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امير افسردیر

به زودی، با افتتاح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس کشور عالوه 
بر خودکفایی در تولید بنزیــن، ایران به جمع صادرکنندگان 
بنزین در جهان خواهد پیوســت؛ آرزویی که پس از 36 سال 

در آخرین ماه های حضور دولت یازدهم به واقعیتمی پیوندد.
کشــوری که خودش نفت دارد چطور باید ســاالنه 6 الی 
۸ میلیارد دالر برای واردات بنزین خرج کند؟« این پرســش 
شاید کلیشه ای ترین نقدی باشد که ظرف سال های گذشته 
به واردات بنزین مطرح شده باشــد. حدود دو دهه است که 
خودکفایی بنزیــن همواره مورد توجه جــدی دولت ها قرار 
داشــته؛ هر از گاهی اظهار نظرهایی امیدوار کننده فضا را به 
سمت و سویی سوقمی داد که دیگر جای نگرانی برای تولید 
بنزین در داخل وجود نخواهد داشــت،با این حال تا رسیدن 
به این هدف راه درازی طی شــد. حتی در مقاطعی هم این 
هدف به هر قیمتی حتی با تبدیل پتروشیمی ها به تولیدکننده 
بنزین-ولو بنزین غیراســتاندارد و بــی کیفیت- تا حدودی 
محقق شــد، اما در نهایت زیان این کار آنچنان باال بود که 

خیرش را به »مصلحت« شری که به پا کرد، بخشیدند.
به گزارش خبرآنالین درســت 12 ســال پیش، در آخرین 
روزهایی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت هشــتم بود، برنامه 
تولید بنزیــن با احداث 1۰ پاالیشــگاه جدید و به خصوص 
ساخت پاالیشــگاه های میعانات گازی ستاره خلیج فارس و 
پارس شــیراز مطرح شد.در کنار این طرح های جدید از طرح 
بهبود و افزایش راندمان پاالیشــگاه های موجود کشــور در 
راســتای تامین بنزین هم به میان آمد،اما عمر دولت هشتم 
آفتاب لب بام بــود و در حالی کــه امیدمی رفت دولت های 
بعدی این طرح ها را اجــرا کنند،این اتفاق نیفتاد. قرار بود از 
1۰ پاالیشگاه جدید، 7 پاالیشــگاه در داخل و 3 پاالیشگاه 
در کشورهای مالزی، اندونزی، سوریه ساخته شود. اما تمامی 

این هدف گذاری ها سرابی بیش نبود، به طوری که اجرای 1۰ 
طرح پاالیشگاهی در ۸ سال احمدی نژاد کامال مغفول ماند 
و تنها پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند اراک راه اندازی شد.

طرح هایی که با تحریم ها نیمه تمام ماند
 طرح هــا در دولت نهم، نیمه تمام باقــی ماند و در دولت 
دهم کشــور زیر بار تحریم های سنگینی رفت که این اتفاق، 
تحریــم واردات بنزین به کشــور را نیز به همراه داشــت. 
تحریم هایی که با اظهار نظر محمود احمدی نژاد در روزهای 
بهاری ســال ۸۸ وارد فاز تازه تری شــد.محمود احمدی نژاد 
رئیس جمهور وقت تحریم کنندگان بنزین برای ایران را مورد 
خطاب قرار داد و برای آنان اینگونه خط و نشان کشید: »اگر 
دشــمنان جرات دارند،به ایران بنزیــن صادر نکنند.«  کمی 
بعــد و درســت در روزگاری که ایران نمی توانســت بنزین 
وارد کند، در پاالیشــگاه هایی با تکنولوژی پایین بنزین تولید 
شد؛ به طوری که در ســال 91، بنزن موجود در بنزین شش 
برابر اســتاندارد کشــور بود. اتفاقی که منجر به آلودگی هوا 
در کالنشهرهای ایران شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، 
رفع این مشــکل در دستور کار وزارت نفت و سازمان محیط 

