
راه اندازی سامانه اختصاصی سهام 
عدالت در کارگزاری بانک آینده

شرکت کارگزاری بانک آین��ده، سامانه اختصاصی 
سهام عدالت را ایجاد کرد.

ای��ن سامانه در راست��ای اجرای قان��ون آزادسازی 
مستقی��م سه��ام عدال��ت راه ان��دازی ش��ده است. 
دارندگان سه��ام عدالت می توانند برای مش��اهده 
se-tat. دارای��ی و ارزش ریال��ی سه��ام خود، ب��ه

rayanbroker.ir/ مراجع��ه ک��رده، نسب��ت به 
فروش 30درصد آزادشده سهام خود، بدون حضور 

در بانک و شرکت کارگزاری، عمل کنند.
سامان��ه اختصاصی سهام عدال��ت کارگزاری بانک 
آین��ده، مح��دود ب��ه شم��اره  حساب ه��ای بانک 
آین��ده نبوده، ه��ر یک از دارندگ��ان این سهام که 
شماره حس��اب سای��ر بانک ه��ا را در سامانه سهام 
عدال��ت معرف��ی کرده ان��د، امکان استف��اده از این 

سامانه را دارند.

  آغاز حذف یارانه نقدی ۳ دهک 
باالی درآمدی 

آیی��ن نامه تبص��ره ۱۴ قانون بودج��ه سال ۱3۹۹ 
شام��ل منابع و مصارف ۲۵0 ه��زار میلیارد تومانی 

هدفمندی یارانه ها ابالغ شد.
آیی��ن نامه اجرای��ی منابع و مص��ارف  هدفمندی 
یارانه ها )تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۹( که در اوایل 
خرداد ماه ب��ه تصویب هیات وزی��ران رسیده بود، 
توسط جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهور ابالغ 
شد. بر اس��اس ماده ۴ این آیین نام��ه،  شناسایی 
سه دهک درآمدی باالی جامعه  باید مجددا توسط 
وزارت رف��اه بر اساس کلیه بانکه��ای اطالعاتی در 
اختی��ار و مبتنی ب��ر ضوابط و معیاره��ای مربوطه 
در دست��ور کار قرار گرفته و ی��ک ماه پس از ابالغ 

عملیاتی شود. تسنیم 

سخنگوی سهام عدالت خبر داد
صدور کارت خرید توسط بانک ها تا 

۶۰ درصد ارزش سهام عدالت 
سخنگ��وی سهام عدال��ت گفت: مش��موالن سهام 
عدالت می توانند از طریق نظام بانکی به میزان ۶0 
درصد از ارزش سه��ام عدالت خود، کارت اعتباری 
دریافت کنند. حسی��ن فهیمی گفت: بعد از جلسه 
ش��ورای هماهنگی اقتصادی رئیس جمهور و اعالم 
رئیس کل بانک مرکزی، یکی از امکانات قابل توجه 
که در اختیار مش��مولین قرار گرفته است پرداخت 

اعتباری به مشمولین سهام عدالت است.
وی ادامه داد: مش��موالن سهام عدالت می توانند از 
طریق نظ��ام بانکی تا سقف ۵0 ال��ی ۶0 درصد از 
ارزش دارای��ی سهام عدالت خود، ک��ارت اعتباری 
دریافت کنند و با استفاده از آن می توانند با مراجعه 

به مراکز خرید، بصورت اعتباری خرید کنند.
سخنگوی سهام عدال��ت گفت: این افراد تا یکسال 
فرصت دارند وج��ه را به بانک تسویه کنند و چون 
بع��د یکسال قیمت سهام افزای��ش می یابد این وام 

هزینه ی کمتری برای فرد دارد.  صدا و سیما 

ثبت نام ۵۶ هزار خودرو برای تبدیل 
رایگان به دوگانه سوز

معاون مدیرعام��ل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی ایران گفت: تا ام��روز ۵۶ هزار خودرو شامل 
تاکس��ی و وانت ب��ار برای تبدیل رایگ��ان از حالت 
بنزی��ن سوز به دوگانه سوز در سامانه مربوطه ثبت 

