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بودجه غیرشفاف از جیب مردم
سپیده پیری

توسعه همکاریهای ایران و بالروس در ۳بخش
سرمایهگذاری ،صنعتی و تجاری

خبرنگار

قائــم مقام ایمیدرو اعالم کرد :این ســازمان در مهرمــاه با حمایت خود
بالغ بر  ۷۰۰۰میلیارد تومان سهم از بازار سرمایه جمعآوری کرده است.
عبــاس نعیمــی ،درایــن باره اظهــار داشــت :ایمیدرو چون یک ســازمان
دولتی اســت نمیتواند مستقیماً خرید و فروشــی در بازار سرمایه داشته
باشــد ،اما همه شــرکتهای مرتبط با ایمیدرو از جمله ملی مس ،فوالد
مبارکــه ،گل گهر ،چادرملو ،فوالد خوزســتان ،گهر زمین ،فوالد خراســان،
فــوالد هرمــزگان و… ملــزم بــه ایجــاد صنــدوق بازارگردانــی شــدهاند و
ایــن صندوقهــای بازارگردانی ایجاد هم شــدهاند و برآینــد فعالیت این
صندوقهــای بازارگردانی به ثبــت  ۷۰۰۰میلیارد تومان خرید ســهام در
مهر ماه منتج شــده اســت .وی با بیان اینکه حجم فروش ســهام در این
روزهای بازار بورس بســیار غیر عادی اســت ،تأکید کرد :در گزارش  ۶ماه
شــرکتها دیدیــد که همه شــرکتها عملکــرد مثبت و چشــمگیری را از
خود به نمایش گذاشــتند ،امــا بهدلیل عدم اعتماد ســهامدار ،همچنان
ذائقه فروش بر ذائقه خرید ســهم در بــازار غلبه میکند و در نهایت این
رفتار هیجانی ســرمایهگذاران ســبب شــده ،بعد از هر خریدی فروشــنده
جدیــدی در نمادهــای مــورد حمایت پیدا شــود و دلیل عــدم تعادل در
ایــن نمادها بیشــتر به میــزان اعتقاد ســرمایهگذار به کلیت بازار بســتگی
دارد و نــه حمایتهایــی که صورت گرفتــه و میگیرد .ایــن مقام اجرایی
به ســرمایهگذاران بازار ســرمایه توصیه کرد :دنباله روی شایعات نباشند
و هنــگام تصمیمگیــری در خصوص ســهام خــود ،به میزان ســوددهی و
وضعیت بنیادی این شرکتها توجه کنند/.مهر

فاصله تورمی دهکها در مهرماه به 8.1درصد رسید

مرکــز آمــار اعالم کــرد :فاصلــه تورمــی دهکهــا در مهرماه بــه 8.1درصد
رســید که نســبت به ماه قبل (6.5درصد) 1.6واحد درصد افزایش داشــته
اســت .مرکز آمار ایران ،شــاخص قیمت مصرفکننده کل کشــور براســاس
دهکهای هزینهای را در مهر ماه  ١٣٩٩منتشر کرد .بر اساس این گزارش،
محدوده تغییرات تورم  12ماهه در گروه عمده «خوراکیها ،آشــامیدنیها
و دخانیــات» بین  21.1درصد بــرای دهک دهم تا 23.5درصد برای دهک
دوم اســت .نــرخ تورم کل کشــور در مهر ماه  ١٣٩٩برابر 27.2درصد اســت
کــه در دهکهــای مختلــف هزینهای در بــازه  24.4درصد بــرای دهک اول
تــا  32.5درصــد برای دهک دهم نوســان دارد .همچنیــن اطالع مذکور در
مورد گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» بین  25.5درصد برای
دهک اول تا 35.5درصد برای دهک دهم است/.مهر

عرضه دام زنده در بورس کاالی کشاورزی

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک کشــور ،گفت :با همکاری سازمان
مرکزی تعاون روســتایی و موافقت ســازمان بورس مراحل اداری عرضه
دام زنــده و گوشــت در بــورس کاال در حــال انجــام اســت .افشــین صــدر
دادرس ،گفت :در حال حاضر این اتحادیه دارای  ۳۵عضو در  ۱۴اســتان
اســت .از ابتدای سال تاکنون مجوز تشــکیل  ۱۰شرکت تعاونی دام سبک
در اســتانهای کشــور و از جمله  ۵اســتان جدید توســط ســازمان مرکزی
تعــاون روســتایی صادر شــد .وی بیــان داشــت :تعداد دام ســبک تحت
پوشــش ایــن اتحادیــه حــدود ۷میلیون رأس اســت کــه از ایــن ۷میلیون
رأس ۲۵ ،درصد بهعنوان دام قابل عرضه وارد بازار میشود که میتواند
در متعادلسازی بازار نقش مؤثری داشته باشد/.مهر