زیست قرار گرفت. مجددا بازگشت به واردات بنزین باکیفیت 
در دستور کار قرار گرفت ،در عین حال که برنامه روی زمین 
مانده تولید بنزین از پاالیشــگاه هایی که قبال در دستور کار 
بودند، روی میز بیژن زنگنه قرار گرفت. تولید بنزین به عنوان  
یک مســاله ملی با پافشــاری بیژن زنگنــه، وزیر کهنه کار 
روحانی با جدیت دنبال شد.نتیجه این شد که پس از 4 سال 
به زودی تولید بنزین در ایران آنقدر افزایش یافته که نه تنها 
نیاز داخل تامینمی شود،بلکه ایران را در زمره صادرکننده های 

بنزین قرارمی دهد. 
پاالیشگاه صف شکن

واردات بنزین در دولت یازدهم به منظور سالم سازی هوای 
کالنشــهرهای ایران و سالمت شهروندان در حالی پیگیری 
شد که در ســال ۸5 کلنگ پروژه بزرگی به نام ستاره خلیج 
فارس به منظور تولید بنزین خورده بود. این پاالیشــگاه قرار 
بود که ســال 9۰ افتتاح رسمی شود. پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس قرار بود با ســه فاز حجم تولید بنزین کشور را نزدیک 
به 36 میلیون لیتــر در روز افزایش دهد تا تاثیر تحریم ها بر 
اقتصاد کشــور کمتر شــود و اقتصاد ایران در تولید بنزین به 

خودکفایی برسد. 
اگرچه این پاالیشگاه در نیمه دهه ۸۰ کلید خورده بود، اما 
زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد پیشرفت این پاالیشگاه 
کمتر از 65 درصد بود. »ستاره خلیج فارس« حاال قرار است 
با تولید 55میلیون لیتر فرآورده های اصلی مورد نیاز کشور را 
تأمین کند.این پاالیشگاه به عنوان نخستین پاالیشگاه طراحی 
شده بر اساس خوراک میعانات گازی شامل واحدهای تقطیر، 
تصفیه گازمایع، تبدیل کاتالیستی، تصفیه نفتا، ایزومریزاسیون، 
تصفیه نفت ســفید و نفت گاز با هدف تولید بنزین، گازوئیل، 
گاز مایع و ســوخت جت در کنار پاالیشگاه فعلی بندرعباس 
فعالیتمی کند.3 فاز پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس ظرفیت 
پاالیش 12۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز را دارد که در 

مجموع 36۰ هزار بشکه در روزمی شود.
شمارش معکوس برای خودکفایی

این روزها شــمارش معکوس برای خودکفا شدن ایران در 
تولید بنزین آغاز شده اســت. حاال »ستاره خلیج فارس« به 
جمع طرح هایی که در دولت یازدهم تکمیل شــد، پیوســته 
است. حتما بیژن زنگنه وزیر نفت با تکمیل این طرح آرامش 
بیشتری خواهد داشــت،چه آنکه آغازگر  و پایان دهنده این 
طرح کسی جز او نبوده اســت.  او در این رابطه گفته است: 
»سرانجام انتظار برای تأمین تمام نیاز کشور به بنزین از تولید 
داخل و پیوستن به باشــگاه صادرکنندگان بنزین به سرآمد. 
اواســط هفته جاری با به مدار آمدن فاز نخســت پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس پس از 36 ســال پرونده واردات بنزین 
در ایران بسته خواهد شــد و پس از آن ایران به صادرکننده 
این فرآورده نفتی استراتژیک تبدیل می شود.« قرار است در 
سال جاری با بهره برداری از فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج 
فــارس با تولید روزانه 12میلیون لیتر بنزین یورو 4 و 5 تولید 
63 میلیون لیتری سال گذشته به 75 میلیون لیتر در روز برسد 
که با میزان مصرف روزانه کشــور برابری می کند؛ این یعنی 

نقطه خودکفایی در تولید بنزین.