نام کرده اند.
حمید قاسمی ده چشمه، معاون مدیرعامل شرکت 
مل��ی پخش فرآورده های نفتی ایران  اظهار داشت: 
بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد قرار است که 
یک میلی��ون و ۴۶۴ هزار خودرو به صورت رایگان 
دوگانه س��وز شوند. ای��ن مقام مسئول ب��ا اشاره به 
راه اندازی رسمی وب سای��ت gcr.niopdc.ir در 
اردیبهش��ت ماه سال جاری، گفت: تاکنون ۵۶ هزار 
خ��ودرو برای تبدیل رایگان از حالت بنزین سوز به 

دوگانه سوز در این سامانه ثبت نام کرده اند.
وی اف��زود: در مجموع هدف گ��ذاری شده در سال 
ج��اری بتوانیم با ثبت نام تاکسی ه��ا و وانت بارها در 
این وب سایت، 700 هزار خودرو را به صورت رایگان 
به دوگانه س��وز تبدیل کنیم که در این زمینه تمام 
بسترهای الزم فراهم ش��ده و قراردادهای مورد نیاز 
نیز منعقد شده است. معاون مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران تصریح کرد: همچنین 
با ورود خودروهای شخصی مسافری به این فرآیند، 
پیش بینی شده در سال آینده نیز در مجموع 700 
هزار خودروی دیگر به صورت رایگان از حالت بنزین 

سوز به دوگانه سوز تبدیل شوند.  تسنیم 

 صادرات سیگار ایران به اروپا 
برای اولین بار 

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور 
با بی��ان اینکه صادرات سیگار چن��دان قابل توجه 
نیست، گفت: سال گذشته ۱۵۴ میلیون نخ سیگار 
به کش��ورهای مختلف از جمله کش��ورهای اردن و 

اتریش صادر شد.
 عطاهلل معروفخان��ی گفت: در سال ۹۶ در مجموع 
۴۹ میلی��ارد ن��خ و در س��ال ۹7 در مجم��وع ۴8 
میلیارد نخ سیگار در کشور تولید شده است اما در 
سال ۹8 ب��رای اولین بار در این صنعت ۱00 ساله 
تولی��د به مرز ۵۵ میلیارد نخ در سال رسید. رئیس 
مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور افزود: 
میزان تولید سیگار در کشور به لحاظ ارزشی ساالنه 

حدود ۱7 هزار میلیارد تومان است.  فارس

اخبار گزارش

آم��ار مسکن در دو ماهه ابتدایی س��ال از تکرار یک اتفاق 
در بازار خبر می دهد. اتفاقی که تازگی ندارد اما ریش��ه در 
سوءمدیری��ت و نظارتی دارد که آن هم اتفاقا تازگی ندارد. 
طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ، در 
اردیبهشت سال جاری، در شهر تهران ۱۱ هزار و ۵۶۹ فقره 
معامل��ه آپارتمان صورت گرفت��ه است که نسبت به ۱300 
فقره معامله صورت گرفته در فروردین سال جاری، 78۹.۹ 
درصد رشد داشته است. در همین حال، متوسط قیمت هر 
متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه به ۱7 میلیون و 
۶۶00 توم��ان بالغ شد که نسبت به متوسط قیمت هر متر 
مرب��ع مسکن در فروردین )۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار و 700 

تومان( ۹.۴ درصد رشد را نشان می دهد.
 این حجم از افزای��ش قیمت مربوط به همین دو ماه نمی 
شود بلکه آمارهای منتش��ر شده در 8س��ال گذشته نیز از 
رشد سربه فلک کش��یده ای خبر می دهد که درنوع خود 

قابل توجه است.

