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خبر اقتصادی

نرخ رشدجمعیت۱.۲درصد
اعالم شد

توســعه ایرانی-
براســاس گزارش بانک
مرکــزی نــرخ بیکاری
کشــور  9.4درصد شده
کهاینشاخصدرمناطق
شهری 10.2درصدودرمناطقروستایی 7.2درصد
اســت .نماگرهای اقتصادی ســه ماهه سوم سال
 1399جمعیت کل کشــور  84میلیون نفر است
که از این میان  63.4میلیون نفر در مناطق شهری
و 20.6میلیون نفر در مناطق روستایی زندگی می
کند.رشدجمعیتنیز 1.2درصدرشدداشتهاست.
براساس این گزارش نرخ بیکاری کشور  9.4درصد
شدهکهاینشاخصدرمناطقشهری 10.2درصد
و در مناطق روســتایی 7.2درصد است .همچنین
نرخ بیکاری زنان  15.9درصد ومردان  8.1درصد
اعالمشدهاست.

فردا ثبتنام مسکن ملی در ٢۴٠شهر کلید میخورد

موججدید تورم با دولتیسازی مسکن

محصوالت شوینده و بهداشتی
گران شد

ایلنا -براساس این اطالعیه قیمت انواع مایع
دست شــویی ،مایع ظرف شــویی ،پودر و مایع
لباس شویی ،صابون ،خمیر دندان و محصوالت
دارای تریگر  ۲۵درصد افزایش پیدا کرده است.
انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی ایران
با صدور اطالعیهای اعالم کرد :همچنین حداکثر
درصد تخفیف مجاز برای محصوالت پودرهای
دستی ،ماشینی و صابون  ۱۰درصد و برای سایر
کاالهای اساسی  ۱۵درصد در تمام فروشگاههای
زنجیرهای و برای کلیه شرکتهای تولید کننده
محصوالت است.

کشف  ۵۱۳دستگاه تولید رمزارز
غیرمجاز در تهران

ایسنا -در جریــان
برگزاری هفتمین اقدام
فراگیــر شــرکت توزیع
نیــروی بــرق اســتان
تهــران ۵۱۳،دســتگاه
تولید رمزارز غیرمجاز کشــف و برق  ۳۷دستگاه
اجرایی و سازمان دولتی قطع شد .هفتمین اقدام
فراگیر شــرکت توزیع نیروی برق اســتان تهران
همزمان با سایر شــرکتهای توزیع برق سراسر
کشــور ،در روزهای پنجشــنبه و جمعه  ۱۳و ۱۴
خردادماه ،با محوریــت پایش کاهش مصرف برق
ادارات در روزهای تعطیل ،برگزار شد .در این اقدام
فراگیر ۲۹۲،نفر از بــرقکاران در قالب ۱۳۵اکیپ
عملیاتی مشــتمل بر  ۷۳اکیپ بهرهبرداری و ۶۲
اکیپ خدمات مشترکان در مناطق  ۲۲گانه تحت
پوشش شــرکت توزیع نیروی برق استان تهران،
مشارکت داشتند که مقابله با دستگاههای رمز ارز
غیرمجاز ،رفع اتصاالت سست و معایب شبکه برق
و تعدیل و تنظیم بار روشنایی معابر از جمله اهداف
برگزاریاینمانوردوروزهبود.

بیتکوین  ۳۶هزار دالری شد

سیانبیسی -بیتکویــن توانست در برابر
فشــار فروش مقاومت کند و خود را باال بکشــد.
السالوادوربهنخستینکشورجهانتبدیلمیشود
کهبهطوررسمیانجاممعامالتبرحسببیتکوین
راقانونیاعالمخواهدکرد.طبقطرحیکهقراراست
توسطرئیسجمهوراینکشوربهپارلمانارائهشود،
شهروندان الســالوادوری قادر خواهند بود تا نقل و
انتقالارزیخودراعالوهبردالربرحسببیتکوین
نیز انجام دهند .اقتصاد السالوادور وابستگی زیادی
به جریان ارزی دارد که توسط ۲.۵میلیون شهروند
خارجازاینکشوربهآنارسالمیشود.