وزیر انرژی روسیه گفت: روسیه در راستای عمل کردن به تعهد خود در قالب توافق کاهش تولید، کاهش تولید نفت خود را به حدود 3۰۰ هزار بشکه در روز رسانده است. به گزارش رویترز، الکساندر نواک، وزیر 
انرژی روسیه گفت، روسیه در راستای عمل کردن به تعهد خود در قالب توافق کاهش تولید، کاهش تولید نفت خود را به حدود 3۰۰ هزار بشکه در روز رسانده است. سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( به 
همراه روسیه و دیگر تولید کنندگان غیر اوپکی در اواخر سال گذشته میالدی متعهد شدند که میزان تولید نفت خود را در نیمه نخست امسال به میزان 1.۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهند تا با کاهش میزان ذخایر 
جهانی نفت قیمت ها را باال ببرند. نواک گفت، به طور متوسط میزان تولید نفت روسیه در فاصله اول تا 26 ماه آوریل 254 هزار بشکه در روز نسبت به رقم پایه ماه اکتبر کاهش یافته است. وی افزود: تا پایان ماه جاری 
میزان کاهش تولید به 3۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. نواک از اظهار نظر در این باره که آیا روسیه از هرگونه تصمیمی برای تمدید توافق کاهش تولید در نیمه دوم سال حمایت خواهد کرد یا نه خودداری کرد.

مشــاور وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد: بخش مهمی از منابع بانکی به ویژه در 
دهه ۸۰ با هدف ســوداگری در بخش مســکن برای ســاخت آپارتمان های لوکس و 
گران قیمت هزینه شده و نتیجه آن امروز در اقتصاد کشور مشاهده می شود. غالمرضا 
ســالمی، درباره اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی مبنی بر هم پوشانی 
معوقات بانکی با خانه هــای خالی گفت: در حال حاضر بیش از 2 میلیون و 5۰۰ هزار 
واحد مســکونی در کشــور خالی اســت که بخش مهمی از این رقم در تهران است. 
وی با بیان اینکه بیشــتر خانه های خالی در کشــور را خانه های لوکس و گران قیمت 
تشــکیل می دهند، افزود: خانه های خالی از آنجایی که هیچ گونه اســتفاده ای از آنها 
نمی شــود، دارایی های متروک محسوب می شوند. مشاور وزیر راه و شهرسازی توضیح 
داد: یکی از مشکالت نظام بانکی در حال حاضر این است که بخش مهمی از مطالبات 
آنها قابل وصول نیســت زیرا در خانه های خالی هزینه شده؛ بخش عظیمی از هزاران 
میلیارد تومانی که در آپارتمان های خالی صرف شده از سیستم اعتباری بانک ها تامین 
شــده است. سالمی تصریح کرد: میزان و قدرت اعتباردهی نظام بانکی بخشی از کل 
نقدینگی در اقتصاد اســت و وقتی بخش مهمی از این قدرت اعتباردهی در خانه های 
خالی بلوکه شود، در حقیقت بخش مهمی از نقدینگی از اقتصاد کنار گذاشته شده است. 
وی ادامه داد: متاســفانه به دلیل سوداگری در بخش مسکن در دهه ۸۰، بخش مهم 
دیگری از منابع بانکی در مجتمع های تجاری اســتفاده شده که یا نیمه ساخت هستند 
یا اســتفاده چندانی از آنها نمی شود؛ این موضوع ناشی از بیماری اقتصادی است که بر 
اثر سوداگری در بخش مسکن در دهه گذشته به وجود آمده و نتیجه آن منجمد شدن 

بخشی از منابع بانکی است.
آخرین خبر 

روسیه از توافق 
 کاهش تولید نفت 

تبعیت کرد

خالی بودن بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
واحد مسکونی

 پیش بیني بهترین زمان براي 
خرید مسکن

حاشیه بازار  

آمارهای گمرک چین نشان می دهد که میزان واردات سنگ آهن این کشور از ایران در 
سه ماهه نخست 2۰17 رشدی 113.4 درصدی داشته است. به گزارش تسنیم آمارهای 
گمرک چین نشان می دهد که میزان واردات سنگ آهن این کشور در سه ماهه نخست 
امسال 12.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و به 27۰.9 میلیون 
تن رسیده است. بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه عرضه کنندگان عمده سنگ آهن، 
صدور این کاال به چین را کاهش داده اند، میزان رشد صادرات آنها به چین کمتر از رقم 
کل رشد واردات سنگ آهن چین بوده است. میزان واردات سنگ آهن چین از کشورهای 
استرالیا، برزیل و آفریقای جنوبی به ترتیب 1۰.۸، 3.۸ و 3.3 درصد رشد داشته است. اما 
هند با افزایش 332.4 درصدی صادرات سنگ آهن به چین، 9.9 میلیون تن در این بازه 
سه ماهه به این کشور سنگ آهن فروخته و به چهارمین تامین کننده بزرگ سنگ آهن 
چین تبدیل شده است. میزان واردات سنگ آهن چین از ایران هم رشدی 113.4 درصدی 

داشته است در حالی که میزان واردات از پرو 2۰ درصد افزایش یافته است.

