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اقتصــاد ایران براســاس آمارهای 

کالن
رسمی روی ریل رشد قرار دارد اما 
ســرعت حرکت اقتصــاد ایران به 
اندازه ای نیست که بتواند انتظارات را برآورده سازد و 
دولت سیزدهم برای افزایش سرعت رشد اقتصادی 
گام های بلندی را باید بردارد و موتورهای پیشــران 
رشد را روشن نگه دارد. رشد اقتصادی ایران که در 
طول دهه90 نزدیک به صفر بوده، در نیمه نخست 
سال جاری به روایت بانک مرکزی با احتساب ارزش 
افزوده بخش نفت بــه 3.6درصد و بــدون نفت به 
3.1درصــد و ارزش کل کیک اقتصادی کشــور به 
قیمت پایه ثابت ســال1395 در تابستان امسال به 

رقم 415هزار میلیارد تومان رسیده است.
نکته مهم و مثبت در کارنامه تابســتان سال جاری 
اینکه تمامی بخش هــای اقتصادی ایران شــامل 

کشــاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات 
نسبت به بهار سال قبل رشد داشته و مهم تر اینکه 
نرخ رشد تشکیل ســرمایه در بخش ماشین آالت 
13.6درصد، ســاختمان 3.9درصد و سایر اجزای 
تشــکیل ســرمایه 0.8درصد برآورد شــده است. 
بانک مرکزی می گوید: اندازه کل کیک اقتصاد ایران 
در نیمه نخست امسال به حدود 775هزار میلیارد 
تومان رســیده و آمارها حکایــت از بهبود عملکرد 

فعالیت های اقتصادی با وجود تداوم تحریم ها دارد.
اما سؤال اینجاست که چرا با وجود رشد اقتصادی در 
بهار، تابستان و نیمه نخست سال جاری، همچنان 
این احساس در بین مردم و فعاالن اقتصادی وجود 
دارد که اوضاع چندان هم خوب نیســت؟ راز این 
معما و پاسخ به پرسش مردم البته در ناکافی بودن 
رشــد اقتصادی و اختالل در برخی شــاخص های 

عمدتا معطوف بــه وضعیت داخلــی اقتصاد دارد 
و به نظر می رســد که حجم ســرمایه گذاری ها در 
بخش های مختلف اقتصادی کافی نیست و از این رو 
ضرورت دارد تا دولت و مجلس برای فعال ســازی 
ظرفیت های بالقوه و بخش های پیشران اقتصادی 

چاره  اندیشی کنند.

نبضصنعتناموزونمیزند
به گزارش همشهری، تازه ترین داده های نماگرهای 
اقتصادی نشان می دهد که تعداد جوازهای صادره 
برای ایجاد واحدهای صنعتی در بهار امسال نسبت 
به بهار سال قبل 32.2درصد افت کرده و مجوزهای 
بهره برداری صادرشده هم 15.3درصد کاهش یافته 
است. این در حالی اســت که میزان سرمایه گذاری 
برای ایجاد واحدهای صنعتی 42.8درصد رشد اما 

ســرمایه گذاری در بخش بهره برداری از واحدهای 
یادشده در فصل بهار 20.3درصد افت داشته است.

کاهش تقاضای سرمایه گذاری برای ایجاد و تاسیس 
واحدهای جدید و همچنین افت انگیزه کارآفرینان 
برای ســرمایه گذاری جدید در واحدهای صنعتی 
موجود، درصورت اســتمرار می تواند سرعت رشد 
موتور صنعتی کشور را کندتر ســازد و البته در این 
مسیر هم دولت و هم بانک مرکزی سیاست خود را بر 
تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و البته 
احیای کارخانه ها و واحدهای صنعتی نیمه تعطیل 
و تعطیل قرار داده اند که زمینه ســاز استمرار رشد 
صنعتی می تواند باشــد. چنین سیاست اقتصادی 
باعث روشن شدن چراغ صنعت در کارگاه های بزرگ 
و البته کم سو بودن رونق در دیگر بخش های کوچک 

و متوسط دارد.