کشف یک ذخیره جدیدگازی
ترکیه در دریای سیاه

بلومبرگ -ترکیه از
کشف یک ذخیره گازی
قابل توجه دیگر در دریای
سیاهخبرداد.رجبطیب
اردوغان،رئیسجمهوری
ترکیه اعالم کرد که آنکارا ذخیــره گاز جدیدی را
در دریای ســیاه کشف کرده اســت و این ذخایر از
ســال  ۲۰۲۳به مرحله تولید میرسد .وی گفت:
شــرک دولتی نفت ترکیــه ( )Tpaoدر میدان
دریایی آماســرا  ۱۳۵ ،۱-میلیارد متر مکعب گاز
کشف کرده اســت ،به این ترتیب مجموع ذخایر
کشفشــده ترکیه در یک سال گذشــته به۵۴۰
میلیارد مترمکعب میرســد .بــه گفته مقامهای
ترکیه،شرکتدولتینفتترکیهقصدداردعملیات
توسعه این ذخایر گازی را خودش بهعهده بگیرد و
نیازیبهسرمایهگذارخارجیندارد.

چرتکه 3

ایمان ربیعی

دورجدیدثبتناممسکنملیازفردا
آغاز میشود تا پروژه جدیدی در حوزه
مسکنکلیدبخورد.
ایران ســالهای طوالنی است که
درگیر اجرای پروژهای به نام «مسکن
مهر»است.
دولت محمود احمدینژاد با هدف
کاستن از شمار مســتاجران و با شعار
خانهدار کردن همه مردم ایران ،پروژه
مســکن مهر را کلیــد زد .در قالب این
طرحدومیلیونو ۳۶۸هزارو ۸۶۸واحد
مسکنمهرتعریفشد.
این طرح که در ســال  1386کلید
خورد ،هر چند بزرگترین طرح دولتی
خانهسازی در ایران تلقی میشد و ورود
دولت به این بخش را رقم زد که پیشتر
تنهادراختیاربخشخصوصیبودامادر
عمل نتوانست به خانهدار شدن تمامی
مردمایرانمنجرشود.

در اردیبهشت ماه سال گذشته بود
که کیانپور ،عضو کمیســیون عمران
مجلسشورایاسالمیاعالمکرد:طبق
گزارشهایارائهشده،حدود 37درصد
از خانوارها اجارهنشین هستند که این
میزان حجم گستردهای از خانوارها را
شامل میشود ،از طرف دیگر طبق این
آمارها حدود  50درصد از خانوارها در
کالنشهر تهران در خانههای اجارهای
زندگیمیکنند.
هر چند تبعات ورود دولت به بخش
مسکن برای اقتصاد ایران تکاندهنده
بود ،اما کمتر به حواشــی این مســاله
پرداختهشدهاست.اهدافاولیهاحداث
مســکن مهر یعنــی خانهدار شــدن
تمامی مردم ایران و خــروج از معضل
اجارهنشینی در حالی به هدفی دست
نیافتنی بدل شــد که بررسیها نشان
میدهد اجرای طرح مسکن مهر در14
سالاخیردرافزایشنرختورمبهواسطه
تزریق پول پرقدرت بــه اقتصاد نقش

