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کسب و کار
ایسنا

هر ساله حداقل و
حداکثر عیدی کارگران
اعالم میشود که
این عیدی با حقوق
بهمن ماه در برخی
از بنگاهها پرداخت
میشود .دادهنمای
امروز «ایران» نشان
میدهد که حداقل
عیدی کارگران در
 3سال گذشته از
روند روبه رشدی
برخوردار بوده به
گونهای که روند رشد
آن از سال  1396در
سطح  14درصد به
 36درصد در سال
جاری رسیده است.
به بیانی دیگر مبلغ
حداقل عیدی کارگران
طی  3سال از رقم
یک میلیون و 859
هزار تومان به رقم
 3میلیون و  34هزار
تومان رسیده است.

بازار پرسود چوب

یادداشت

سه رخ از بازار مسکن

مسکن

بهخاطــر طــرح تنفــس جنگلهــا ،برداشــت چوب
از جنگلهــای شــمال ممنوع اســت ،از طــرف دیگر
بهخاطــر تحریمهــا واردات چوب مشــکالتی دارد و
واردات آن محدودیــت قرنطینــه ای نیــز دارد ایــن
جواد میرعرب
موضوعات باعث شده به زراعت چوب بیشتر توجه
رضی
کنیم .در حال حاضر کارخانه مرتبط با صنایع خرده
مجری طرح زراعت
چــوب ،کارگاههای تولید مبل و صنف درودگران نیاز
چوب وزارت جهاد
کشاورزی
بــه مــاده اولیه چوبــی دارند .تنها منبــع تولید چوب
جنگلهای شــمال بود که در حال حاضر برداشت چوب از آن ممنوع است .پس
ناگزیریم کشــت چوب را توسعه دهیم .برای کاشت چوب از منابع آبی کم هزینه
مانند پساب فاضالب ،آب باران و آب حاشیه رودخانهها استفاده میشود و کشت
در استانهایی است که نیاز آبی در آن کمتر است .در سال  383 ،97هزار تن چوب
به ارزش  136میلیون دالر وارد شــده اســت که با کشت آن این ارز ذخیره میشود.
بیشترین مصرف چوب ما در صنایع خرده چوب است ،مانند نئوپان وامدیاف.
اما چون واردات چوب بهصورت الوار است ،بهکار صنایع نمیآید و بیشتر صنایع
چوبی بزرگ ما وابســته به تولید داخل اســت .در کشور ساالنه به  6.3میلیون متر
مکعب چوب نیاز داریم و ظرفیت اسمی کارخانههای ما  13میلیون متر مکعب
چوب اســت که تا پایان برنامه ششــم ظرفیت اســمی به  18میلیون متر مکعب
میرســد .بنابراین بیشــتر ظرفیت کارخانهها بهخاطر کمبود چوب خالی اســت.
بهعبارتی ظرفیت تولید صنایع چوبی داریم اما چوب نداریم .اگر روی تولید چوب
متمرکز شــویم بازار و تقاضا برای چوب وجود دارد .کاشــت چوب در اســتانهای
شمالی بعد از  5سال و در استانهای غربی بعد از  8سال قابل برداشت است اما
کشاورزان در میان درختان میتوانند کشتهایی مانند صیفی ،گیاهان دارویی و...
کشت کنند و از سود آن نیز بهره ببرند .انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب در
حال حاضر نهال رایگان را تولید میکند و برای خرید چوب قرارداد هم میبندد،
به این ترتیب در کاشت چوب کشاورزی قراردادی متداول شده است .ما کشاورزانی
را داریــم کــه زیر درختان ،گل نرگس میکارند که درآمد فوقالعادهای دارد .ســود
کشت چوب با قیمتهای کنونی بسیار به صرفه است.

گزارش روزنامه ایران در
مورد درآمد دستفروشان مورد
توجه کاربران توئیتر قرار گرفته
است و برخی آنان از درآمدهای
دستفروشان متعجب شدهاند.
کاربری نوشت :بر اساس گزارش
روزنامه ایران یک بادکنک فروش
سر چهارراه حدوداً ۶میلیون
تومان درآمد دارد .از حدود  ۶هزار
دستفروش در تهران ،بیش از
 ۶۰درصد آنها در گروه حرفهایها
قرار میگیرند که ماهانه حداقل
۹میلیون تومان درآمد دارند!!
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در حالــی کــه برخــی از تحلیلگــران
پیشبینی میکننــد که از میان بازارهای
ســرمایه پذیر بازار سهام کشور همچنان
در سال آینده پیشــتاز میشود ،برخی از
معاملــه گران بازار مســکن را بــه عنوان
بــازاری میدانند که احتمال میدهند از
خواب زمســتانی در آینــده نزدیک بیدار
شود.
ایــن در حالی اســت کــه اکنــون روند
قیمتهــا در ایــن بــازار نشــانی از رونــق
ندارد .میانگین قیمت مســکن در شــهر
تهران با ثبت یک رکورد در دیماه سال
 ۱۳۹۸بــه  ۱۳میلیــون و  ۸۱۰هزار تومان

 ٪14رشد

سال

1396

در هــر مترمربــع رســید کــه  ۴۰درصــد
نســبت به ســال قبل و  ۲.۱درصد نسبت
بــه ماه قبــل افزایــش یافت .البته رشــد
قیمت در ماه قبل  ۸.۵درصد بود که به
نوعی کنترل شد.
ســه ســناریوی رکــود تورمــی ،انجــام
معامــات از نــوع ســفتهبازانه و رونــق
غیرتورمــی بــرای بــازار مســکن آینــده
محتملی است که خبرگزاری ایسنا برای
فصــول آتــی از ایــن بــازار بــرآورد کــرده
اســت .اگر فعــاالن این بخــش بخواهند
اتفاق ســوم برای ایــن بازار بیفتــد ،باید
از دستکاری قیمتها پرهیز کنند ،چرا