کارنامه اقتصاد ایران در آینه آمار
همشهری آخرین تغییرات در تولید صنعتی و ساخت وساز را بررسی کرد

معطلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ترافیک مجلس

ابزارمهارداللیوسوداگریفعالمیشود؟
سفته بازی در بازارهای سرمایه ای به خصوص مسکن و 

مالیات
خودرو افزایش پیدا کرده و حتــی در مقاطعی بدون 
جوش خوردن معامله، قیمت ها رشد می کند. در این 
میان طرح مالیات بر عایدی سرمایه که سودهای اتفاقی سوداگران را 
هدف می گیرد، در ترافیک طرح های مجلس معطل مانده و بررسی آن 

در دستور کار قرار نمی گیرد.
به گزارش همشهری، بازار خودرو در یکی، 2ماه اخیر تورم شدیدی را 
تجربه کرده و قیمت خودروهای مختلف با رشدهای ده ها میلیون تومانی 
مواجه شده اند. از سوی دیگر، بازار مســکن نیز با وجود اینکه در دوره 
رکود قرار دارد و تعداد معامالت آن به شدت کاهش یافته، با گرانی های 

روزافزون مواجه است. 
در این شرایط، اقتصادهای توسعه  یافته و مدرن با استفاده از ابزار مالیات 
بر سود اتفاقی، معامالت ســفته بازی و صوری را خنثی کرده و اجازه 
قیمت ســازی به بازیگران بازار نمی دهند؛ اما در ایران با وجود اینکه 
چندین سال است طرح مالیات بر عایدی سرمایه مطرح و چندین بار 
اصالح شده، همچنان بررسی این طرح در دستور کار مجلس قرار نگرفته 
اســت. برخی از اهالی مجلس، علت این وضعیت را تعدد طرح های در 
دستور کار مجلس عنوان می کنند؛ اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، 

آیا مسکوت ماندن این طرح توجیه دارد؟

صففشردهطرحهادرمجلس
چندی پیش گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه منتشر شد که در آن بسیاری از انتقادات وارد 
شده به طرح اولیه برطرف و معافیت های قابل توجهی برای جلب نظر 
شــهروندان حقیقی و عادی در آن گنجانده شد. کمیسیون اقتصادی 
مجلس، گزارش مصوبات شــور دوم خود برای طرح مالیات بر عایدی 
ســرمایه را جهت قرار گرفتن در دســتور کار صحن علنی مجلس به 
هیأت رئیسه ارجاع داد؛ اما با وجود گذشت چندماه، هنوز نوبت به بررسی 

این طرح نرسیده است. 
محمد رشیدی، عضو هیأت رئیســه مجلس دراین باره به ایسنا گفته 
اســت که تعدد طرح های در دســتور کار مجلس باعث شده که هنوز 
نوبت به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه نرسد. موضوعی که به 
نحو دیگر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان 
کرد و گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدت هاست در دستور کار 
مجلس قرار دارد منتها شلوغی دستور کار مجلس و فوریت های گاه و 
بی گاهی که پیش می آید، باعث به تعویق افتادن تصویب طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه در مجلس شده است؛ اخیرا جلسات مجلس به صورت 
2شیفت برگزار شد تا بتوانیم بخشی از دستورها را به نتیجه برسانیم. 
طغیانی همچنین با ابــراز امیدواري از اینکه طــرح مالیات بر عایدی 
سرمایه تا پایان سال مورد بررســی و تصویب قرار گیرد، درعین حال 
گفت: با توجه به برنامه هفتم توسعه، الیحه بودجه1402 و شلوغ بودن 
دستور مجلس، نمی توان اظهارنظر دقیقی درباره زمان تصویب طرح 
مالیات بر عایدی داشت، اما بدون شک این طرح در مجلس یازدهم به 

نتیجه خواهد رسید.