داشتهاست .ازسویدیگرهزینهساخت
مسکننیزدرایراندرهمیندورهزمانی
تحتتاثیر افزایش نرخ تورم با رشدی
فزایندهمواجهشد.
روایتشکلگیری
یکموجتورمی
علی طیبنیا ،وزیر امور اقتصادی و
دارایی در اولیــن روزهای تکیه زدن بر
مســند وزارت امور اقتصادی و دارایی،
توضیحات مفصلی در خصوص مسکن
مهر ارائه کرد و گفت :مســلما ساخت
مسکن ارزان برای تمام مردم خوشایند
اســت ،اما برای مســکن ارزان ،دولت
وابسته به افزایش نقدینگی شد؛ جالب
اســت که بگویم با این کار پایه پولی و
نقدینگی کشور به مسکن مهر وابسته
شدهاست.
طیبنیا با اشاره به افزایش نقدینگی
از  67هزار میلیارد تومان به  450هزار
میلیاردتومان ،اظهار داشــت :رشــد
نقدینگی اثر خود را روی تورم گذاشت

به همین دلیل باید جلو رشد منابع پایه
پولی و اثرگــذاری بودجه دولت در این
بخشوهمچنیننقدینگیراازبینبرد.
ســال  1396بود که مدیرکل وقت
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
گفت :طرح مسکن مهر باعث افزایش
تورم در کشور شــد ،همین تورم باعث
شدکهقراردادساختمسکنمهردرهر
متر مربع از  ۳به  ۷میلیون ریال افزایش
پیداکند.
«علــی چگنــی» در توضیحاتی
مبســوط اعالم کرد« :تامیــن منابع
مالی برای اجرای طرح مسکن مهر در
کشــورمان تورم ایجاد کرد البته من
نمیگویم تمام تورم ایجاد شده به طرح
مســکن مهر برمیگردد ،اما باید قبول
کنیم که این طرح باعث افزایش تورم
در کشــورمان شــد .در طرح ابتدایی
مسکنمهرقراربراینبودکه ۵۰تا۱۰۰
هزار واحد مســکونی با ارائه تسهیالت
از جمله واگــذاری زمین و تامین مالی
و زیرســاختهای مورد نیاز طراحی و
تولید شــود ،اما بعدها حجم این طرح
تغییر کرد و در حجم بســیار بزرگتری
به اجرا درآمد ».وی یادآورشد« :به طور
قطعوقتیحجمطرحبزرگترمیشود
و مقیاس آن افزایــش مییابد میزان
توسازهمگستردهترمیشود،این
ساخ 
درحالی است که دولت باید زمینههای
دسترسیبهمسکنرابرایمردمفراهم
کند نه اینکه تمام مجموعه مســکن را
برای مردم بسازد .اصوال نباید در اجرای
طرحهای اینچنینی چیــزی را که در
جیب راست مردم میگذاریم از جیب
چپمردمبرداریم».
تعویضلباسمسکندولتی
مســکن مهر در تمام این سالها با
بحرانی جدیتر نیــز روبرو بود .احداث

مســکن در مناطق اطراف شهرها ،به
نوعی حاشیهنشــینی رسمی و جدید
را در فقدان خدمات شــهری رقم زد.
به عبارت دیگر در شــهر بزرگی چون
تهــران ،تنفسگاههای اطراف شــهر
توسازشدند.ازسویدیگر
طعمهساخ 
نبود خدمات شهری نظیر بیمارستان،
مدرســه ،فضــای تفریحــی و حتی
خیابانکشــی دقیق ،زندگــی در این
مناطقرابادشواریمواجهمیکرد.
حاال اما از پس عدم تکمیل امکانات
شهری در مناطق مذکور طرح جدیدی
با عنوان مســکن ملی در دومین دوره
ریاست جمهوری حســن روحانی به
مرحلهاجرادرآمد.
بسیاری معتقدند این طرح تنها با
تغییر اسمو لباس ،آغاز شدو ماهیت آن
البتهتفاوتچندانیبامسکنمهرندارد.
در ابتــدا بیش از یــک میلیون و
 500هزار نفر متقاضی دریافت امتیاز
مســکن ملی بودند اما در عمل 530
هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده
شــدند .حاال اما قرار است دور جدید
ثبتنام برای مســکن مهــر در 230
شــهر ایران از نوزدهمین روز خرداد
ماه آغاز شود .
درشرایطیمسکنملیبهپیشرفت
 ۲۵درصدرسیدهووزیرراهوشهرسازی
از اجرایی شــدن  ۵۳۰هزار واحد خبر
میدهد که نگرانیهایی بابت افزایش
قیمت نهادههای ســاختمانی و عدم
تکمیل آورده از طرف برخی متقاضیان
وجوددارد.
با توجه به تورم معمــول اقتصاد
توساز
ایران ،طوالنی شدن روند ساخ 
میتواند به افزایش قیمت تمام شده
منجر شود .طبق آمارهای ارائه شده
از سال گذشته تا کنون قیمتها حدود

