
در این بافتها باید با شرایط آسان به خانه امن برسند

اظهارات مسؤوالن دولتی درباره مسکن اجتماعی

اولویت مسكن اجتماعی ،با افراد سرپرست خانوارهای كمدرآمد است .به این دلیل به این طرح
اجتماعی» میگوییم كه این مسكن اص ً
ال اقتصادی نیست ،خانهسازی در مدل مسكن

«مسكن

عباس آخوندی

وزیر سابق راهوشهرسازی

اقتصادی یعنی باید مسكن بسازید و بازگشت سرمایه اتفاق بیفتد اما ما در این طرح به دنبال مسكن

اجتماعی و حمایتی هستیم .به گروههای كمدرآمدی برخورد میكنیم كه اص ً
ال در قالب مدل اقتصادی
افراد میتوانند از حمایتهای مسكن اجتماعی برخوردار شوند.
امكان تأمین سرپناه ندارند ،لذا این 

حامد مظاهریان ،معاون

وظیفه اصلی دولت در طرح مسكن اجتماعی ،تامین مسكن مورد نیاز  2دهك پایین جامعه است و قرار

راهوشهرسازی

خانه میشوند.
 4گروه جامعه از جمله خانهاولیها كه مسكن ندارند با استفاده از رژیم پسانداز صاحب 

مسكن و ساختمان وزیر است در این طرح ساالنه  100هزار واحد مسكونی برای قشر آسیبپذیر جامعه احداث شود .در این زمینه

حسن روحانی ،رئیسجمهور

مترو ،فضای سبز و مسکن امید به عنوان  3طرح اساسی باید استمرار پیدا کند .در هر  3این طرحها
دولت آماده است با کمک شورای شهر و شهرداری ،تهرانی آبادتر و محیطزیستی بهتر فراهم کند.

گروهاقتصادی:تولیدناخالصداخلی
تولید
کش��ور به قیمت ثابت سال 1390
پس از  4سال رشد مثبت ،در سال  1397با رشد منفی
 4/9درصدی همراه ش��د .به گ��زارش «وطنامروز»،
سهم بخش «اس��تخراج نفت و گاز طبیعی» از رشد نرخ در پاییز  97برابر منفی  11/4درصد بوده اس��ت.
اقتصادی س��ال  ،97بال غ بر منفی  3/1واحد درصد و در س��الهای  91تا  97بیشترین رشد فصلی تولید
سهم «صنعت» و «ساختمان» نیز به ترتیب منفی  0/8ناخالص داخلی کشور برابر  15درصد بوده که مربوط
واحد درصد و منفی  0/1واحد درصد بوده است .عامل به زمستان سال  1395است.
مسلط در کاهش تولید ناخالص داخلی پارسال ،افت ■■ارزش افزوده استخراج نفت و گاز -33/5
قابل مالحظه ارزش صادرات کاالها و خدمات (کاهش
در س��ال  ،1397در می��ان رش��ته فعالیته��ای
 13/5درص��دی) در ای��ن س��ال بوده ب��ه طوری که اقتصادی ،بیشترین افت ارزش افزوده به قیمت ثابت
محاسبات نشان میدهد حدود منفی  4/1واحد درصد سال  ،1390مربوط به «استخراج نفت و گاز طبیعی»
از رش��د اقتصادی منفی  4/9درصدی سال  1397به ب��ا کاهش حدود  14درصدی بوده اس��ت .پس از آن
دلیل کاهش ارزش صادرات بوده اس��ت .در این سال نیز بخشهای «صنعت» و «ساختمان» به ترتیب با
رشد سرمایهگذاری کشور نیز منفی  5/6درصد بوده کاه��ش  6/5و  4/5درصدی در می��زان ارزش افزوده
و در  3فصل پایانی  ،97رشد سرمایهگذاری در زمینه همراه بودهاند .در پاییز و زمستان  97میزان افت ارزش
ماش��ینآالت در سیری کاهنده به ترتیب منفی  2/7افزوده بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» به میزان
درصد ،منفی  8/9درصد و منفی  17/3درصد گزارش قابل توجهی باال بوده اس��ت .اف��ت ارزش افزوده این
شده که نشان از تشدید رکود در بخش سرمایهگذاری بخش در پاییز منفی  33/5درصد و در زمستان منفی
مولد در بخش تولید دارد .رشد واقعی مصرف بخش  25/2درصد بوده است .سهم این بخش از افت حدود
خصوصی در سال  1397برابر منفی  2/2درصد اعالم  8درصدی تولید ناخالص داخلی در زمستان  97نسبت
ش��ده است .رشد این بخش در  3فصل پایانی  97به به زمستان  96بیش از منفی  5واحد درصد بوده است.
ترتیب منفی  0/7درص��د ،منفی  6/5درصد و منفی ■■ارزش افزوده صنعت  -12/2درصد
 5/3درصد بوده است .بر اساس آخرین دادههای مرکز
ارزش افزوده بخش صنعت هم در  1397حدود
آمار ایران ،تولید ناخالص داخلی کشور در سال  6/5 1397درصد کاهش یافته اس��ت .رکود بخش صنعت
برابر  2001هزار میلیارد تومان بوده اس��ت .معاونت از بهار  97آغاز ش��ده و در پاییز و زمس��تان تشدید
بررس��یهای اقتصادی اتاق بازرگان��ی تهران تحلیل شده طوری که رشد ارزش افزوده صنعت در زمستان
میکند ای��ن دادهها نش��ان میدهد رشد واقعی اقتصاد(درصد)  97نسبت به زمستان  96به منفی
رش��د تولید ناخالص داخلی کشور به
میزان رشد  12/2درصد رس��یده اس��ت .رشد
سال
قیمت ثابت س��ال  1390در سال 97
تولید ناخالص داخلی بخش معدن
- 6/2
1391
منفی  4/9درصد ب��وده ،در حالی که
هم در  1397ح��دود منفی 13/1
-0/6
1392
در سالهای  1395و  1396این رشد
درص��د بوده اس��ت .بخ��ش عمده
2/6
1393
به ترتی��ب  12/1درصد و  3/9درصد
اف��ت ارزش افزوده بخ��ش معدن،
ثبت شده است .بررسی فصلی تولید
مرب��وط ب��ه کاه��ش  14درصدی
0/5
1394
ناخالص داخلی کشور گویای آن است
ارزش افزوده «استخراج نفت و گاز
12/1
1395
که زمستان سال  1397نسبت به پاییز
طبیعی» است .از سوی دیگر ارزش
3/9
1396
به قیمت ثابت سال  90با رشد منفی
اف��زوده گ��روه خدم��ات در 1397
-4/9
1397
 8/4درصدی روبهرو ش��ده است .این
رشد محدود و نزدیک به صفر داشته