جامعهپسندکردنمالیاتبرعایدی
اصالحات اساسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه، جدیدترین راهکاری 
اســت که از ســوی مرکز پژوهش های مجلس و برای قابل تصویب و 
اجراکردن این طرح ارائه شــده اســت. با این اصالحات، معافیت های 
مالیاتی خانوارها در قبال بازدهی سرمایه ها گسترش می یابد و بخش 
قابل توجهی از مــردم عادی از تیررس مالیات بر عایدی ســرمایه دور 

می شوند. 
سودهای اتفاقی در اغلب اقتصادها مشمول مالیات های سنگین است و 
در ایران نیز از چند سال پیش، مجلس و دولت به دنبال استفاده از این 
پایه مالیاتی برای مهار بازارهای سرمایه پذیر هستند؛ اما به واسطه تورم 
باالیی که در اقتصاد تحریمی ایران تجربه می شــود، مباحثی در مورد 

تغذیه این ابزار مالیاتی از تورم تحمیلی به مردم و کاهش قدرت خرید 
آنها مطرح شد که در شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با افزایش 
معافیت های طرح اولیه تالش شــده اســت تا این حواشی رفع شود. 
گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش های مجلس از اصالحات انجام شده در 
گزارش شور دوم طرح مالیات بر عایدی مالیات بر عایدی سرمایه منتشر 
کرده است نشان می دهد که در این اصالحات بر گسترش معافیت ها و 
روان سازی فرایند تشخیص مالیات بر سودهای اتفاقی یا همان مالیات 
بر عایدی سرمایه تمرکز شده است تا ضمن تفکیک نیازهای مصرفی از 
تقاضای سوداگری، از ایجاد اخالل در زندگی مردم نیز جلوگیری شود. 
بر این اساس، در طرح جدید مالیات بر عایدی سرمایه، امالک مسکونی 
و وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار تا سقف 4دستگاه برای هر یک 
از این اموال از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند و معافیت خرید 
و فروش طال بر هر شخص نیز به 200گرم طالی 18عیار در هر 5سال 
افزایش یافته است. عالوه بر این، عایدی امالک به میزان معافیت مالیاتی 
حقوق و دستمزد برای پوشش هزینه های نوسازی معاف شده و اراضی 
کشاورزی، امالک نوساز و بازار سهام نیز کال از مالیات بر عایدی سرمایه 

معاف هستند. 
جدای از ایــن معافیت هــا، برخی معافیت هــا نیز بــرای حمایت از 
فعالیت های اقتصادی و شغلی درنظر گرفته شده؛ به عنوان مثال انواع 
دارایی مرتبط با فعالیت شغلی از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شده اند 
و در صورت جایگزینی ملک مرتبط با فعالیت اقتصادی نیز مالیات بر 
عایدی این امالک به تعویق خواهد افتاد. معافیت 70درصدی اشخاص 
تجاری در شهرهای کم جمعیت، کسر مالیات بر درآمد ابرازی و هزینه 
حقوق و مزایای پرداختی، از عایدی سرمایه امالک و همچنین تخفیف 
مالیاتی حداکثر تا 100درصد برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
اقتصادی از دیگر اصالحاتی است که برای کاهش تبعات احتمالی اجرای 
طرح مالیات بر عایدی ســرمایه بر فعالیت های اقتصادی مولد در نظر 

گرفته شده است.

صعودپرقدرتبورس
ارزش کل بازار سهام در مبادالت دیروز 

180هزار میلیارد تومان افزایش یافت

شــاخص کل بورس تهران در مبادالت روز گذشته با یک رشد 
پرقدرت معادل 2.8درصد رشــد کرد و نزدیــک به 180هزار 
میلیارد تومان بــه ارزش بازار ســهام اضافه شــد. به گزارش 
همشــهری، با وجود افت و خیز های هفته گذشته، بازار سهام 
دیروز و در نخستین روز هفته جاری معامالتش را پرقدرت آغاز 
کرد به طوری که شاخص کل بورس تهران با 41هزارو 802واحد 
افزایش معادل 2.8درصد افزایش یافت. با این میزان رشد نزدیک 
به 180هزار میلیارد تومان به ارزش کل بازار سهام اضافه شد و 
جمع کل ارزش بازار سهام به 7124هزار میلیارد تومان رسید. 
این صعود در حالی اتفاق افتادکه در هفته گذشته شاخص کل 
بورس تهران تحت تأثیر اخبار مربوط به افزایش نرخ بهره و عرضه 
نشدن خودرو در بورس کاال در برخی روز ها با نزول مواجه شد 

و تردید ها را نسبت به تداوم روند صعودی شاخص افزایش داد.