بااینکهطرحمسکنمهر
ناموفق بود و تورمزا بود؛
طرح جدیدی با عنوان
مسکن ملی در دومین دوره
ریاستجمهوریحسن
روحانی به مرحله اجرا
درآمدکه بسیاریمعتقدند
اینطرحتنهاباتغییراسم
و لباس ،آغاز شد و ماهیت
آنتفاوتچندانیبامسکن
مهر ندارد
 ۸۰درصد افزایش یافته و طبق برآورد
سازمان برنامه و بودجه قیمت مسکن
ملی از متری  ۲.۷میلیــون تومان به
متری  ۴.۹میلیون تومان رسیده است.
به احتمال زیاد این قیمت نیز تا زمان
تکمیل واحدها افزایش مییابد.
معاون وزیر راه و شهرســازی حاال
بدون اشاره به قیمت تمامشده مسکن
ملی گفته است :در مجموع  ۲۴۰شهر
هســتند در آنها ثبتنام جدید برای
مسکنمهرشروعمیشود.
وی همچنین اعالم کرده :با مصوبه
دولت تســهیالت اختصاص یافته به
مســکن ملی از  ۱۰۰به  ۱۵۰میلیون
تومانافزایشیافتهاستوتولیدمستمر
مسکندردستورکاراست.
به نظر می رســد با آغاز دور جدید
ثبت نام باید منتظر تزریق دوباره پول
پرقدرت به اقتصاد و در نتیجه افزایش
نرخ تورم ماند .بسیاری از کارشناسان
معتقدندشیوهاجرایاینطرحپیامدی
جز تورم ندارد .به این ترتیب مســکن
بار دیگر میتواند غول تورم را از شیشه
بیرونبیاورد.

خبر

عراق درنقطهپایانی پرداختمطالبات ایران قراردارد

عراق که یکی از مشــتریان قدیمی برق و گاز
ایرانبوده،چندسالیاستکهپرداختمطالباتش
به ایران عقب افتاده و آنطور که انتظار میرفت
عمل نکرده اســت ،با این حال مذاکرات اخیر دو
کشور روزنههای امیدی را برای دریافت مطالبات
ایجاد کرده و باید دید که این بار عراق تا چه میزان
درتحققوعدهخودجدیخواهدبود.
بهگزارشایسنا،تحریمهاینفتیایرانازسوی
آمریکایکچالشجدیدرزمینهتعامالتایرانو
عراق ایجاد کرد و آن پرداخت پول گاز و برق ایران
بود .طبق قرارداد ،عراقیها موظف هستند پول
گاز را با یورو و پول برق را با دالر به ایران پرداخت
کنندامازمانیکهپایآمریکابهمیانآمد،عراقیها
اعالمکردندامکانپرداختدالرندارندوپیشنهاد
پرداختبادیناررامطرحکردند.
پیشــنهادی که ظاهرا ً به مذاق ایران خوش
نیامد و دو کشور مدتها بر سر آن مذاکره کردند.