 صادرات سنگ آهن ایران به چین
 ۱۱۳ درصد رشد کرد

آرزویی  که پس از ۳۶ سال برآورده مي شود

آغاز شمارش معکوس خودکفایی در تولید بنزین

مانور انتخاباتی بر نداشته های مردم

وعده ۵ میلیون شغل، مصداق 
رشد نقدینگی حراج کردن کشور است

در سال ۹۵ 
کاهش یافت

یک کارشــناس اقتصادی می گوید: جو حاکم بر جامعه سبب 
شــده که این روزها شاهد ارائه برنامه هایی فاقد مبانی عقالنی 
و اجرایی از سوی کاندیداها باشــیم؛ روزگاری می گفتند دروغ 
هر چه بزرگتــر، قابل باورتر،اما امروز ایــن مثل به "وعده هر 
چه بزرگتر، رای آورتر" تغییر شــکل داده اســت. حسین راغفر 
در گفتگو با خبرآنالین، اظهارداشــت: سرمایه گذاری بر نقاط 
آســیب پذیر جامعه و فقر مردم برای کســب رای نشان دهنده 
از میان رفتن مرزهای اخالق در رقابت های انتخاباتی اســت. 
وی افزود: ما امروز شاهدیم که برخی از کاندیدها به جای مانور 
بر داشته هایشــان، برنامه هایشان را بر اساس سرمایه گذاری بر 
بدبختی هــا و کمبودهای مردم طراحی کــرده اند، در حالی که 
اخالق حکم می کند،ما برنامه ای برای بهتر شدن زندگی مردم 
داشته باشــیم نه اینکه با اســتفاده از نقطه ضعف های جامعه 
در صدد کسب رای و در دســت گرفتن قدرت سیاسی برآییم. 
این پژوهشــگر اقتصادی با تاکید بر اینکــه تکیه بر فقر مردم 
و نیازمندی بخش های وســیعی از جامعه به وفور در سال های 
اخیر دستمایه کســب رای برای گروهی پوپولیست بوده است، 

ادامــه داد: این افراد تنها با طرح مســاله در صددند، توجه را به 
ســمت خود معطوف کنند حال آنکه از صدر تا ذیل سخنانشان 
هیچ برنامه یا برای رفع این مشــکالت به چشــم نمی خورد. 
راغفر گفت: مانور بر نداشــته های مردم خود مساله ای عمیق 
در حوزه اجتماعی اســت و باید به شدت مورد بررسی قرار گیرد 
؛ کارشناســان به این مساله حساســیت الزم و کافی را نشان 
دهند. در حقیقت کســانی که شعار ایجاد یک میلیون شغل در 
ســال و حتی افزایش بیش از یک میلیون شغل در یک سال را 
می دهنــد و یارانه های نقدی را قابل افزایش می دادند، در عمق 
مساله به اجرایی بودن این موضوع باور ندارند و تنها همان طور 
که گفتم با تکیه بر جامعه ای که امروز نداشــته هایش دستمایه 
تسویه حساب های سیاسی است ، می خواهند راهی نهاد ریاست 
جمهوری شوند. وي با اشاره به اینکه الزم است رای دهندگان 
مســاله توازن سیاســی را در این دوره از انتخابات مد نظر قرار 
دهند، گفت: با روند کنونی حاکم بر فضای انتخابات، پیش بینی 
می کنم برخورد جناح های سیاســی در روزهای آتی شدت گیرد 
و مواضع کاندیداها نســبت به یکدیگر تخریبی تر و تهاجمی تر 