ورودپولتازه
آنطور که آمار ها نشــان می دهد در دادوستد های روز گذشته 
ارزش کل معامالت خرد به 6هزارو 502میلیارد تومان رســید 
که این میزان نسبت به مبادالت هفته گذشته 57درصد رشد 
نشــان می دهد و بیشــترین میزان مبادالت از اردیبهشت ماه 
امسال تاکنون است. دیروز همچنین سهامداران حقیقی بیش از 
378میلیارد تومان نقدینگی تازه وارد بازار سهام کردند که نشان 
می دهد تمایل سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس افزایش 
یافته است. به طور بنیادی بازار ســهام متاثر از عوامل مختلفی 
ازجمله نرخ تورم، نرخ بهره، رشد اقتصادی، قیمت دالر و قیمت 
جهانی کاالهای پایه در سطح جهان است با این حال آنطور که 
آمار ها نشان می دهد اصلی ترین علت رشد شاخص کل بورس 
تهران در مبادالت روز گذشته افزایش نرخ ارز بوده است. اگرچه 
قیمت دالر نیمایی که اثر اصلی بر شاخص های بورس دارد در 
چند روز گذشته تغییر چندانی نداشته است اما به نظر می رسد 
تحت تأثیر رشد قیمت ارز در بازار آزاد بانک مرکزی چاره ای جز 
افزایش قیمت دالر در سامانه نیما ندارد و این موضوعی است که 
به نظر می رسد سهامداران روی آن حساب باز کرده اند، چرا که 
شکاف بین ارز نیمایی و آزاد آثار زیانباری دارد و می تواند رانت 

حاصل از واردات را افزایش دهد. 
بر همین اساس به نظر می رسد سهامداران نیز ارزیابی های خود 
را نسبت به نوسان های قیمت دالر نیما تغییر داده و انتظار دارند 

در روز های آینده شکاف بین این دالر و بازار آزاد کاهش یابد.

خودروهایخارجی
درآستانهورودبهگمرک

نخســتین محموله از خودروهــای وارداتی در حــال ورود به 
گمرکات جنوب کشور هستند. به گزارش همشهری، 2 ماه بعد 
از آغاز ثبت سفارش واردات خودرو و درحالی که یک ماه از زمان 
وعده داده شده از سوی وزارت صمت برای رسیدن خودروهای 
خارجی به کشور گذشته، ســرانجام روز گذشته خبرهایی از 
رسیدن نخســتین محموله از ماشــین های خارجی به بنادر و 
گمرکات کشور منتشر شــد. بر این اساس، نخستین محموله 
خودروهای وارداتی محصول کره جنوبی و از برند کیا هســتند 
که در 6مدل به بازار کشور وارد خواهند شد. گفته می شود این 
خودروها که هم اکنون در مسیر دریایی درحال حمل به سوی 
ایران هســتند بعد از ورود به بندر لنگه در استان هرمزگان، به 