نکته

معدنیهای دولتی ۷۰۰۰میلیارد تومان سهام در
مهرماه خریدند

در مالکیــت مردم اســت .بههر حال هر
هزینهای از جیب مردم تأمین میشــود
و مردم هم باید حســاس باشــند که این
پــول کجا میرود و بــه چه صورت هزینه
میشود.
بــا ایــن حــال اولیــن نکتــهای کــه
دربــاره بودجه صدا وســیما باید مطرح
شــود ،غیرشــفاف بــودن اســت.مثالً هر
شــهروندی انتظــار دارد زمانــی کــه وارد
سایت صداوسیما میشود بخشی وجود
داشــته باشــد که مشــاهده ریزهزینهها و
درآمــد صدا وســیما ممکن باشــد .مثالً
بدانیــم درآمدهــای این ســازمان از چه
طرقــی حاصــل شــده و در چه مســیری
هزینــه شــده اســت و ایــن همــان ایجاد
شــفافیت در حسابرســی مالــی صــدا
وسیماست .در این حد که تاکنون انتظار
مــا بــرآورده نشــده اســت اما خواســته و
انتظار دیگــری که وجود دارد این اســت
کــه اســناد مالــی و صورتحســابهای
صداوســیما بایــد بهصــورت شــفاف
منتشــر شــود و در اختیــار همــگان قــرار
بگیــرد .ایــن بحــث فقــط منحصــر بــه
ســازمان صداوسیما نیســت بلکه تمام
ســازمانهای حاکمیتــی و دولتــی کــه از
بودجــه عمومــی اســتفاده میکنند باید
ایــن کار را انجام دهند .قانــون هم برای
این موضوع وضع شده است اما منطقی
است که سازمانها قبل از وضع قوانین و
ابالغیهها باید نسبت به شفافیت اقدام
کننــد .در بررســی ســویه دیگــر موضــوع
بایــد به این نکته اشــاره کرد که در ســال
 1399حــدود هــزار و  900میلیارد تومان
در ســند بودجــه عمومی کشــور به صدا
وسیما اختصاص داده شده و البته گفته
میشود که  150میلیون یورو هم از منبع
صنــدوق توســعه ملــی بــه ایــن بودجه
اضافه شــده است که اگر این بودجه را با
درآمدهای صدا وسیما در طول سال که
ما از آن اطالع نداریم اما برآورد میشود
حــدود چنــد هزار میلیــارد تومان باشــد
جمع کنیم ،بودجه ســاالنه صداوســیما
به حدود  10هزار میلیارد تومان میرسد.
ëëچــرا این ســازمان با ایــن بودجه کالن
ودرآمدهنگفتجزو10نهادزیاندهکشور
است؟
اگــر بپذیریــم کــه ایــن ســازمان یک
بنگاه اقتصادی اســت یعنــی هزینهها و
درآمدهایــی دارد بــدون شــک میتوان
گفت صداوســیما یــک نهــاد اقتصادی
زیــان ده اســت کــه زیــان دهــی بســیار
سنگینی هم دارد 2 .هزار میلیارد تومان
به اضافــه  150میلیون یورو از پول مردم
بــه ســازمان صداوســیما در ســالجاری
اختصــاص داده شــده اســت .ضــرورت
دارد کــه هزینههــا در این ســازمان مورد
نقــد قرار بگیرد و پاســخ این ســؤال داده
شــود که چرا باید چنین پولی را از جیب
مردم به سازمان صداوسیما بدهند.
 ëëبا توجــه به کارکــرد صداوســیما بویژه
در ســالهای اخیر و عدم تــوان رقابت با
شبکههایاجتماعیورسانههایاینترنتی
آیا همچنان باید این نوع از بودجهریزی و
تخصیصادامهداشتهباشد؟
بهنظــر من در هیچ برهــهای از زمان
ضرورت نداشته از جیب مردم برای این
سازمان هزینه شود .اگر اعداد بودجهای
امسال با  50ســال گذشته را جمع کنیم
عــدد بزرگــی میشــود کــه از پــول ملت

