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بسته دوم وزارت راه برای کنترل اجاره بها ،در راه
با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور ارائه 14خدمت دولتی مشروط به ارائه کد یکتای سامانه امالک و اسکان شد
تا پروژه تکمیل این سامانه از رکود خارج شود ،بسته دوم اجاره بها با سامانه امالک ارتباطی دارد؟

تازه تریــن گزارش مرکــز آمار ایــران از وضعیت
قیمــت کاالهای اساســی نشــان مــی دهد که
در خردادمــاه ،بــازار خوراکی هــا و به خصوص
کاالهای اساســی با موج افزایش قیمت همراه
شدهو بهنظرمیرسددربسیاریازموارد،تغییر
یارانه کاالهای اساســی عامل این مســئله بوده
است .بر این اساس ،روغن نباتی و جامد با رشد
بیش از سه برابری ،بیشــترین افزایش قیمت را
به خود دیدند .ماکارونی ،پنیر ایرانی و ماســت
پاستوریزهنیزبهترتیببا 55.7،56.1و52.4
درصد در رده های بعدی قــرار گرفتند .با توجه
به تحوالت صورت گرفته ،به نظر می رســد این
موج افزایش قیمت در ماه های آینــده ادامه دار
نخواهدبود.

گزارش خبری

آمارهای عجیب بریتیش پترولیوم
از وضعیت انرژی در ایران
افزایش  540هزار بشکه ای صادرات نفت،
مصرف گاز به اندازه نصف اروپا و افت 44
درصدی تولید برق هسته ای ایران در سال
2021
شرکت بریتیش پترولیوم با انتشار گزارش ساالنه
انرژی در جهان ،وضعیت تولید و مصرف نفت ،گاز و
برق ایران را تشریح کرد که حاوی اطالعات جالبی
از میزان مصرف گاز و افت تولید برق هسته ای ایران
است .مهم ترین جزئیات این گــزارش به شرح زیر
است:
* تولید نفت ایران در سال گذشته میالدی با وجود
ادامه تحریمها  ۵۴۰هزار بشکه در روز افزایش
یافت و به  ۳میلیون و  ۱۷۰هــزار بشکه در روز
رسید که معادل  ۴.۱درصد از نفت تولیدی جهان
است و  ۱۶درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش
داشته است.
* ایران در بین  52تولیدکننده بزرگ نفت دنیا در
سال  ،2021در رتبه هفتم قرار گرفته است .در
سال  2020ایران در رتبه نهم قرار داشت.
* تولید گاز طبیعی ایران در سال  ۲۰۲۱حدود
 3.1درصــد افزایش یافت و ایــران به چهارمین
تولیدکننده و چهارمین مصرفکننده بزرگ گاز
طبیعی در جهان تبدیل شد.
* ایران در سال  ،2021حدود  256.7میلیارد
مترمکعب گاز طبیعی تولید کرد که معادل 6.4
درصد کل تولید جهان است.
* مصرف گاز طبیعی در ایران طی سال 2021
رشد  3.2درصدی نسبت به سال قبل داشت و به
 241.1میلیارد مترمکعب رسید.
* بر اســاس این آمــار ،ایرانیها  6درصــد از کل
گاز مصرفی جهان در این سال را مصرف کرده و
چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز جهان در این
سال شناخته شدهاند.
* تنها سه کشور آمریکا ،روسیه و چین مصرف گاز
بیشترینسبتبهایراندرسال 2021داشتهاندکه
وسعتوجمعیتهریکازاینکشورهاچندبرابرایران
است.مصرفگازطبیعیدرایرانحدود ًامعادلنصف
کلمصرفگازطبیعیدرقارهاروپابودهاست.
* تولید برق در ایران طی سال گذشته میالدی
 ۶/۴درصـــد رشـــد کـــرد و ایــــران یازدهمین
تولیدکننده بزرگ برق در جهان شناخته شد.
* تولید برق هستهای ایران در سال  2021با افت
 44.2درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه
شده و ایــران یک هــزارم کل تولید برق هستهای
جهان در این سال را به خود اختصاص داده است.
* آمریکا در سال  2021بیش از  29.3درصد
از کل تولید انــرژی هستهای جهان را به خود
اختصاص داده است .فرانسه نیز با اختصاص سهم
 13.5درصدی از کل تولید برق هستهای جهان
به خود در رتبه سوم جهان از این نظر قرار داشته
است .چین با تولید  14.6درصد از کل تولید برق
هستهای جهان رتبه دوم را دارد.
* تولید انرژی هستهای جهان در سال  2021با
رشد  3.8درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه
شدهاست.
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تــازه ترین خبرها از حــوزه سیاست گــذاری
مسکن و اجاره بها حاکی از آن است که دولت
به دنبال تکمیل ماموریت سامانه امــاک و
اسکان است .در همین حال ،دیروز وزیر راه
از بسته دوم این وزارتخانه برای کنترل اجاره
بها خبر داد که قــرار اســت امــروز در جلسه
هیئت دولت بررسی شود و به نظر می رسد به
تصمیم اخیر در خصوص سامانه امالک نیز
مربوط است.
به گزارش ایرنا ،رستم قاسمی وزیر راه خبر
داد که بسته دیگری (دوم) برای کنترل اجاره
مسکن امــروز (یــک شنبه) در جلسه هیئت
دولت مطرح خواهد شد .این در حالی است
که چندی پیش سران قوا در مصوبه ای ضمن
تاکید بر تمدید خودکار اجاره بها سقف مجاز
افزایش اجاره در تهران و کالن شهرها را 25
درصد و در دیگر شهرها  20درصد تعیین کرد.
رستم قاسمی با اشــاره به استفتایی که از
مقام معظم رهبری درخصوص مصوبه سران
قوا انجام شده ،گفت :این استفتا به بسیاری
از ســــواالت مــطــرح ش ــده در ای ــن خصوص
پاسخ می دهــد .با کمک این مصوبه حدود
 80درصــد مستاجران ملزم به جابه جایی
نیستند و تنها حدود  15تا  20درصد نیاز به