گزارش «وطنامروز» از تحوالت اقتصاد ایران در  24فصل گذشته

 97؛ سال منفی صنعت ،ساختمان و انرژی

سهم ارزش افزوده فعالیتها از تولید ناخالص (درصد)
گروه

سهم از تولید ناخالص  1391سهم از تولید ناخالص 1397

رشد ارزش افزوده فعالیتها(درصد)
گروه

بهار

زمستان

کشاورزی

6

8

1391

1397

استخراج نفت و گاز

21

18

خدمات

2/7

- 2/1

سایر معادن

یک

یک

ساختمان

4/2

-4/7

صنعت

21

19

صنعت

10

- 12/2

ساختمان

4

3

معادن

20

- 2/1

خدمات

42

45

استخراج نفت و گاز

- 25

- 25/2

دیگرفعالیتها

5

6

کشاورزی

-5

1/4

است .در  1396رش��د ارزش افزوده این بخش 6/8
درصد بوده و در  1397به  0/02درصد رسیده است.
موثرترین عامل در کاهش رش��د ارزش افزوده این
گروه رشد منفی  6درصدی ارزش افزوده فعالیتهای
عمده و خردهفروشی و فعالیتهای خدماتی مربوط
به تامین جا و غذا بوده اس��ت .س��هم ارزش افزوده
گروه «استخراج نفت و گاز طبیعی» از مجموع ارزش
افزوده (تولید ناخالص داخلی) در  1394برابر 10/9
درصد رقم خورد و پس از آن سیر افزایشی در پیش
گرفت و در  1397به  17/6درصد رس��ید که البته
همچنان نسبت به  3 ،1391واحد درصد کمتر است.
در این بین ،سهم گروه «کش��اورزی» از کل ارزش
افزوده کشور در این مدت با افزایش  2واحد درصدی
همراه بوده و به  8درصد در س��ال  1397رس��یده
اس��ت .بررسی رشد ارزش افزوده رشته فعالیتهای
اقتصادی به قیمت پایه س��ال  1390نشان میدهد
پایینترین نرخ برای گروه س��اختمان در پاییز 95
بال��غب��ر  -30/2و برای گروه اس��تخراج نفت و گاز