علی محمدی  /ایران

از هــر  ۱۰ایرانــی ۳ ،نفــر معتقد هســتند
رسانه ملی واقعیت جامعه را منعکس
میکند(مرکــز افکارســنجی ایســپا-
خــرداد )99دادهای که یکــی از بزرگترین
شــکافهای ایــن ســازمان را با مــردم و
مخاطبانش آشکار میکند .سازمانی که
عمومیترینوملیترینرسانهکشورنام
گرفته ،سختترین دوران حیات خود را
پشــت سر میگذارد .از یک سو بودجهها
و افزایــش حقوقهــا و درآمدهــا کفــاف
هزینههایــش را نمیدهــد و همچنــان
زیــانده اســت و از ســوی دیگــر ضریب
نفــوذش در میــان مخاطبان بــه محاق
رفته اســت .حــاال دیگــر نــه انحصارش
قــدرت آفریــن اســت و نــه گســتردگی
ســازمان و تعداد نیروهای انسانی .اینها
کــه گفتیــم گزارههایــی بــرای توصیــف
وضعیــت کنونــی یــک رســانه نیســت،
پرسشهایســت کــه اذهان عامــه مردم
بهدنبــال پاســخش هســتند .مرتضــی
کاظمــی دانــش آموختــه اقتصــاد و
مدیریت در این رابطه میگوید«:بودجه
این ســازمان غیرشــفاف اســت و درگام
نخســت باید به مردم گــزارش عملکرد
و صــورت حســاب ارائه کنــد ».به تعبیر
کاظمــی ،فراوانــی مخاطبــان و میــزان
رضایت و اســتقبال مردم از برنامههای
این رســانه ضــرورت تخصیــص بودجه
از جیــب عمــوم مــردم را از حیــز انتفاع
ساقط میکند .عالوه بر این ،این سازمان
بایــد بابت ســاختمانها و تجهیزاتی که
از بودجــه عمومی تأمین شــده در قبال
تولیداتــی کــه مخاطــب و مصــرف عام
نــدارد بــه ملــت ایــران اجــاره پرداخت
کنــد و در نهایــت هــم با ایجاد یک ســاز
و کار عملیاتــی بهصــورت خودگــردان
اداره شــود .مشــروح ایــن مصاحبــه
فاصلــه معناداری با وضعیــت کنونی و
چشمانداز پر چالش رســانه ملی دارد و
ما آنچه شرط بالغ بود گفتیم.
٭٭٭
 ëëبهنظر شــما حسابرســی اقتصــادی از
ســازمانهایی ماننــد صــدا وســیما چــه
ضرورتواهمیتیدارد؟
مهم است که در مورد بودجه و همه
اجــزای آن حساســیت داشــته باشــیم.
در ســال  1399آنچــه در ســند بودجــه
عمومی اعالم شــده ،نشــان میدهد در
ســالجاری رقمــی در حــدود  600هــزار
میلیارد تومان در کشــور هزینه میشود.
عددی که بسیار بزرگتر از ظرفیتهای
اقتصادی کشــور اســت .در حــال حاضر
بزرگترین معضل اقتصاد کشــور تورم
اســت که به یک مسأله سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی تبدیل شده است .درادبیات
علمــی تــورم در علــم اقتصــاد آنچه که
بهعنوان متهم ردیف اول در بحث تورم
مورد توجه قرار میگیرد ،کســری بودجه
دولــت اســت بــه مثابــه ریشــه افزایش
نابسامان حجم نقدینگی کسری بودجه
دولــت اســت.افزایش نرخ تــورم روزانه
نتیجــه کســری بودجــه دولــت اســت و
منبع تأمین هزینــه نهادهای عمومی و
دولتی مانند صداوســیما مالیات و پولی
اســت که از مردم گرفته میشود .در یک
زمــان خاص فروش نفت بودجه کشــور
را تأمیــن میکرد که آنهم گفته میشــد

رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت بــا وزیــر صنایــع بــاروس در یــک
کنفرانــس ویدئویی بــر افزایش همکاریها در حوزههای ســرمایهگذاری،
صنعتی و تجاری تأکید کردند .رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران
و معــاون وزیــر صنایــع بالروس بهعنوان مســئوالن کمیســیون مشــترک
دوکشور ،طی نشستی از طریق ویدئو کنفرانس مذاکره و گفتوگو کردند.
در ایــن نشســت ،حمید زادبــوم و دیمیتری خاریتونچیــک ،در خصوص
موضوعــات مربوط بــه پیگیری توافقهــای انجامشــده در چهاردهمین
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در سال  ۹۶و فراهم کردن مقدمات
برگزاری پانزدهمین کمیســیون مشترک دو کشور در آینده نزدیک بحث
و تبــادل نظــر کردند .در ادامــه ،طرفین بر توســعه همکاریهــا در حوزه
ســرمایهگذاری ،تجاری و صنعتی تأکید و از برگزاری نشســت تجاری بین
بازرگانــان دو کشــور اســتقبال کردنــد .همچنین ،طرف بالروســی مراتب
حمایــت خــود از گســترش روابــط جمهوری اســامی ایــران بــا اتحادیه
اقتصادی اوراسیا و مذاکرات تکمیلی پیش رو را در خصوص موافقتنامه
تجــارت ترجیحــی بــا این اتحادیــه اعالم کرد .در این نشســت مقرر شــد
طرفین با اســتفاده از مســیرهای ممکن برای انجام مذاکرات ،ضمن در
نظر گرفتن وضعیت شیوع ویروس کرونا ،روابط دو کشور را توسعه داده
و با فراهم کردن شرایط ،در نزدیکترین زمان ممکن نسبت به برگزاری
پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک دو کشور اقدام کنند/.مهر

 ëëاولین نکتــهای که بایــد درباره بودجه صدا وســیما
مطرح شود ،غیرشفاف بودن است .مثالً هر شهروندی
انتظار دارد زمانی که وارد سایت صداوسیما میشود
بخشــی وجود داشــته باشد که مشــاهده ریزهزینهها و
درآمد صداوســیما را ببیند .عالوه بر این اســناد مالی
و صورتحسابهای صداوســیما باید بهصورت شفاف
منتشر شود و در اختیار همگان قرار بگیرد.
 ëëدر ســال  1399حدود هــزار و  900میلیــارد تومان در
ســند بودجه عمومی کشــور به صداوسیما اختصاص
داده شــده و البته گفته میشــود کــه  150میلیون یورو
هــم از منبــع صنــدوق توســعه ملــی بــه ایــن بودجه
اضافه شــده اســت که اگر این بودجه را با درآمدهای
صداوســیما در طول سال که ما از آن اطالع نداریم اما
برآورد میشــود حدود چند هزار میلیارد تومان باشد،
جمــع کنیم ،بودجه ســاالنه صداوســیما بــه حدود 10

صــرف صداوســیما شــده اســت .عالوه
بــر این ســرمایهگذاریهای انجام شــده
را هــم در نظــر بگیرید.مثــل داراییهــا
و زمینهــای صداوســیما و امکاناتــی
کــه این نهــاد در جــای جای کشــور دارد.
بهترین نقاط شهر تهران با متراژ بزرگی
از زمینهــا و ســاختمانهای خــوب در
اختیار صداوسیماســت .هزینه فرصت
این موضوع را در نظر بگیرید عدد بسیار
بزرگــی میشــود کــه هیچــگاه ضــرورت
نداشتهاست.
متأســفانه ایــن روند غلط تــا قبل از
پیروزی انقالب اســامی در صداوســیما
وجــود داشــته و بعــد از انقــاب هم این
رونــد نادرســت ادامه پیــدا کــرد .پس از
دههها هنوز اجازه داده نشده یک رقیب
جــدی برای این ســازمان ایجاد شــود در
حالی که بخش زیادی از ســرمایهگذاری
انجام شده در این سازمان از جیب مردم
است.بســیاری از برنامههــای ســازمان
صدا وسیما که مبالغ سنگینی برای تولید
آن هزینه میشــود به اندازه یک صفحه
اینستاگرامیمخاطبندارد.
ëëبــا تمــام ایــن تفاســیر و بــا توجــه بــه
جمعیت محــدودی که از خدمــات این
سازماناستفادهمیکنند،چهبایدکرد؟
ابتدا بهتر است 2هزار میلیارد تومان
کمــک دولــت بــه صداوســیما حــذف
شــود .از طرفــی مشــخص نیســت 150
میلیــون یورو بودجه از صندوق توســعه
ملــی چطــور بــه ســازمان صــدا وســیما
اختصاص پیدا کرده است؟کجا و توسط
چه کســانی تصویب شده است .در واقع
باید شفافیت مالی در صدا وسیما انجام