افزایش ۴.۵برابری قیمت مسکن  یا 600 درصدی 
مطابق آم��ار دفتر اقتصاد مسک��ن وزارت راه و شهرسازی 
متوس��ط قیمت مسکن طی مرداد ۹۲ ح��دود 3.8میلیون 
تومان بوده که با رشد حدود ۴.۵برابری در اردیبهشت ۹۹ 
ب��ه بیش از ۱7میلیون تومان رسیده است . به عبارت دیگر 
متوس��ط قیمت مسکن از مردادماه ۹۲ تا اردیبهش��ت ماه 

امسال 3۴3.۵۵ درصد افزایش یافته است.
البت��ه این آماره��ا در مقایسه با اطالعاتی ک��ه بهارستانی 
ها منتش��ر می کنند تفاوت فاحش��ی دارد به این معنا که 
مجلسیان رشد بیش��تری را اعالم  می کنند که ناهمخوانی 
آن ب��ا این ارقام را نمی توان ب��ه خطای محاسباتی نسبت 

داد.
   روح اهلل عباسپ��ور  از جمله نمایندگانی است که با اعالم 
اینک��ه قیمت مسکن در 7 سال اخیر افزایش چش��مگیری 
داشته است اعالم کرده است که » بر اساس آمارهای ارائه 
شده قیمت مسک��ن در چند سال اخیر حدود 300 درصد 
افزایش یافت��ه، اما من مطلعم که قیمت مسکن در شرایط 
کنون��ی در قیاس با زم��ان دولت دهم حت��ی حدود ۶00 

درصد افزایش پیدا کرده است.«

ب��ه اعتقاد وی کاهش توان خانوارها در خرید مسکن منجر 
به آن شده تا دالالن برای افزایش سرمایه و سود خود اقدام 
به خرید گسترده مسکن کنند و شرایطی را به وجود آورده 

تا این افراد قیمت مسکن را تعیین کنند.
 ای��ن نماینده مجلس بروز چنین اتفاقی را ناشی از کمبود 
عرضه و تقاضا خوانده و بر این باور است که  تعدیل قیمت 
در ب��ازار مسکن تنها از مسیر تولید مسکن می گذرد و اگر 
دول��ت از ظرفیت بخش خصوصی ب��رای افزایش ساخت و 
ساز در کش��ور استف��اده کند، می ت��وان در زمان کوتاهی 

وضعیت عرضه و تقاضا در بازار را تعدیل کرد.  

 ریشه مشکالت 
در مقابل ای��ن ادعا اما هستند کارشناسان��ی که با رد این 
موضوع که »عدم همخوانی عرضه و تقاضا مشکالت کنونی 
را در ب��ازار ملک ایجاد کرده است« می گویند:»مش��کالت 
مسکن بی��ش از عرضه و تقاضا ناشی از نبودبرنامه ریزی و 

مدیریت دقیق است .
این گروه از کارشناسان براین باورند که »مشکل مسکن اغلب 
از زاویه کمبود تع��داد واحدهای مسکونی نسبت به خانوار، 
مطرح می ش��ود و این عامل )که تقریباً به طور ثابت حدود 
۱/۵ میلیون واحد است(، گرانی مسکن عنوان می شود و در 
واقع علت گرانی مسکن را کمبود عرضه نسبت به تقاضا می 

داند. به دالیل زیادی، این نظریه کاماًل غلط است.«
به گفته این افراد تقریب��اً هیچ متقاضی وجود ندارد که به 
علت نبود مسکن در ب��ازار، نتوانسته باشد نسبت به خرید 
مسک��ن اقدام کند و  عل��ت اصلی تفاوت تع��داد خانوار با 
تع��داد مسک��ن، اتفاقاً به علت کمی تقاض��ای موثر است و 

نه عرضه کمتر.
ودر نهای��ت آنچه افراد را از دس��ت یافتن به مسکن بازمی 
دارد ن��ه عدم عرضه کافی، بلکه عدم امکان خرید متناسب 