گمرک شهریار تهران ترانزیت خواهد شد. 
مطابق پیگیری های انجام شده از گمرک کشور و وزارت صمت 
خودروهای این محموله شــامل مدل های سراتو، ریو، پیکانتو، 
پگاس، سونت و اســپورتیج از برند کیا طی سال جاری میالدی 
در کره جنوبی تولید و مدل آنها 2023 عنوان شده است. اخبار 
منتشر شده حاکی از این است که شرکت واردکننده در پارت اول 
ثبت سفارش 700دستگاه خودرو از این برند را انجام داده است و 
تا پایان بهمن ماه این محموله به صورت کامل وارد کشور خواهد 
شد. در اخباری که تاکنون به صورت رسمی و غیررسمی درباره 
خودروهای خریداری شده منتشرشده نامی از شرکت واردکننده 
نیامده اما از آنجایی که طی یک ماه گذشته یکی از شرکت های 
واردکننده به نام کوشا خودرو تبلیغات برند کیا را در بیلبوردهای 
محیطی انجام داده به نظر می رسد خودروهای نزدیک شده به 
ایران، خریدهای این شرکت باشند. در آیین نامه واردات خودرو 
بازه قیمت 10تا 20هزار یورو برای خودروهای خریداری شده 
تعیین شــده اما وزارت صمت بارها اعالم کرده، تمرکز واردات 
بر خودروهای اقتصادی 7تا 10هزار یورویی خواهد بود، با این 
حال گفته شده محموله ای که در حال ورود به کشور است در 
محدوده قیمت 20هزار دالری است و خودروهای اقتصادی را 
شامل نمی شود. معاون صنایع خودرو وزارت صمت چندی پیش 
اعالم کرد با هدف سرعت بخشیدن به پروسه واردات خریدهای 
اولیه در بازه قیمتی باالتری انجام شده و خودروهای اقتصادی 

بهار سال آینده وارد کشور می شوند.
هیوندا اکسنت، هیوندا  آی 10، میتسوبیشــی میراژ، چانگان 
سی اس 35 ، ام جی3 و  ام جی6، سیتروئن 3 و محصولی از شرکت 
فولکس واگن )سئات( خودروهایی بودند که در اعالم اولیه وزارت 
صمت به عنوان اهداف وارداتی معرفی شدند. در ادامه جزئیات 
بیشتری درباره مدل ها و برندهای وارداتی مطرح شد که البته 
تا امروز هیچ یک نهایی نشده است. غیراز شرکت کوشا که گفته 
می شود محصوالت کیا را در راه کشور دارد، اخبار تأیید نشده ای 
از واردات محصوالت هیوندایی توســط کرمان خودرو، واردات 
تویوتا یاریس توسط شرکت ایرتویا، واردات 4 مدل از محصوالت 
میتسوبیشی توسط آرین موتور پویا نیز منتشر شده که باید دید 

تا چه حد عملی خواهد شد.
وزارت صمت طــرح واردات خودرو را بعد از قریب به 5ســال 
ممنوعیت، از آغاز امسال کلید زد و شهریور امسال این طرح بعد از 
نهایی شدن به مجلس رفت. پس از رفع ایرادات واردشده از سوی 
مجلس شورای اسالمی آیین نامه واردات خودرو از ابتدای آبان ماه 
وارد فاز اجرایی شد و شرکت های تأیید شــده از سوی وزارت 
صمت ثبت سفارش واردات را آغاز کردند. اوایل آذرماه سخنگوی 
وزارت صمت به طور غیررسمی و در یکی از صفحات اجتماعی 
خود از رسیدن نخستین محموله خودروهای خارجی به پشت 
مرزهای کشــور خبر داد اما تا امروز و براساس اعالم سخنگوی 
گمرک، تا هفته گذشته خودرویی وارد گمرکات کشور نشده بود.

دربندتجارتآزاد
امید قالیباف، ســخنگوی وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت اعالم کــرد: از هجدهم 
ژانویه )28 دی ماه( موافقتنامه تجارت آزاد 

با اوراسیا هم امضا خواهد شد.
به گفته او، اوراسیا شامل 5کشــور با 180میلیون نفر جمعیت 
اســت که ســاالنه 300میلیارد دالر واردات دارند و براساس 
قواعد تجــارت آزاد، در مواجهه بــا ممنوعیت های واردات که 
به دلیل محدودیت های ارزی وضع شــده، اولویــت قرارداد با 