هزار میلیارد تومان میرسد.
 ëëبه نظر من در هیچ برههای از زمان ضرورت نداشته
از جیب مردم برای صداوســیما هزینه شود .عالوه بر
آن داراییهــا و زمینهــای صداوســیما و امکاناتی که
این نهاد در جای جای کشــور دارد ،بهترین نقاط شــهر
تهــران با متــراژ بزرگــی از زمینهــا و ســاختمانهای
خوب در اختیار صداوسیماســت .هزینه فرصت این
موضوع را در نظر بگیرید عدد بســیار بزرگی میشــود
که هیچگاه ضرورت نداشته است.
 ëëســازمان صداوســیما بایــد از طریــق درآمدهــای
معمولــی کــه دارد پرداختکننده به دولت باشــد نه
اینکــه یک ســازمان ضررده محســوب شــود .چگونه
اســت که یــک روزنامــه میتوانــد درآمد زا باشــد اما
ســازمانی با این وســعت نمیتواند درآمد زایی کند و
زیانده است.

شــود و کارمندان این ســازمان خــود را با
شرایط تطبیق دهند که بتوانند سازمان
را بهصــورت خودگــردان اداره کننــد .در
مرحله بعد باید به سازمان صداوسیما
تکلیف شــود کــه اجاره ســاختمانهایی
را که درآن مســتقر اســت پرداخت کند.
اگر ساختمانهای صداوسیما به بخش
خصوصــی داده شــود ســاالنه هــزاران
میلیــارد تومان ارزش اقتصــادی در این
فضای بزرگ ایجاد خواهد شد.
ëëبارهــا نقل شــده کــه نیروهای انســانی
مازادی جذب شــده و کارآیــی و بهرهوری
الزم را هم ندارند .در شــرایطی که بیشــتر
هزینههایصداوسیمامربوطبهپرداخت
حقوقکارکنانوهزینههایجاریاست،
برای کاهش این میــزان بودجه راهکاری
وجوددارد؟
اگــر بخواهیــم ســاده و منطقــی بــه
موضوع نگاه کنیم در هر ســازمانی که از
بودجه عمومی و دولتی استفاده میکند
فــردی کــه در آن ســازمان بــا اســتفاده
اســت منطقی اســت کــه از آن ســازمان
اخراج شــود و یک شــغل شــرافتمندانه
دیگــری انتخاب کند .ولــی اگر بخواهیم
موضــوع را پیچیــده کنیــم و بگوییــم
چانه زنی وجــود دارد و مــا مجبوریم در
این چانه زنی کوتــاه بیاییم ،میپذیریم
کــه ایــن افــراد بــرای ســالها از بودجــه
عمومــی و دولــت حقــوق مختصــری
دریافت کنند تا زمانی که مســتقل شوند
و بــرای خودشــان کســب و کار راهاندازی
کننــد .تصــوری کــه مــن از ســازمان
صداوســیمای ایدهآل دارم این است که
یک ســاختمان  10طبقه داشته باشد که

هر طبقه  10اتــاق دارد و در مجموع 200
نفــر در این ســاختمان کار میکنند .این
میــزان از جمعیت و مســاحت فیزیکی
بــرای ایــن ســازمان کفایت میکنــد .در
نهایــت هم اگر کمکی قرار اســت به این
ســازمان بشــود کمک اداری -ســازمانی
باشد و شــامل تخصیص بودجه نباشد.
از طرف دیگر ســازمان صداوســیما باید
از طریــق درآمدهــای معمولی کــه دارد
پرداختکننده به دولت باشــد نه اینکه
یــک ســازمان ضــررده محســوب شــود.
چگونه اســت کــه یک روزنامــه میتواند
درآمد زا باشد اما سازمانی با این وسعت
نمیتوانــد درآمــد زایــی کنــد و زیــان ده
است.
 ëëاالن ســازمان صداوســیما ظرفیــت
مســتقل شــدن دارد و خــود ســازمان
میتوانــد درآمــدزا باشــد و مدیریــت
اقتصــادی را برعهــده بگیــرد یــا باید این
ظرفیترابهوجودبیاوریم؟
نمونههای متعــددی در دنیا داریم.
رادیــو و تلویزیونهای خصوصی در دنیا
بههمین صورت اداره میشوند .چگونه
است که جوانی در منطقه دورافتادهای از
کشور یک پادکست تولید میکند و در حد
درآمد یک کارخانه میتواند از پادکست
درآمد زایی کند .االن پادکســتهایی در
کشــور تولید میشــود که مخاطب آن از
برنامههای ســازمان صداوســیما بیشتر
اســت .یوتیوب درآمدهای سنگین دارد
و مبالغ بسیار هنگفت و خوبی در سراسر
دنیا به افــرادی که تولید محتوا میکنند
پرداختمیکندکهچندینبرابرسازمان
صداوسیما مخاطب دارد .در اپلیکیشن