اینفوگرافی  :ایران

شاید فکرش را نمیکردید کاشت چوب خشک
هم کســب و کار درآمدزایی اســت و ســود باالیی
هــم دارد .بهعبارتــی بــا ایــن کار چــوب بکاریــد
پول برداشــت کنید .کشــت چوب البته فعالیت
جدیدی نیست و از دیرباز بهعنوان مثال در میان
بسیاری از باغداران و کشاورزان برای محافظت از
زمین و باغهای خود در برابر باد ،تبخیر و ...کشت
چوب متداول بود .اما تفاوت حال حاضر کشــت
چوب با گذشــته درآمدزایی آن اســت .از ابتدای
برنامــه چهارم طــرح زراعــت چــوب بهصورت
رســمی شــروع و ردیــف بودجــهای بــرای آن در
نظــر گرفته شــد .چوبی که در مــورد آن صحبت
میکنیم از ارقام ســریع الرشــد است ،مثل ارقام
صنوبر و اکالیپتوس .با کشــت ایــن ارقام ،بعداز
چند سال برداشت چوب شروع میشود و چوب
به مصرف داخلی صنایع میرسد .هزینه تولید
چوب هزینه زیادی نیست و بههمین دلیل مورد
اقبال کشاورزان قرار گرفته است.
ëëواردات
بر اســاس آمار رســمی در ســال یک میلیون
متر مکعب چوب به کشور وارد میشود که هزینه
واردات آن بهطور تقریبی  125میلیون دالر است.
در کشــور  67کارخانه وابســته بــه صنایع چوب و
کارگاههای بزرگ مبلســازی وجود دارد که مواد
اولیه آنها چوب است .اما چوبی که وارد میشود
بیشــتر بهصورت الوار است که به کار این صنایع
نمیآیــد چون بیشــترین نیــاز آنها خــرده چوب
است اما واردات آن بهخاطر مسائل قرنطینهای
هزینــه بــر اســت و بــه صرفــه نیســت .از ایــنرو
حمایت از کشــت چوب در چند سال اخیر مورد
توجه قرار گرفته اســت و برای حمایت از کشــت
آن تســهیالت ارزانقیمت نیز پرداخت میشود.
همچنین بخش خصوصی در چند سال اخیر در
کاشت چوب کشــاورزی حمایتی را در دستور کار
قرارداده اســت به این معنی کــه قراردادهایی با
کشاورزان بسته میشود که بعد از برداشت چوب
آنها خریداری میشود .اگر تمایل به کشت چوب
دارید وزارت جهاد کشــاورزی نیز نهال با کیفیت
و رایــگان به چوبــکاران ارائه میکنــد .مازندران،
گیــان ،اردبیــل ،کرمانشــاه ،آذربایجــان غربی،
کردستان ،جنوب کرمان ،تهران ،لرستان ،ایالم و
خوزستان استانهایی هستند که کاشت چوب در
آنها رواج دارد.

دادهنما

گروه اقتصادی

توئیتر

چوبکاری بفرمایید

روند افزایشی حداقل عیدی کارگران
در  3سال گذشته ( تومان)

که تجربه نشــان داده هر زمان نرخهای
پیشــنهادی باال رفتــه بازار به ســرعت با
افت شدید معامالت مواجه شده است.
کارشناســان نهایــت افزایــش قیمت
مســکن در ســال آینــده را معــادل نــرخ
تــورم عمومــی میداننــد ایــن بــازار در
ســال  ۱۳۹۸همیــن شــرایط را ســپری
کرد .پس از آنکه در ســال  ۱۳۹۸شــاهد
پرشهای قیمتــی و افزایش بیش از ۹۰
درصد قیمتها در بازار مســکن بودیم،
رشــد قیمت در سال  ۱۳۹۸به حدود ۴۰
ل آینده نیز بین
درصد رسید و برای ســا 
 ۲۰تا  ۴۰درصد تصور میشود.

هر چه به اسفند و نشست آتی
گروه اقدام ملی نزدیک میشویم
اظهار نظرها در مود تصویب
افایتیاف نیز میان کاربران بیشتر
میشود .کاربری به نقل از یکی از
کارشناسان اقتصادی نوشت :در
شرایط فعلی که تعداد معدودی
از بانکهای ما با خارج از کشور
مراوده دارند اگر با محدودیتهای
 FATFمواجه شوند ،در خریدهای
خارجی دچار مشکل شده و
طرحهای توسعهای کشور با مانع
روبهرو میشوند و ممکن است
منابع صندوق توسعه ملی جذب
نشوند.
کاربر دیگری سخنان عباس
آخوندی در خصوص اف ای تی اف
را بازتاب داده است .به نوشته این
کاربر آخوندی اظهار کرده است:
مگر میشود بدون مبادله جهانی
حرف از توسعه اقتصادی زد؛ وقتی
ارتباط با سیستم مبادله جهانی
را قطع میکنید ،ارتباط ایران را با
 FATFقطع میکنید ،نتیجه چه
میشود؟ تخلف درزمین ٔه مساعد
تخلف رشد میکند؛ باید زمینه
فساد و تخلف را از بین برد.