با درآمد و توان مالی خانوارها است.
ای��ن گروه از کارشناسان همچنین با بیان اینکه این نظریه 
غل��ط منجر به آن شده تا متولی��ان به راه حل دیگری جز 
ساخ��ت وساز فک��ر نکنند می گویند:»ف��رض غلط کمبود 
عرضه مسک��ن، ضرورت باال بردن حج��م ساخت  را بیش 
از بیش مطرح ک��رده و متولیان هم با کوبیدن براین طبل 

در تالشند تا نش��ان دهند در حال حل مش��کالت هستند 
غاف��ل از آنکه تنها درصد معینی از درآمد ملی را می شود 
به ساخ��ت مسکن اختصاص داد وگرن��ه دیگر بخش های 
اقتصادی دچار مش��کل می شوند. بنابرای��ن از آنجا که در 
ای��ران مدت ه��ا است نسبت درآمد ملی ب��رای ساخت در 
ای��ن حد قرار دارد )بلکه از آن کمی هم عبور کرده است(، 
افزای��ش تولید به بیش از حد حاضر ن��ه تنها مفید نیست 

بلکه احتماالً مضر نیز خواهد بود.
 دراین بین دربرخی متولیان و دست اندرکاران بروز چنین 
مسال��ه ای را ناشی از بی  توجهی برخی متولیان نسبت به  
حجم نقدینگی موجود در کش��ور خوانده و مدعی هستند 
اگ��ر این منابع ب��ه سمت تولید هدایت م��ی شد بی شک 
چنین  مش��کالتی درکشور ریش��ه دار و عمیق نمی شدند 
.اما در مقابل این ادعا بررسی اخبار از دستور رئیس جمهور 

به وزیر راه و شهرسازی خبر می دهد .

دستوری یا اختیاری 
روز گذشت��ه رئیس جمه��وردر گفت وگ��و ب��ا وزی��ر راه و 
شهرس��ازی پس از استماع گ��زارش وی درب��اره اقدامات 
و برنامه ه��ای ای��ن وزارتخانه، از وی خواس��ت تا طرح ها و 
دستورالعمل ه��ای الزم برای حل معض��ل و کنترل قیمت 
مسک��ن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه 
روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.رئیس جمهوری 
تاکی��د کرد: »شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار 
معضل مسکن و افزایش قیم��ت آن باشند و دولت مصمم 
است که با برنامه ریزی، این مش��کل به سرعت حل و فصل 

شود.«

روحانی همچنین تسریع در اجرای طرح »اقدام ملی تامین 
مسک��ن« در کش��ور را حائز اهمیت دانس��ت و بر ضرورت 
همکاری ب��ا پیمانک��اران و ارائه تسهی��الت و زمین ارزان 
قیم��ت در این طرح در راستای کمک به رونق بازار مسکن 
و جلوگی��ری از ایجاد تنگنا و فش��ار بر مردم در این بخش 

تاکید کرد.
ای��ن صحبت های رئیس جمه��ور در حالی مطرح شده که 
فعاالن بازار مسکن از جمله رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
ب��ه ورود و ابالغ دستور برای سرو سامان دادن به این بازار 
اعتقادی ندارند و می گویند:» با دستور بازار مسکن کنترل 
نمی شودواگر مردم را به حال خودشان بگذاریم خیلی بهتر 
ب��ا هم معامله می کنند ضمن اینکه نباید اختیار را از مردم 

بگیریم؛ اینها یک سری حرف های من درآوردی است.«
 در مقاب��ل این مخالفت ها و موافقت ها چند مساله را هم 
باید مدنظر داشت از جمله اینکه راهکارهایی مانند دریافت 
مالیات از خانه ه��ای خالی و راه اندازی بورس مسکن  در 
چنین شرایطی که بازار ملک بهم ریخته مطرح می شود تا 
چه اندازه مشکل گشاست وآیا صرف ارایه راه حل می تواند 
مساله را حل کن��د .قانون مالیاتی که سالها در انتظار اجرا 
مانده و بورسی که هنوز ساز و کار ندارد و برسر راه اندازی 