اینســتاگرام در ایــران افرادی هســتند که
بــا ایجاد یــک صفحه ســاده درآمدهای
قابــل توجهی بهدســت میآورند و البته
خوشبختانه تلویزیونهای اینترنتی هم
مجــوز گرفتنــد و فعالیــت میکننــد کــه
بهنظر من هر فردی که ابتکاری دارد نیاز
نیســت مجوز دریافت کند و در ادامه راه
بزودی مخاطبــان زیادی پیدا میکنند و
درآمــد خوبــی خواهند داشــت البته اگر
انحصار سازمان صداوسیما اجازه دهد.
متأســفانه ســازمان صداوسیما چندین
نقــش مخــرب دارد؛ یکــی این کــه هزار
میلیــارد تومان پــول ملــت را میگیرد و
مــا نمیدانیــم چــه بالیی ســر ایــن پول
بیتالمال میآید و نقش دیگر این است
که از طریق ایجاد انحصار مانع خالقیت،
رشــد و ابتــکار بــرای ســایر گزینههــای
جایگزین خواهد شــد .من امیــدوارم به
مرور این انحصار برطرف شود تا شرایط
مناسب تری را شاهد باشیم.
ëëراهــکار شــما بــرای دولــت بــه منظور
خروجازاینمعضلچیست؟
این ســؤال یک ســؤال سیاســی است
و راهکارش سیاســی اســت و جواب این
ســؤال بایــد توســط سیاســتمداران داده
شــود یعنــی کســانی که فضای سیاســی
ایــران را خــوب بشناســند .موضوعی که
مــا از فضــای سیاســی در ایــران متوجــه
میشــویم این اســت که فراتــر از قدرت
دولــت و مجلــس قدرتهایی در کشــور
وجــود دارد چنیــن مســائلی توســط آن
قدرتهــا بایــد بررســی شــود و راهــکار
برایش ارائه شود.
 ëëیــک شــهروند ایرانــی چطــور بایــد
مطالبهگر باشــد تا پولی کــه از جیب اش
صرف ســاخت برنامهای در صداوســیما
میشــود و آن شــهروند برنامــه را تماشــا
نمیکند،پیگیریکند؟
من یک محاســبه ســاده انجام دادم
کــه در طــول ســال به چــه مقــدار دولت
ایــران از مــن پــول مالیــات میگیــرد و
حســاس هســتم به اینکه پولی که از من
گرفته میشود کجا هزینه خواهد شد .با
توجه به تخصصم که اقتصاد اســت ریز
بودجه ســاالنه کشــور را اســتخراج کردم
و متوجــه شــدم پولــی کــه از مــن گرفته
میشــود بیش از  80درصــد آن به خطا
هزینه خواهد شد .نکته بعدی این است
کــه هر پولی کــه در این مملکت توســط
دولــت هزینــه خواهــد شــد یــا از طریق
مالیات یا از طریق تورم تأمین میشود.
حکومتــی کــه بودجــه امســال اش 600
هــزار میلیارد تومان اســت ،از این میزان
حــدود  200هــزار میلیــارد تومــان آن را
دولــت مالیات گرفته و بخشــی از آن که
حــدود  100هــزار میلیارد تومان اســت ،
دولــت دارایــی و امــوال فروخته اســت.
حــدود  250هــزار میلیارد تومــان از 600
هزار میلیارد تومان بودجه دولت کسری
دارد کــه منابــع آن از طریق ایجاد تورم و
پرداخــت از جیــب مردم انجــام خواهد
شــد .در حقیقــت دولــت دســتش را در
جیب مردم میکند و بخشــی از کســری
بودجــه خــود را از مــردم تأمین میکند.
بنابرایــن هر فــردی باید نســبت به این
اعداد حساس باشد و براحتی از کنارش
نگــذرد البته بعضی نهادهــا و افراد هم
هســتند کــه اصالً مالیــات نمــی دهند و
حساسیتیهمندارند.