شماره 3 2750

بیتوجهی وزارت صمت به رأی دیوان عدالت

اتحادیه کشوری آسانسور
غیرقانونی است

و مهمتری��ن اص��ل دولت در بخش مس��کن ،حفظ
س�لامتی و زندگی مردم است .هدف دولت ،خانهدار
ش��دن آس��ان جوانان اس��ت .دولت تاجر ،بنگاهدار و
خانهساز خوبی نیست؛ کارها باید به مردم واگذار شود
و نوسازی بافتهای فرسوده باید محلهمحور باشد .بر
اساس اظهارات رئیسجمهور ،مسکن امید برای اقشار
ضعیف محالت فرسوده و خانهاولیها طراحی شده اما
ی بهاران شرقی نشان میدهد این ساختمانها
بررس 
برای هیچک��دام از این دو هدف جمعیتی مناس��ب
نیس��ت .با مراجعه به مراکز فروش این پروژه متوجه
ش��دیم قیمت هر مترمربع از واحدهای مسکونی در
بهاران شرقی در فروردین  1398و قبل از موج جدید
گرانیها بین  6/5تا  7/5میلیون تومان بود و هماکنون
بیش از  10میلیون تومان خرید و فروش میشود .این
یعنی  2میلیون تومان بیش��تر از قیمت هر مترمربع
آپارتمان نوساز کمواحد در محدوده شهری یافتآباد.
پ��س به نظر نمیرس��د هیچیک از س��اکنان محله
یافتآباد قبول کنند خانه فرسوده خود را واگذار کرده
و خان��های در یک مجتم��ع آن هم  2میلیون تومان
گرانتر از یک آپارتمان نوس��از بخرند .از سوی دیگر
با توجه به اینکه خرید واحد در بهاران ش��رقی برای
عموم آزاد است ،هیچ تضمینی وجود ندارد که اهالی
یافتآباد یا بافتهای فرسوده دیگر آنها را بخرند .در
کنار تمام موارد مطرحشده ،واحدهای مسکونی بهاران
ش��رقی در متراژه��ای  94 ،82و  150متری احداث
ش��ده و این به معنای آن اس��ت که کمترین مبلغی
که مشتریان باید بپردازند ،حدود  574میلیون تومان
است که عمال تامین چنین رقمی برای اقشار ضعیف و
متوسط ناشدنی است .گفتنی است واحدهای ساخته
ش��ده در بهاران شرقی تا ش��هریورماه سال جاری به
متقاضیان تحویل نمیش��ود و سند آنها هم به دلیل
مشکل مالکیت زمینها  4سال دیگر آماده میشود.
طبیعی در تابس��تان  91بال غ بر  -38و در پاییز 97
بالغبر  -33/5درصد بوده است .اما این گروه در پاییز
 1395باالترین رش��د خود در  7سال اخیر را با نرخ
43/3درصد تجربه کرده و گروه معادن نیز توانسته در
تابستان  94رشد  45/4درصدی داشته باشد.
■■افزایش 4/6درصدی هزینه دولت

در میان اقالم هزین��های تولید ناخالص داخلی،
هزینه مصرف نهایی دولت در  1397افزایش داشته
و نسبت به  1396با رشد واقعی  4/6درصدی همراه
بوده اس��ت .به اس��تثنای این بخش ،دیگ��ر اقالم
هزینهای با کاهش همراه بودهاند .تش��کیل سرمایه
ثابت ناخالص در ماش��ینآالت به قیمت ثابت سال
 1390در  1397ب��ا اف��ت  6/9درصدی همراه بوده
و تشکیل س��رمایه ثابت ناخالص در ساختمان افت
 4/5درصدی را تجربه کرده اس��ت .به نظر میرسد
روند سرمایهگذاری در کش��ور بویژه سرمایهگذاری
در زمینه ماش��ینآالت از وضعی��ت نگرانکنندهای
برخ��وردار اس��ت بهطوری ک��ه در  24فصل 1392
تا  1397رش��د س��رمایهگذاری (تش��کیل سرمایه
ثاب��ت ناخالص) کش��ور در  14فصل منف��ی بوده و
میانگین رشد ساالنه س��رمایهگذاری در این  6سال
منفی  3/8درصد برآورد شده است.