خبر

درنهایتدوحساببرایعراقیهادربانکمرکزی
ایرانبازگشاییشدتااگرعراقیهاتوانستند،پول
بــرق و گاز را با یورو و در غیر ایــن صورت با دینار
پرداختکنند.درنهایتدرتاریخ ۲۰اسفند سال
 ۱۳۹۸اولین بخش از مطالبــات دولت ایران به
حساببانکمرکزیکشورمانواریزشد.
کاهش صادرات گاز بهانــهای برای پرداخت
مطالباتشد
پس از آن اما عراق اقدامــی برای پرداخت
مطالبات ایران انجام نداد و در نهایت در دی ماه
سال گذشته شرکت گاز ایران پس از اخطارهای
چندباره به آن کشــور به کاهش صادرات گاز
اقدام کرد تا جایی که میزان صــادرات روزانه
از  ۵۰میلیون مترمکعب گاز را به روزانه حدود
 ۴میلیون مترمکعب کاهــش داد .در آن زمان
شرکت گاز ایران اعالم کرد که وزارت برق عراق
بابت واردات گاز ،بیش از معادل  ۵میلیارد دالر

به شرکت ملی گاز ایران بدهکار است که مبلغ ۳
میلیارد دالر آن در بانک عراقی  TBIمسدود و
غیرقابل استفاده مانده و بیش از  ۲میلیارد دالر
از بدهی سررسید شــده وزارت برق نیز هنوز
از اســاس از طرف وزارت برق عــراق پرداخت
نشده است .افزون بر اینها ،طرف عراقی ،طبق
قرارداد فی مابین ،بیش از یک میلیارد دالر نیز
به شرکت ملی گاز ایران بابت جرائم قراردادی
بدهکاری دارد.
عراقجایگزینیبرایایرانندارد
در این ســو ،رضا اردکانیان  ،وزیر نیرو نیز در
همان زمان در دیدار با طرف عراقی اعالم کرد که
درمقایسهبابخشگاز ،مطالباتبخشبرقبسیار
عدد کمتری است اما در حال پیگیری هستیم و
وزیر برق عراق وعده دادند که با سرعت بیشتری
در هر دو بخش بــرق و گاز پرداختهای خود را
انجامدهند.

مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا :

وعدههای انتخاباتیحالت رشوه به رایدهندگان را دارد

مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا گفت :اگر ما اندکی روی
وعدههای انتخاباتی که البته پیشینه تاریخی نیز دارند ،مکث
کنیمبهپاسخخودخواهیمرسید.حداقلازنظربندههیچکدام
از آنها قابل تحقق نیست و حالت رشوه به رایدهندگان دارند.
مهرداد عمــادی در گفتوگو با ایلنا در مــورد وعدههای
انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری و به ویژه افزایش یارانه
نقدی گفت :در شرایطی که اقتصاد ایران یا بمب ساعتی انواع
بدهیها مانند بدهی بانکها به دولت ،بدهی بانک مرکزی به
دولت ،بدهی صندوقهای بازنشستگی ،بدهی سوخت شده
بانکهای خصوصی ،کسری بودجه مزمن در بخش جاری و
عمرانی مواجه است؛ باید به این پرســش پاسخ داد که منابع
چند برابر کردن یارانهها از کجا تامین خواهد شد؟ باید توجه
داشت پول یارانه از محل درآمد و نهایتاً تولید تامین میشود،
کشــوری که اقتصاد آن زیر  ۳۵تا  ۴۵درصد ظرفیت خود کار
میکند و مجموعه بدهیهایش براساس برخی برآوردها ۳.۵
تا  ۵برابر تولید ناخالص ملی است ،این درآمد و تولید را از کجا
تامین خواهد کرد؟
وی ادامه داد :بنابراین تنها راهکار باقی مانده ،دســتور به