آمار بانک مرکزی از بازار مسکن شهر تهران در مهرماه نشان میدهد

پتروشیمی شهید تندگویان اعالم کرد

ادامه رشد ماهانه قیمت مسکن

ایران به جمع تولیدکنندگان محصول کمیاب
پتروشیمی جهان میپیوندد

بنگاه

در ســال جهــش تولیــد ،شــرکت پتروشــیمی شــهید تندگویــان ،تولیــد
نیمــه صنعتی محصول مهم ،کاربردی و اســتراتژیک پلیمری مورد نیاز
تولید ماســک پزشــکی ،لباس یکبــار مصرف بیمارســتانی ،پارچــه یکبار
مصرف حملونقل و پوشک نوزاد را آغاز کرد .به گزارش پترونیوز و به نقل
از روابط عمومی وامور بینالملل پتروشــیمی شــهید تندگویان ،همزمان با
ابالغ سیاســتهای کالن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به منظور
متنوعســازی سبد محصوالت شرکتهای پتروشیمی با هدف افزایش تاب
آوری ،متنوعســازی بازارهای فروش ،کاهــش واردات و کمک برای تکمیل
بیشــتر زنجیرههای ارزش ،شــرکت پتروشیمی شــهید تندگویان تولید نیمه
صنعتــی یــک محصول مهم ،کاربردی و اســتراتژیک پلیمــری را آغاز کرد.
بــر این اســاس ،برای نخســتین بار در صنعت پتروشــیمی کشــور ،در ســال
جهش تولید ،به همت کارشناســان و متخصصان واحد پژوهش و توســعه
پتروشیمی شهید تندگویان تولید نیمه صنعتی محصول مهم واستراتژیک
( )LOW MELT-PETآغــاز شــده اســت .محصول پلیاتیلــن ترفتاالت با
نقطــه ذوب پایین ( )LOW MELT-PETدرحالــی بهصورت نیمه صنعتی
بــا موفقیــت تولید شــده اســت که نتایــج تولید نیمــه صنعت ایــن محصول
پلیمــری نشــان میدهد که از نظر کیفیــت قابل رقابت با نمونههای مشــابه
خارجــی و وارداتی اســت .این محصــول پلیمری که دارای چهــار گرید بوده
دارای کاربردهــای متنوعی از جمله تولید ماســک پزشــکی ،لباسهای یکبار
مصرف بیمارســتانی ،پارچههای یکبار مصرف در سیستمهای حملونقل و
پوشک نوزاد است.
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آسیب شناسی کارکردی رسانه ملی از لنز اقتصاد

ترمز افت بورس کشیده شد

شــاخص بورس در پایان معامالت چهارشنبه  ۷آبانماه با افت  ۱۳هزار
و  ۸۳۵واحدی به یک میلیون و  ۲۸۸هزار و  ۱۹۳واحد رسیده است.
نمــاد «خودرو» بیشــترین تأثیــر مثبت را بر شــاخص داشــته و نهادهای
شــپنا ،شــتران ،تاپیکو ،پارسان ،شــبندر و اخابر بیشــترین تأثیر منفی را بر
بورس داشتهاند/.مهر

http://irannewspaper.ir

گروه اقتصادی | متوسط قیمت یک متر
آپارتمــان در مــاه نخســت فصــل پاییز،
در شــهر تهــران بــه  26میلیــون و 700
هزار تومان رســید .این قیمت  10درصد
بیشــتر از شــهریورماه و  110درصد بیشتر
از مهرماه ســال  98است .بانک مرکزی،
آمــار ماهانــه بــازار مســکن ،مربــوط بــه
مهرمــاه را منتشــر کــرد .گــزارش بانــک
مرکزی نشــان میدهد متوســط قیمت
مسکن از 24میلیون تومان در شهریور به
 26میلیون و  700هزار تومان در مهرماه
رســیده اســت .بیشــترین رشــد قیمــت
مســکن در  7ماه نخست امسال مربوط
به ماههای خرداد و اریبهشــت اســت که
در این دو ماه قیمت مســکن نســبت به
ماه قبل افزایش  11درصدی داشت.
تعــداد معامــات انجــام شــده هم
در مهــر مــاه نســبت بــه مــاه قبل رشــد
2.3درصــدی را نشــان میدهــد ،ایــن
رشــد نســبت بــه مهرمــاه  98معــادل
154.5درصد اســت.در مهرمــاه ،تعداد
معامالت آپارتمانهای مســکونی شهر