و متولیان احتمالی آن درگیری وجود دارد.
آیا صرف این راهکارها بدون برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی 
و صد البته نظارت در مسیر اجرا می تواند شاه کلیدی برای 
حل تمام مشکالتی باشد که در تمام این سالها پدید آمده 
است و دست آخر آیا ورود دستوری دولت می تواند کمکی 
به حل مشکل مردم بکند و یااینکه مانند سایر بازارها،بازار 

ملک را برآشفته تر خواهد کرد.
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 مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ایران:

اولین نمایشگاه سال ۹۹ آغاز شد 
مدیرعامل شرک��ت سهامی نمایش��گاه های بین المللی 
ایران از مش��ارکت ۱۵0 شرکت تولی��دی و صنعتی در 

نمایشگاه دستاوردهای مقابله با کرونا خبر داد.
بهمن حسین زاده گفت: بازدید از نمایشگاه جهش تولید 
ودستاوردهای مقابله ب��ا کرونا برای عموم آزاد نیست و 
سفرا، رایزن ها و مسئوالن کش��وری، مهمان نمایش��گاه 

بین المللی هستند.
مدیر عامل شرکت نمایش��گاه های بین المللی ایران در 
آستانه آغاز به کار اولین نمایش��گاه سال ۹۹ اعالم کرد: 
دست اندرکاران، بازدیدکنندگان تحت شرایط خاصی و 

با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی از نمایشگاه بازدید 
می کنند.  وی افزود: برای پروتکل های چهارگانه صنعت 
نمایش��گاهی با ۴ ماه کار مطالعاتی، تدوین و شیوه نامه 

اجرایی آن ابالغ شده است.
ین مقام مسئول در وزارت صمت ادامه داد: شرکت های 
دانش بنیان و استارتاپ ها با برخورداری از تخفیف ۵0 

درصدی می توانند در نمایشگاه حضور داشته باشند.
حسی��ن زاده تاکید ک��رد: برگزاری نمایش��گاه ها زمینه 
اتص��ال شرکت ه��ای تولیدکننده داخل��ی و صنعتی را 
ب��ا بازدید کنندگ��ان داخلی و خارجی را از کش��ورهای 
گوناگون فراهم می نماید و همین موضوع باعث شناسایی 
محصوالت تولیدی به سایر کش��ورها و در نتیجه رونق و 

توسعه صادرات در این بخش خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نمایش��گاه های بی��ن المللی ایران در 
بازدید از آخرین مراحل آماده سازی نمایش��گاه جهش 
تولی��د و دستاوردهای مقابله با کرون��ا اعالم کرد: ۱۵0 
شرکت ایرانی تولیدی و صنعتی در این نمایشگاه حضور 
دارن��د که از این تعداد ۵0 شرک��ت برتر دانش بنیان و 
استارتاپ های فع��ال هستند حسین زاده با قدردانی از 
همه تالش گران و فعاالن نمایش��گاهی، برگزاری اولین 
نمایشگاه سال ۹۹ را گام جدی و اقدامی مؤثر در شروع 
فعالیت نمایش��گاهی ایران پ��س از شیوع ویروس کرونا 

دانست.  شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران

ستاد تنظیم بازار مصوب کرد؛
عرضه ذخایر گوشت منجمد گوساله به 

قیمت ۵۵ هزار تومان  
در جلس��ه ستاد تنظی��م بازار به عرض��ه ذخایر گوشت 
منجم��د گوساله به قیمت متوسط هر کیلوگرم ۵۵ هزار 

تومان با امکان جایگزینی موافقت شد.
در نود و پنجمین جلس��ه کارگروه تنظیم بازار عملکرد 
گ��ردش ذخایر و نحوه ترمی��م ذخایر گوشت قرمز مورد 

بررسی قرار گرفت. در مصوبه این جلسه آمده است:
۱- وزارت جه��اد کش��اورزی در اسرع وق��ت نسبت به 
ارس��ال اسن��اد مربوط به تعیین سق��ف قیمت دام زنده 
)سب��ک و سنگین( به سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولی��د کنندگان اقدام تا سازمان مذکور در اسرع وقت 

قیم��ت هر کیلوگرم دام زنده و گوشت و قطعات حاصل 
از آن را           محاسبه و اطالع رسانی نماید.