گروه اقتصادی :انتخابات «اتحاديه كشوري صنف
خدمات آسانس��ور و پل��ه برقي» ب��ا رأی هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد .به گزارش
«وطنامروز» ،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در  29آبان  1397با صدور دادنامهای به ش��ماره
 1780رای بر ابطال تش��کیل اتحادیه کش��وری
آسانسور داد .دیوان بهدنبال شکایتی درباره ابطال
بخش��نامه  60/117442مورخ  21مرداد 1396
رئیس وقت مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت
صنعت ،معدن و تجارت که در آن برای تش��كيل
اتحاديه كش��وري صنف خدمات آسانسور و پله
برقي ،اقدام به فراخوان ثبتنام داوطلبان عضويت
در هيأت مديره و بازرسان اتحاديه موصوف کرده
بود ،دستور به رسیدگی آن داد .این دادنامه بیش از
 7ماه پیش از سوی دیوان صادر و به دستگاههای
اجرایی مس��ؤول در این زمین��ه از جمله وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،معاونت بازرگانی داخلی
وزارت صمت و مرکز امور اصناف و بازرگانان برای
اجرا ابالغ ش��ده اما تاکنون کمترین واکنش��ی از
مجریان قانون انجام نش��ده است .از سوی دیگر
پیمان زن��دی در نامهای به ش��ماره 60/52191
به تاریخ  18اردیبهش��ت  1398خطاب به یداهلل
صادقی ،رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تهران نوشته است« :همانطور که مطلعید
به موج��ب مفاد دادنام��ه ش��ماره  1780مورخ
 1397/8/29هیات عمومی دیوان عدالت اداری،
اط�لاق بخش��نامه ش��ماره  60/117442مورخ
 1396/5/21این مرکز(موضوع تش��کیل اتحاديه
كش��وري صنف آسانس��ور ،پله برقي و خدمات
وابس��ته) ابطال شده اس��ت» .از مفاد نامه زندی
روش��ن اس��ت که مرکز امور اصناف از دادنامه با
خبر اس��ت اما تاکنون اقدام ب��ه ابطال انتخابات
اتحادیه کشوری آسانسور نکرده و رئیس سازمان
صمت اس��تان تهران نیز که حدود  2ماه اس��ت
نامه رئیس مرکز ام��ور اصناف را دریافت کرده از
اجرای قانون سر باز میزند .براستی چه رازی در
پشت تشکیل اتحادیه کش��وری نهفته است که
با وجود همه مس��تندات و دالی��ل قانونی که به
صراحت تشکیل آن را منع کرده بود با تشکیل آن
سردرگمی واحدهای صنفی رسته آسانسور را در
تهران و سراسر کشور کلید زد.
ارز
وزیر امور اقتصادی و دارایی:

دالر  8هزار تومان میشود اگر ...

وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی ب��ا بیان اینکه
بررسیها نشان میدهد با راهاندازی بازار متشکل
ارزی ش��اهد تأثیر مثبت ارز در بازار خواهیم بود،
گفت :اگر به ش��رایط عادی اقتص��ادی بازگردیم
حتم��اً قیمت ارز ب��ه زیر  ۸هزار توم��ان خواهد
رس��ید .به گزارش تس��نیم ،فرهاد دژپس��ند در
نشس��تی خبری افزود :در هیچ جلسهای موضوع
افزایش قیمت حاملهای انرژی در مرداد مطرح
نشده است .ب ه گفته دژپسند ،در 3ماهه اول 98
درآمدهای مالیاتی  28درصد رش��د داش��ته و به
حدود  24هزار میلیارد تومان رس��یده است .وی
افزود :راهکارهای دوازدهگانه برای استفاده تهاتری
از نفت برای توان بخشیدن به درآمدهای کشور و
فعالیتهای پیمانکاری داخلی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه در ش��رایط فعلی دست ما برای
مقابله با تحریمهای آمریکا پر اس��ت ،گفت :چه
بهلحاظ بودجه و چه بهلحاظ درآمدی راهکارهایی
را اتخ��اذ کردهایم تا حداقل تنش به کش��ور وارد
شود .دژپس��ند گفت :توافقی با بانکهای دولتی
انجام شده تا در پایان سال دارایی منجمد بانکها
صفر شود.