طرف خارجی است.
امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا ازجمله اتفاقاتی است 
که سال ها برای آن زحمت کشیده شده و می تواند آغازی برای 
ترازشدن قواعد تجاری کشورمان با محیط بین الملل باشد؛ اما 
نکته اینجاست که اقتصاد ایران به واسطه مشکالت ساختاری، 
بارها فرصت های ناب حضور در بازارهای بکر کشورهای همراه 
و دوست نظیر روسیه و قطر را از دســت داده است و اینک در 
شرایطی موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا را امضا می کند که 
در 4سال گذشــته، بخش عمده واردات خود را ممنوع کرده 
است. در این شرایط، بهترین حالت این است که تجار کشورمان 
حداقل به میزان صادرات کشورهای اوراسیا، قادر به بازیابی و 
صادرات به این کشورها باشند و تراز تجارت آزاد با آنها را متوازن 
نگه دارند در غیراین صورت، ازآنجایی که ممنوعیت وارداتی در 
مورد کاالهای مشمول تجارت آزاد با اوراسیا موضوعیت ندارند، 

امکان باختن قافیه تجارت در این توافقنامه کم نیست. 
به نظر می رســد، دولت به موازات امضای این موافقتنامه باید 
در اســرع وقت مســیر صادرات به اتحادیه اوراسیا را براساس 
مزیت ها و ظرفیت های موجود هموار کنــد تا این موافقتنامه 
نه تنها به خروج ارز از کشــور منتهی نشود، بلکه ممر درآمدی 

برای کشور باشد.

ضربهنیماییبهصادرات
خبر: ابراهیم بهادرانی، مشــاور رئیس اتاق تهران 
می گوید: اختالف زیــاد بین قیمــت ارز آزاد و ارز 
نیمایی، به بازار ارز، تراز تجاری، تولید کاال و تعادل در 
بازار کاالها ضربه می زند. برای تشویق صادرات باید 
هرچه سریع تر به سمت کاهش فاصله نرخ نیمایی و 

بازار آزاد حرکت کرد.
نقد: اختالف قیمت ارز در ســامانه نیما و بازار آزاد 
به بیش از 10هزار تومان رسیده و عماًل ارز حاصل 
از صادرات حدود 30درصد ارزان تر از قیمت واقعی 
فروخته می شود که موردانتقاد صادرکنندگان است. 
در مقابل، ارز موردنیاز برای واردات نیز با نرخ نیما و 
حدود 30درصد پایین تر از نرخ بازار تأمین می شود 
که با اســتقبال قابل توجه مواجه شده و از اثرات آن 
می توان  افزایش شکاف تراز تجاری مشاهده کرد. 
پیش از موج صعــودی اخیر در بــازار آزاد، انتظار 
می رفت به تدریج و برای جلوگیری از ظهور یک نرخ 
ترجیحی برای ارز، قیمت ارز در سامانه نیما با ارزش 
واقعی متناسب سازی شده و با کاهش تعداد کاالهای 
مشمول تحویل ارز صادراتی به نرخ نیما، مقدمات 
یکسان سازی نرخ ارز فراهم شود؛ اما اینگونه نشد و 
بار دیگر باوجود حذف دالر مفسده آور ترجیحی، نرخ 
ارز دیگری زمینه ساز توزیع رانت و تضعیف صادرات 
شده است. نکته اینجاســت که رانت بهره مندی از 
ارزهای ترجیحی و با قیمت کمتر از نرخ واقعی، به 
میزان رشــد قیمت ارز در بازار آزاد بستگی دارد و 
می تواند به عنوان مشوقی برای تنش سازی در بازار 

ارز عمل کند.

چهره روز

سوپرمارکت

نقد  خبر

بورس

خودرو

رشد تولید 10درصدی بزرگان صنعت
رشدتولیدکارگاههایبزرگصنعتیدرتابستانامسالنسبت
بهتابستانسالگذشته10.2درصدودرنیمهنخستامسالدر
قیاسبامدتمشابهپارسالهم6.6درصدرشدکردهاست.سهم
کارگاههایبزرگصنعتیدارایبیشاز100نفرکارکنوبیشتراز

کلارزشافزودهبخشصنعتایران70درصداست.