۲- ب��ا توجه ب��ه پیش بین��ی افزایش مص��ارف پس از 
بازگش��ایی کس��ب و کاره��ای تعطی��ل ش��ده ناشی از 
بیم��اری کرونا مقرر گردید شرکت پش��تیبانی امور دام 
در اسرع وقت نسبت به ترمیم ذخایر )استان سیستان و 

بلوچستان و سایر مبادی تأمین(  اقدام نماید.
3- با پیشنهاد شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر عرضه 
ذخایر به قیمت تمام شده برای امکان جایگزینی موافقت 
و نرخ عرضه ذخایر گوشت منجمد گوساله، متوسط ۵۵ 
ه��زار تومان )با تلورانس ۵ درصد ک��ه در اختیار هیأت 

مدیره شرکت می باشد( تعیین شد.
تبص��ره ۱: ب��ا توجه به بن��د ۱-۲ جلسه ن��ود و یکمین 
کارگروه تنظم��ی بازار برای آن دست��ه از محموله های 
تمدید تاریخ شده که ت��ا قبل از تاریخ ابالغ این مصوبه 
با ن��رخ قبلی تهاتر شده و ک��اال توسط بخش خصوصی 
تحوی��ل ش��ده است، اق��دام بالمانع می باش��د. اما برای 
سای��ر محموله ها، نرخ پایه تهاتر ب��ا محموله های بخش 
خصوصی با بیش از ۶ ماه تاریخ مصرف نرخ حاشیه بازار 

محموله مشابه می باشد.
تبصره ۲: نرخ حاشیه بازار برای تهاتر، بر اساس پیشنهاد 
شرکت پش��تیبانی امور دام و تأیی��د دبیرخانه کارگروه 

تنظیم بازار مالک اقدام خواهد بود. فارس

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز اقدامات ساماندهی بازار مسکن را بررسی میکند؛

کلنگ بی تدبیری بر خشت 
بازار ملک 

با بیان اینکه افتتاح طرح های پیش��ران صنعتی و معدنی 
در سخت ترین تحریم ها پیام روشنی برای دشمنان دارد، 

گفت: مسیر توسعه متوقف نشده است.
حسی��ن مدرس خیابان��ی در مراسم آغاز ب��ه کار پویش 
مل��ی »تولید، تداوم امی��د« که به منظ��ور افتتاح ۲00 
طرح بزرگ پیش��ران و ملی در حوزه صنعتی و معدنی به 
ارزش ۱70 ه��زار میلیارد تومان از سوی ریاست محترم 
جمه��وری و اعضای محت��رم هیأت دول��ت برگزار شده 
ب��ود، گفت: بهره برداری از ای��ن طرح های بزرگ صنعتی 
و معدنی که دارای پیش��رفت باالی 80 درصدی هستند، 
در راستای اجرای سیاست های دولت خدمتگزار مبنی بر 
تسری��ع در راه اندازی طرح ه��ا و پروژه های نیمه تمام تا 
شهریور ۱۴00 صورت می گیرد و امروز به فرمان ریاست 
جمهوری اسالمی ایران ۴ طرح بزرگ صنعتی آن آغاز به 
کار خواهد کرد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اف��زود: وزارت صنعت، معدن و تجارت ب��ه نمایندگی از 

جامع��ه پرتالش بخ��ش تولید و خان��واده بزرگ صنعت، 
معدن و تجارت کش��ور، برنامه ریزی منسجمی را صورت 
داده ت��ا در قالب پویش »تولید، ت��داوم امید« به صورت 
هفتگ��ی طرح ها را به بهره برداری برساند و بر این اساس، 
تا شهریور سال ۱۴00 و پایان کار دولت دوازدهم، اثرات 
قابل توجهی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی از این 