شود. او اضافه کرد: از همین جا نگرانی ام را از تندتر شدن فضا 
ابراز می کنم و معتقدم نا امید کردن مردم از اینکه تا کنون هیچ 
اقدامی صورت نگرفته اســت، نمی تواند پیش برنده اهداف هیچ 
یک از جناح های سیاســی باشــد و الزم است در نقد ، موضوع 
انصــاف بیش از پیش مورد توجه قرار گیــرد. راغفر با تاکید بر 
اینکه جامعه ایران جامعه ای احساســی - سیاسی است، گفت: 
همین جو حاکم بر جامعه سبب شده است شاهد ارائه برنامه هایی 
فاقد مبانی عقالنی و اجرایی از سوی کاندیداها باشیم . روزگاری 
می گفتند دروغ هر چه بزرگتر، قابل باورتر اما امروز این مثل به 
وعده هر چه بزرگتر، رای آورتر تغییر شکل داده است.  او ادامه 
داد: من به عنوان یک کارشــناس اقتصادی، با تحلیل شرایط 
موجود کشور و وضعیت حاکم بر اقتصاد و سیاست می دانم این 
شعارها قابل تحقق نیست، اما نگرانی ام این است که برخی از 
شهروندان این وعده ها را باور کنند که در این صورت ، در مدت 
زمانی بســیار کوتاه ســرخورده تر از آنچه هستند، خواهند شد. 
وی با تایید عملکرد دولــت یازدهم گفت: زمانی ما وضعیت را 
با وضعیت آرمانی مقایســه می کنیم و می گوییم اوضاع بسیار 

نامناســب اســت اما زمانی با تکیه بر واقعیات جامعه و شرایط 
موجود کشــور در ســال 1392، وضعیت را مورد بررســی قرار 
می دهمی و در این صورت می بینیم دولت یازدهم عملکرد قابل 
دفاعی داشته اســت.  این کارشناس که خود را منتقد می داند، 
گفــت: معتقدم روی کار آمدن دولت یازدهم از الطاف الهی بود 
چرا که مسیری که در دولت قبل طی شد ، اگر تداوم داشت ما 
را به رویارویی نظامی و دخالت بیگانگان یا آشوب های داخلی و 
فضای نامساعد اجتماعی می رساند،اما دولت یازدهم با کمترین 
هزینه و با فعال کردن دیپلماسی توانست موقعیت ایران را هم 

در داخل و هم در فضای بین المللی بهبود دهد.

وزیر صنعــت، معدن و تجارت دولت یازدهم گفت: 
در طول ســال های بعد از انقالب بیشترین شغلی که 
ظرف یک سال در کشور ایجاد شد، حدود 7۰۰ هزار 
شغل اســت که آن هم مربوط می شود به زمانی که 
رشــد اقتصادی کشــور 6 تا 7 درصد بود. محمدرضا 
نعمت زاده در گفتگو با خبرآنالیــن درباره وعده های 
انتخاباتی برخی نامزدها بــرای ایجاد 5 تا 6 میلیون 
شغل در مدت چهار ســال آینده گفت: این حرف ها 
را اگر جدی می گویند مثل حراج کردن کشــور است! 
کســی که بدون مجوز مجلس، اختیار دخل و تصرف 

در بودجه را ندارد. وی افزود: مگر می شود کسی بدون 
قانــون مصوب مجلس قولی به مردم دهد؟! مثل این 
می ماند که من بدون توجــه به نظر مجلس بگویم 
هرکــس کارگاه صنعتی ایجاد کنــد، وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت این ارفاق ها و مشــوق های خارج 
از قانون را برای او قائل می شــود. اعمال ارفاق ها و 
مشــوق ها را باید مجلس مصوب کند تا من مجری 
بتوانم عمل کنــم، از خودم که نمی توانم مســتقل 
وعده ای بدهم. عضو کابینه دولت یازدهم گفت: فکر 
می کنم بین 4۰۰ تا 5۰۰ هزار شغل در سال می توان 
ایجاد کرد، البته تقریبا مقداری کمتر از این اعداد را ما 
انجام دادیم. وی ادامه داد: در مجموع سال 95 بیش 
از 65۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد که حوزه تجارت 
و اصناف سهم عمده ای در آن دارد. ما در طول دولت 
یازدهــم بیش از 19 هزار طرح نیمه تمام را تکمیل و 
راه اندازی کردیم که خود همین مسئله بیش از 3۰۰ 
هزار شــغل ایجاد کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تأکید کرد: در طول سال های بعد از انقالب بیشترین 
شــغلی که ظرف یک سال در کشور ایجاد شد، حدود 
7۰۰ هزار شــغل بود که آن هم مربوط می شــود به 

زمانی که رشد اقتصادی کشور 6 تا 7 درصد بود.