تهران به 8.7هزار واحد رسید.
با توجه به اینکه قیمت مسکن تحت
تأثیــر قیمــت در بازارهــای دیگــر تغییر
میکند تحلیلگــران اقتصــادی افزایش
دوباره یا ثبــات و احتماالً کاهش قیمت
مســکن را در ماههــای پیــشرو متأثــر
از تحــوالت سیاســی و تأثیــر آن بــر نــرخ
ارز ،طــا و ســکه میداننــد .رشــد مداوم
ماهانه قیمت مسکن ،باعث کم ارزش
شدن وام خرید و در نتیجه پس کشیدن
متقاضیان واقعی از این بازار شده است.
افزایــش فــروش واحدهایی با ســن باال،
بهخوبــی نشــان میدهــد تــوان مــردم
بــرای خریــد واحدهــای نوســاز تحلیــل
رفته و آمارها نشان میهد سهم فروش
واحدهای 11تا  20ســال نســبت به ســال
قبــل در حــال افزایش اســت .در عوض
ســهم معامــات واحدهــای تا  5ســال
ســاخت در مهرامســال نســبت بــه مهر
سال قبل  4.9درصد افت دارد .براساس
این گزارش بیشــترین تعــداد واحدهای
معامله شــده در تهران به تفکیک عمر

بنــا بــه واحدهــای تا  ۵ســال ســاخت با
سهم  ۳۷درصد از کل معامالت مسکن
مهر ماه اختصــاص داشــت .واحدهای
 ۱۶تــا  ۲۰ســال ســاخت بــا  ۱۹درصد کل
معامالت در رتبه بعدی قرار داشتند.
در ایــن مــاه ،توزیــع معامــات بــه
گونــهای بــوده اســت کــه 53.8درصــد
واحدهــای مســکونی بــا قیمتــی کمتــر
از متوســط قیمــت هــر متر مربــع واحد
مســکونی شــهر تهــران ( 26.7میلیــون
تومان)معاملهشدهاند.
ëëمناطق پرفروش
همچنیــن از نظــر توزیــع معامــات
در مناطــق  22گانــه پایتخــت منطقــه
 ۵بــا 14.7درصــد از کل معامــات
بیشــترین تعــداد قراردادهــای خریــد و
فروش مســکن در ماه گذشته را به خود
اختصــاص داد .در رتبههــای بعــدی
مناطــق  10و  2بــا اختصاص ســهمهای
به ترتیــب 9.4درصــد و  8.4درصد قرار
داشتند .در معامالت مسکن شهر تهران
در ماه مهر 10 ،منطقه بیشــترین فروش

را دارد کــه از میــان مناطــق  10گانــه آمار
فروش در منطقه 5باالتر از مناطق دیگر
اســت .مناطــق ،10 ،11 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1
 14و  15مناطق پرمعاملهتری نسبت به
مناطقدیگرهستند.
ëëکمترین قیمت
متوســط کمتریــن قیمــت فــروش
آپارتمــان در شــهر تهــران مربــوط بــه
منطقه  18و با قیمت هر متر  12میلیون
و  400هزار تومان است .به این معنی که
در حال حاضر ارزانترین مسکن در شهر

تهران به طور متوســط متری بیش از 12
میلیون قیمــت دارد .گرانترین منطقه
تهــران از نظر متوســط قیمــت یک متر
آپارتمان هم منطقه یک اســت .قیمت
یک متــر آپارتمان در این منطقه بهطور
متوســط  56میلیون و  800هــزار تومان
اســت .همچنیــن در مهرمــاه امســال
ماننــد ماههــای قبــل ،بیشــترین ســهم
از معامــات انجام شــده بــه واحدهای
مسکونی با زیربنای  50تا  60متر با سهم
 14.7درصدی اختصاص داشته است.

ëëتحوالت  7ماهه
بانــک مرکــزی عــاوه بــر آمــار بــازار
مســکن در مهرمــاه ،آمار این بــازار در 7
ماهه امســال را نیز منتشــر کرده اســت.
بر اســاس این گزارش تعداد معامالت
آپارتمانهــای مســکونی شــهر تهــران
در هفــت ماهــه نخســت ســال  1399به
حدود63.6هزار واحد مســکونی رســید
که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل،
77.6درصد افزایش نشــان میدهد .در
این مدت متوسط قیمت یک متر مربع
بنــای مســکونی معامله شــده در شــهر
تهران  20میلیون و  800هزار تومان بوده
است که نسبت به دوره مشابه سال قبل
64.3درصد افزایش را نشان میدهد.
ëëرشد اجاره بها
همچنیــن بررســی شــاخص کرایــه
مســکن اجــارهای در شــهر تهــران و در
کل مناطــق شــهری در مهرماه امســال
نشــاندهنده رشــد بــه ترتیــب  26.8و
 29.8درصدی نسبت به ماه مشابه سال
قبل است.