سکته در تولید مسکن
آمارهاازسکتهدرتولیدمسکندرتمامیمناطقشهریحکایت
داردبهگونهایکهتعدادپروانههایســاختمانیصادرهدربهار
امسال23.8درصدریزشکردهاســت.افزونبراینکهتورم
مصالحساختمانیبه38.9درصدرسیدهوانگیزهسازندگانبرای
سرمایهگذاریجهتتولیدوساختمسکنراکاهشدادهاست.

وضعیت بازار و تجارت داخلی
روایتبانکمرکزیازوضعیتبازرگانیداخلیایراندرفصل
بهارامسالنشــانازافتتقاضابرایایجادواحدهایصنفی
حکایتداردوتعدادجوازواحدهایصنفیدربخشهایمختلف
تولیدیوتوزیعیاز138هزارو208فقرهدربهارپارسالباکاهشی
14.4درصدیبه118هزارو370فقرهدربهارامسالحکایتدارد.

تعداد جوازهای صنفی صادره در بهار1401 نسبت به بهار1400رشد پروانه های ساختمانی در بهار امسال نسبت به بهار پارسالرشد تولید کارگاه های صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل

وضعیت بدهی های خارجی

سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید در بهار1401 نسبت به بهار1400 صنایع برتر در 6ماهه1401

فصل بهار

3
درصد

6ماهه

6.6
درصد

سهم از ارزش صنعتی

70
درصد

فصل تابستان

10.2
درصد

تولید فلزات اساسی

13.4
درصد

تولید خودرو و وسایل نقلیه

20.8
درصد

تولید مواد شیمیایی

3.9
درصد

سایر شهرها

-19.6
درصد

تهران

-46.3
درصد

شهرهای بزرگ

-31.6
درصد

کل مناطق شهری

-23.8
درصد

شهرهای بزرگ

35.6
درصد

تهران

28.2
درصد

کل مناطق شهری

41.1
درصد

سایر مناطق شهری

51
درصد

صنوف خدماتی

18338
خدمات فنی

17133
صنوف توزیعی

60057
صنوف تولیدی

22842

درصد تغییرجواز های صنفی صادره در بهار1401 نسبت به بهار1400

-17.3
درصد

-21.2
درصد

-11.7
درصد

-13.1
درصد

بهار پارسال

8744 
میلیون دالر

بهار امسال

7246 
میلیون دالر

کاهش

1498 
میلیون دالر

آخرینقیمتمرغوتخممرغ
بعد از یک ماه رشد قیمت، چند روزی است که قیمت تخم مرغ 
رو به کاهش گذاشته اســت. آخرین نرخنامه سازمان میادین 
میوه و تره بار، قیمت شانه 30عددی تخم مرغ در میادین سطح 
شهر را 93هزار تومان نشــان می دهد. در فروشگاه های سطح 
شــهر قیمت تخم مرغ همچنان باالی 100هزار تومان است. 
مرغ گرم بســته بندی کامل نیز در میادین همچنان 10هزار 
تومان زیر نرخ مصوب ارائه می شود. این در حالی است که در 
فروشگاه های سطح شهر مرغ کیلویی 58تا 65هزار تومان عرضه 
می شود و قیمت تخم مرغ نیز هنوز از شانه ای 100هزار تومان 

پایین نیامده است.

قیمت در 3دیقیمت در 12آذر

مرغ گرم 
کامل/کیلو
52.700
53.950

تخم مرغ 
30عددی
91.000
93.000

تخم مرغ 
فله/کیلو
39.800
39.800

تخم مرغ 
24عددی
77.800
79.500

تخم مرغ 
6عددی

21.000
21.500

تخم مرغ 
15عددی

48.000
49.100

تخم مرغ 
9عددی

29.800
30.700

تخم مرغ 
20عددی

66.900
68.200