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش حجم نقدینگی در ســال 
95 خبر داد و گفت: تورم تک رقمی، رشــد اقتصادی دو رقمی، 
ثبات نسبی در اقتصاد و محدود شدن حجم نقدینگی بیانگر این 
است که کشور از رکود اقتصادی خارج شده است. ولی اهلل سیف 
در گفتگــو با خانه ملت  گفت: یکــی از اهداف بانک مرکزی 
در راســتای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از 
برهم زدن آرامش در اقتصاد کشــور اســت. رئیس کل بانک 
مرکزی تصریح کرد: در ســال 95 رشــد نقدینگی با اقدامات 
بانک مرکزی با کاهش روبرو شد و به 2/23 درصد رسید؛ این 
در حالی اســت که در سال94 این شاخص عدد 3۰ درصد بود. 
وی در پاسخ به این سوال مبنی براین که در خصوص خروج از 
رکود اقتصادی چه اقداماتی از ســوی بانک مرکزی انجام شده 
است؟ گفت: رسیدگی به موضوع تامین مالی واحدهای کوچک 

و متوســط اقتصادی ناشــی از اقدامات مهم بانک مرکزی در 
سال گذشته بود و در این راستا با تزریق 17هزار میلیارد تومان 
منابع مالی به 24هزار واحد کوچک و متوسط در سراسر کشور، 

واحدهای مذکور فعال شدند.
 ســیف افزود: در 9 ماه گذشته کشور با رشد اقتصادی 6/11 
روبرو شــده و نکته مهم این اســت این رشــد تنها محدود به 
رشــد در بخش نفت نبوده اســت.  رئیس کل بانک مرکزی با 
بیان اینکه سال 95 چند شــاخص اقتصادی از وضعیت خوبی 
برخوردار بود، یادآور شــد: تورم تک رقمی، رشــد اقتصادی دو 
رقمی، ثبات نســبی در اقتصاد و محدود شدن حجم نقدینگی 
نوید بخش تداوم تورم تک رقمی و ادامه رشــد اقتصادی است 
که این شــاخص بیانگر این هستند که کشور از رکود اقتصادی 

خارج شده است.

تولید مســکن و رسیدن آن به مرحله عرضه زمان بر اســت. در واقع با آشکار شدن 
عالئم خروج از رکود، تقاضای مسکوت مانده به بازار مراجعه می کند اما محصول کافی 
وجود ندارد. در نتیجه توازن عرضه و تقاضا به هم می خورد و تورم مسکن بیشتر از تورم 
عادی کشور می شود. رشد درآمدهای نفتی موجب تزریق نقدینگی به اقتصاد می شود 
و طبق پیش بینی ها امسال بار دیگر تورم دو رقمی را شاهد خواهیم بود. از سوی دیگر 
سرشــماری جمعیت که سال گذشته انجام شــد نشان داد جمعیت شهرنشین از 71.4 
درصد ســال 9۰ به 74 درصد در ســال 95 رسید. این یعنی رشد جمعیت شهرنشین و 
افزایش تقاضا برای مســکن. همچنین در ســال 95 جمعیت اجاره نشین به 3۰ درصد 

افزایش پیدا کرد که این نیز نشان دهنده رشد تقاضای مسکوت مانده است.
بازار مسکن مانند همه بازارها متاثر از میزان عرضه و تقاضاست و چون ساخت مسکن 
و عرضه آن کند و زمان بر اســت خروج از رکود هم به زمان نیاز دارد. در سال 1391 و 
1392 صدور پروانه ســاخت افت کرد، اما در سال 1395 شاهد رشد صدور پروانه های 
ســاختمانی بودیم. در سال 1395 شاهد رشد 5.6 درصدی معامالت مسکن بودیم. در 
شهر تهران قیمت مسکن 5 درصد رشد داشت. این موارد، سیگنالی برای خروج از رکود 
است و در واقع االن بهترین زمان برای ورود سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری است.