تازه ترین آمارهای پولی
و بانکی نشان داد:

شیبنزولیرشد
نقدینگیباکنترل
ترازنامهبانکها

جابه جایی دارنــد .این عضو کابینه با اشاره
به سامانه کد رهگیری موجران گفت :تمامی
واحــدهــای امــاک کشور پیش از ایــن با کد
رهگیری در سامانهای در وزارت صمت باید
به ثبت میرسید که مقرر شده این سامانه
به وزارت راه و شهرسازی منتقل شــود ،با
قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت
راه وشهرسازی به اطــاعــات مهمی دست
خواهیم یافت که برای برنامهریزی به منظور
نظارت و کنترلهای الزم در بازار اجاره مسکن
سالهای آینده کمک خواهد کرد.

انتشار دو گــزارش آمارهای پولی و بانکی پایان
سال  1400و رونــد تسهیالت دهی بانک ها در
اردیبهشت امسال نشان داد که روند رشد نقدینگی
باز هم سیر نزولی تدریجی و آرامــی دارد و البته
همزمان رشد اندک تسهیالت دهی بانک ها نشان
می دهد که اقــدام اصلی دولــت در این زمینه که
مــحــدود کــردن ارائ ــه تسهیالت بانکی اســت در
حال جواب دادن است.به گزارش بانک مرکزی،
حجم نقدینگی در پایان اسفند ســال گذشته به
 4832هزار میلیارد تومان رسید و رشد نقدینگی

در این حال ،دیــروز محمد مخبر معاون اول
رئیس جمهور بخشنامه ای به دستگاه های
اجرایی صــادر کــرد که احتمال می رود در
راستای بسته دوم اجــاره بها باشد .در این
بخشنامه  14عنوان ممنوعیت ارائه خدمات
دولتی بدون داشتن کد یکتای سامانه امالک
و اسکان به شرح زیر مشخص شده است:
افتتاح حساب بانکی ،صــدور دسته چک،
خدمات مشمول سیاستهای حمایتی و
یارانهای ،خدمات کمک معیشتی ،تعویض
پالک خودرو ،فروش انشعاب آب ،برق ،گاز و

از 40/6درصد در پایان سال  ۹۹به36/3درصد
در پایان سال  ۱۴۰۰برسد.همچنین بر اساس
گزارش وزارت اقتصاد ،نرخ رشد نقدینگی در دو
ماه اول امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته
فقط2/3درصد رشد داشته ،این در حالی است
که در دو ماه اول سال گذشته نقدینگی رشد3.6
درصدی را به ثبت رسانده است.
در همین حال سیاست کنترل نرخ نقدینگی در
سال  ۱۴۰۱هم دنبال شد به طوری که در دو ماه
اول امسال نرخ رشد  ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت

بازار خبر

قیمت تمام شده خودرو
در حال کاهش است
مهر  -وزیر صمت با بیان این که قیمت تمام شده
خودرو برای خودروساز در حال کاهش است،اظهار
کرد:سامانهیکپارچهتخصیصخودرواختاللندارد.
سیدرضافاطمیامینگفت:سالگذشتهقیمتتمام
شده برخی از محصوالت باالتر از قیمت فروش بود
اما اکنون به دلیل افزایش تولید و به کارگیری پنج
مسیر برای کاهش قیمت تمام شده ،این نرخ برای
خودروسازاندرحالکاهشاست.