بانک مرکزی جهت استقراض و چاپ پول کمارزشترین پول
ملی منطقه اســت ،بطوریکه برای تعویض آن باید ناز صرافان
افغانستان را بکشــیم .پس پرداخت یارانه  ۴۵۰تومانی بجای
 ۴۵تومان منتج به چاپ پول ،تورم و در نهایت افزایش قیمتها
بیشازیارانهپرداختیخواهدشدکهمانمونهآنرادرآرژانتین،
ترکیه و ایتالیا مشاهده کردیم.
این اقتصاددان یادآور شد :همچنین وعده پرداخت حقوق
به زنان خانهدار داده میشــود که این قشر نقش بسیار مهمی
در اقتصادهای مدرن دارند .اما دوباره باید پرســید که پول آن
از کجا تامین خواهد شد؟ آیا انگلستان یا فرانسه که به ترتیب
پنجمین و هفتمین اقتصاد جهان را دارند ،میتوانند این کار را
ال
انجام دهند؟ اگر در این بخش پرداختی هم صورت بگیرد ،مث ً
باید از محل مالیات باشد در حالیکه ایران جزو  ۱۰کشور اصلی
در مالیات گریزی است .پس دوباره به چاپ پول روی خواهیم
آورد که همانطور که ذکر شد ،عامل تور م است.
عمادی وعدههای داده شده را نگران کننده دانست و افزود:
وقتی به لیســت قولها و وعدههای انتخاباتی نگاه میکنیم،
حالت رشوه به رایدهندگان دارند .متاسفانه هیچگاه ندیدیم

حمیــد حســینی  ،ســخنگوی اتحادیه
صادرکننــدگان فرآوردههــای نفــت ،گاز و
پتروشیمی به تازگی در این باره گفت :باتوجه به
اینکه هیچ کدام از کشورهای منطقه گاز مازادی
برای صادرات به عراق ندارند نمی توان گفت که
این کشور می تواند جایگزینی برای ایران پیدا
کند .هیچ کدام از کشورهای کویت و عربستان
گاز مازادی برای صادرات به عراق ندارند ،تنها
در کردستان عراق مخازنی وجود دارد که اگر
استخراج شود می تواند گزینه ای باشد اما آن
هم به دلیل اختالفاتی که وجود دارد بعید است
بتواند برای عراق کارساز باشد.
بهگفتهویتنهاطرحیکهعراقداردایناست
کهگازهایهمراهنفتراجمعآوریکنندکهاین

که کاندیداها وعده بدهند که مثال ماننــد کره جنوبی تولید
خودرو را  ۳۰درصد افزایش و آن را صادر خواهیم کرد یا مانند
«بولنت اجویت» در ترکیه تولید بــرق را  ۵برابر میکنیم و یا
مانند فرانسه در عرض ۵سال تولید صنعتی را ۳۰درصد ،تولید

پروژه استارت خورده و احتمال دارد که به زودی
بتوانند بخشــی از نیازهای گازی خود را از محل
جمعآوریگازهایهمراهنفتتامینکندامانیاز
عراق به گاز بیش از این است که با این راهکار نیز
کلنیازبرطرفنخواهدشد.
ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشــیمی وزارت برق
عراق اظهــار کرد :درحال حاضــر پول پرداخت
میکند و در حساب ما در عراق پول موجود است
امادربحثنحوهنقلوانتقالپولمشکالتیوجود
دارد،راهکارهاییبیانشدهکهبرخیازآندرحال
عملیاتی شدن است و به نظر من مشکل چندان
جدینیست.
حسینی با بیان اینکه قرارداد با عراق  ۶ساله
است و کال سه سال دیگر بیشــتر اعتبار ندارد
و همچون قرارداد ترکیه  ۲۵ســاله نیســت،
گفت :آنطور که اعالم شــده بدهــی عراق به
ایران حدود ۶میلیارد است که حدود دو تا سه
میلیارد در حساب موجود اســت که به دنبال
دریافت آن هستیم.

خودرو را  ۳۵درصد و تولید کاالهای صنعتی در بخش راهآهن
را  ۱۵درصد افزایش خواهم داد .آیــا این وعدهها از محل کار،
کارگران ترک یا هندی تامین میشود؟ آیا پول نفت برای این
وعدهها کافی است؟
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