طرح ها نصیب مردم شریف و بزرگوار ایران خواهد شد.
وی تصریح کرد: ای��ن ۲00 طرح صنعتی، سرمایه گذاری 
معادل ۱70 هزار میلیارد تومان داشته که به موازات آن، 
صنای��ع پایین دستی و مرتبط آن نی��ز از رونق برخوردار 
خواهن��د شد؛ بر این اس��اس، مفتخریم ۲00 طرح بزرگ 
صنعتی و معدنی کش��ور را از میان 3800 طرح باالی 80 
درصد پیشرفت فیزیکی را افتتاح خواهیم کرد. وی اظهار 
داشت: رتبه ایران در حوزه تولید فوالد از رتبه دهم تولید 
جهانی با دو پله صعود، برزیل و ترکیه را پشت سر گذاشته 

و به رتبه هشتم جهانی خواهیم رسید. وزارت صمت

کنفران��س تج��ارت و توسع��ه سازم��ان ملل)آنکتاد( در 
جدیدترین گزارش خود اعالم کرد جذب سرمایه گذاری 
خارجی ایران در سال ۲0۱۹ با افت 3۶ درصدی نسبت به 

سال قبل از آن به ۱ میلیارد و ۵08 میلیون دالر رسید.
کنفران��س تجارت و توسعه سازمان ملل هر ساله برآورد 
خ��ود از می��زان سرمایه گذاری خارجی در کش��ورهای 
مختل��ف جهان طی سال قب��ل را جمع آوری و در قالب 
گزارش��ی موسوم به گ��زارش سرمایه گ��ذاری مستقیم 

خارجی تدوین می کند.
 آمار منتش��ر شده از سوی آنکتاد نش��ان می دهد ایران 
در سال ۲0۱۹ توانست��ه ۱ میلیارد و ۵08 میلیون دالر 
سرمای��ه گذاری مستقیم خارجی ج��ذب کند. ایران در 
س��ال ۲0۱8 بال��غ ب��ر ۲ میلی��ارد و 373 میلیون دالر 
سرمای��ه گ��ذاری مستقیم خارجی جذب ک��رده بود که 
بدی��ن ترتی��ب میزان ج��ذب سرمایه گ��ذاری مستقیم 
خارج��ی ایران در سال ۲0۱۹ نسبت به سال قبل از آن 

8۶۵ میلی��ون دالر معادل 3۶ درص��د افت داشته است. 
ج��ذب سرمایه گذاری خارجی ایران در سال ۲0۱8 نیز 

30 درصد افت کرده بود.
بر اساس ای��ن گزارش ایران در س��ال ۲0۱۹ همچنین 
8۵ میلی��ون دالر سرمایه گ��ذاری مستقیم خارجی در 
کشورهای دیگر داشته است. این رقم برای سال پیش از 
آن 7۵ میلی��ون دالر اعالم شده بود. آنکتاد رقم سرمایه 
گ��ذاری خارجی در جهان طی سال ۲0۱۹ را نیز ۱۵۴0 
میلیارد دالر اعالم کرده است که این رقم نسبت به سال 
قب��ل از آن ۴۵ میلیارد دالر معادل 3 درصد رشد داشته 
است. در سال پی��ش از آن ۱۴۹۵ میلیارد دالر سرمایه 

گذاری مستقیم خارجی در جهان جذب شده بود.
بر اساس این گزارش سرمای��ه گذاری مستقیم خارجی 
جذب شده در کش��ورهای توسعه یافته طی سال ۲0۱۹ 
با رشد ۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده 

و به 800 میلیارد دالر رسیده است. تسنیم 

سرپرست وزارت صنعت خبر داد

افتتاح طرح های پیشران صنعتی و معدنی 
بدون حضور مهندسان خارجی

آنکتاد گزارش داد؛

 افت ۳۶ درصدی سرمایه گذاری خارجی
 در ایران