تلفن ،دریافت گواهینامه ،دریافت گذرنامه،
مدارک خــودرو ،اخطاریه ،ابالغیه ،ثبت نام
مـــدارس در منطقه محل اقــامــت ،دریافت
خوابگاه دانشجویی ،صدور قبوض آب ،برق،
گاز و تلفن.
این بخشنامه از آن جهت اهمیت دارد که در
قانون مالیات بر خانه های خالی یا همان ماده
 54مکرر قانون مالیات های مستقیم ،بر نقش
محوری سامانه ملی امــاک و اسکان برای
شناسایی خانه های خالی تاکید شده است .در
این خصوص سال گذشته ،وزارت راه تا اواخر
خرداد به سرپرستان خانوار مهلت داده بود که
اطالعات هویتی و سکونتی خود را در سامانه
امالک و اسکان ثبت کنند .این مهلت تا پایان
آذر نیز تمدید شد .با این حال ،آمارها نشان
می دهد که این سامانه با استقبال چندانی
مواجه نشد و پس از آن بحث الزام درباره تکمیل
اطالعات در این سامانه متوقف ماند.
با این اوصــاف به نظر می رسد تاکید دولت
بر ارائــه خدمات دولتی به شرط کد امالک
و اسکان ،گامی در جهت پیشبرد همزمان
افزایش شفافیت وضعیت اسکان خانوارهای
کشور ،طرح مالیات بر خانه های خالی و طرح
کنترل سقف اجاره بها به شمار می آید.

ایرنا  -سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت :هیئت
تطبیق قوانین و مصوبات مجلس با افزایش حقوق
مشموالن قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی
متناسب با قانون کار موافقت کرده است .سیدنظام
الدینموسویافزود:پیشازاینهیئتدولتضریب
افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی را که
مشمولقانونکارهستند ۱۰درصداعالمکردهبود
امااینمصوبهباایرادمجلسمواجهشد.

امسال به34/7درصد کاهش یافته است.دریافت
نکردن تنخواه بودجه از بانک مرکزی و کنترل خلق
پول بانکها از مهم ترین دالیل روند نزولی رشد
نقدینگی در دو ماه اول امسال بوده است.در همین
حالآمارجدیدبانکمرکزیازسپردههاوتسهیالت
بانکی تا پایان اردیبهشت امسال نشان می دهد که
مانده سپرده های بانک ها به  5681هزار میلیارد
تومان رسید که پس از کسر سپرده قانونی بانک ها،
این رقم معادل  5112هزار میلیارد تومان است.
همچنین مانده تسهیالت جاری و غیرجاری بانک

هابه 4186هزارمیلیاردتومانرسید.بهاینترتیب
نسبت تسهیالت به سپرده ها پس از کسر سپرده
قانونیبه 81.9درصدرسیدکهنسبتبهرقم83.2
درصد در اسفند سال گذشته ،کاهش چشمگیر در
تسهیالت دهی بانک ها و کنترل رشد ترازنامه آن
ها را نشان می دهد .همچنین با وجود رشد 2.7
درصدی سپرده های بانکی در اردیبهشت امسال
نسبت به اسفند سال قبل ،تسهیالت بانکی در
همین مدت فقط  1.1درصد رشد داشته که حاکی
از سیاست کنترل ترازنامه بانک هاست.

درخواست افزایش
قیمت رب گوجه و تن ماهی
ایسنا  -سندیکای صنایع کنسرو در نامهای
بــه مــعــاون اول رئیس جمهور خواستار حذف
قیمتگذاری پیشین رب گوجه فرنگی و کنسرو
ماهی تن یا افزایش قیمت منطقی این کاالها شد.

مجلسباافزایشحقوقکارکنان
دولتمشمولقانونکارموافقتکرد