در حال حاضر با توجه به افزایش مبلغ وام مسکن، تقاضا رشد بیشتری می کند. در کنار 
همه عواملی که تقاضا را رشد داده اما تولید افزایش پیدا نکرده است. این موارد توازن را 
به هم می زند و به زودی شاهد رشد قیمت در بازار مسکن خواهیم بود. در حال حاضر 
نشانه های خروج از رکود دیده می شود و فرصت مناسب برای سرمایه گذاری در بخش 
مسکن همین روزهای قبل از انتخابات است. کسانی که قصد سرمایه گذاری در بخش 
مســکن را دارند باید میان واحدهای تجاری و مســکونی تفکیک قائل شوند. در حال 
حاضر 2.5 میلیون واحد مســکونی خالی وجود دارد که نشان می دهد این بخش برای 
سرمایه گذاری مناسب نیست و خرید واحدهای تجاری قطعا برای سرمایه گذاری قطعا 
مناســب تر است. با توجه به شــرایط اقتصادی کشور قطعا فصل بهار، بهترین فرصت 
برای خرید و سرمایه گذاری اســت. سرمایه گذاران توجه داشته باشند که در سال های 
گذشــته که واحدهای مسکونی در رکود قرار داشت واحدهای تجاری حتی تا 3۰۰ الی 
4۰۰ درصد هم افزایش قیمت داشت. در نتیجه سرمایه گذاران حتما واحدهای تجاری را 
از واحدهای مسکونی تفکیک کنند. در حال حاضر اگر فردی قصد سرمایه گذاری دارد 
خرید واحدهای تجاری قطعا ســود بیشتری دارد. در حال حاضر واحدهای مسکونی از 
شکل سرمایه گذاری خارج شده و شرایط به نحوی شده که واحدهای مسکونی بیشتر 

برای استفاده شخصی خریداری می شوند. 

متين دخت والی نژاد

تحلیل حسین راغفر از وعده هاي انتخاباتي برخي کاندیداها

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به حفظ همکاری های اقتصادی با 
کره ای ها در تولید مشترک لوازم خانگی، بر تمایل و حرکت 
ایران در تولید مشترک این محصوالت به سمت اروپا خبر 
داد. عباس هاشــمی در گفتگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه در 
صنعــت لوازم خانگی توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به سمت توسعه همکاری های مشترک مابین تولیدکنندگان 
داخلی به همراه تولیدکنندگان معتبر جهانی اســت، اظهار 
کرد: هدف از این همکاری ها این است که با سرمایه گذاری  
خارجی ها در داخل کشور تکنولوژی و ساخت های روز دنیا 

به داخل بیایــد و از این طریق به همــراه انتقال دانش و 
فناوری به تولید مشترک دست یابیم. وی ادامه داد: در سال 
1395 در تولید لوازم خانگی از جمله یخچال فریزر و ماشین 
لباس شــویی، فعالیت های مختلفی با کره  جنوبی در دستور 
کار قرار گرفت و در شش ماهه پایان سال گذشته تالش ها 
به سمت کشورهای اروپای معتبر در تولید لوازم خانگی برند 
معطوف شد که قراردادهایی در این زمینه با ایتالیا و آلمان 

منعتقد شده است. 
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه قراردادهای منعقد شده با کره 

جنوبی در زمینه تولید مشترک لوازم خانگی در حال انجام 
است، خاطرنشان کرد: در مورد همکاری با ایتالیا بخشی از 
کار انجام شده و آلمانی ها نیز بازدیدهای خود را از سه واحد 
داخلی در ایران انجام دادند تا تولید بر اساس استانداردهای 

جهانی مدنظر قرار گیرد.
 هاشمی افزود: تولیدکنندگان معتبر برند لوازم خانگی در 
کشورهای آلمان و ایتالیا پذیرفته اند که با برند آنها در برخی 
محصوالت تولید مشــترک و صادرات انجام شود و حتی 
قرار است بخشی از این تولیدات به اروپا صادر شود که این 

مسئله بسیار قابل توجه است.

ایران در راه تولید مشترک لوازم خانگی با اروپا


