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«ابتکار» دلیل تفاوت آمارهای اعالم شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار را بررسی کرد

محمدمسعودسمیعینژادعملکرددوساله
گروه سرمایهگذاری پارسیان را تشریح کرد

دیدار مدیرعامل بیمه آسیا با
نماینده ولی فقیه در استان
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

آمارهای متفاوت ،عالمتی غلط به فعاالن اقتصادی

صرفهجویی ارزی  45میلیون
یورویی و اشتغالزایی  4800نفری
طی دو سال گذشته

شرکت سرمایهگذاری پارسیان از سرآمدان
شرکتهای فوالدی در حوزه بومیسازی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان از
صرفه جویی ارزی بالغ بر  45میلیون یورویی،
اشتغالزایی  4800نفری و جذب بیش از 150
شرکت و  12مرکز رشد دانشگاهی برای همکاری
توسط این شرکت طی دو سال اخیر خبر داد.
محمدمسعود سمیعی نژاد ،مدیرعامل شرکت
سرمایهگذاری پارسیان؛ شناسایی و بومی سازی
 1600ردیف کاال شامل افزون بر  12000قطعه،
کاهش نسبت درخواست های خرید خارجی به
زیر  5درصد ،استفاده از فناوری های نوین و به
روز دنیا در صنعت معدن و زنجیره تولید فوالد
و کاهش مصرف آب و برق کارخانجات به میزان
 15درصد را از دیگر دستاوردهای این شرکت ذکر
کرد.
سمیعی نژاد در تشریح چگونگی دستیابی به
موفقیت های گروه تصریح کرد :یکی از اصلی
ترین گلوگاهها برای تولید پایا و مستمر در
کارخانه های تولیدی ،تعمیر و نگهداری به موقع
و نیز بهره گیری از قطعات یدکی و تجهیزات
است که اکثرا تولید خارج هستند و به دلیل
وجود تحریمها ،هم امکان دسترسی به آنها
سخت تر از گذشته بوده و هزینه تمام شده آنها
برای شرکت ها باال است.
وی اظهار کرد :در راستای کاهش وابستگی
به خارج و اجرایی کردن منویات مقام معظم
رهبری ،همچنین توانمندسازی شرکتهای
داخلی ،در دو سال گذشته نهضت بومی سازی
قطعات ،فرآیندهای تولید در شرکت سرمایه
گذاری پارسیان با هدف جلوگیری از خروج ارز
و کاهش هزینه های تولید و به تبع آن افزایش
بهره وری شروع شد.
سمیعینژاد بیان کرد :در گام اول تیمی
متشکل از نیروهای جوان شرکت در کنار افراد
با تجربه تشکیل و هدفگذاریهای الزم و نیز
مسیرهای نیل به این اهداف مشخص و مسیر
اجرایی تعیین شد .اکنون پس از گذشت 2
سال از این اقدام ،دستاوردهای آن را می توان
بهینه سازی فرآیند های تصمیم گیری ،ایجاد
و افزایش خودباوری و انگیزه در مجموعه و نیز
تولیدکنندگان داخلی و از همه مهمتر شناسایی
تواناییها و قابلیتهای موجود در کشور دانست
که علی رغم وجود ،دیده نمی شوند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان در
پایان عنوان کرد :در حال حاضر از سرآمدان
شرکت های فوالدی در حوزه بومی سازی هستیم
و امید است که با همت و تالش همه جانبه،
باعث رشد و تعالی کشور و نیز مجموعه بانک
پارسیان باشیم.

مسابقه پیامکی
به مناسبت هفته دفاع مقدس
بیمه دانا به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع
مقدس ،مسابقه پیامکی برگزار میکند.
ضمن گرامیداشت یادمان حماسه جاوید
هشت سال دفاع مقدس ،اقدام به برگزاری
مسابقه پیامکی میکنند.
عالقهمندان میتوانند پاسخ صحیح خود را
حداکثر تا تاریخ سوم مهر ماه جاری به شماره
 3000143000ارسال کنند.
کدام گزینه نادرست است:
 -1رمز عملیات آزادسازی خرمشهر یاعلی ابن
ابیطالب بود.
 -2شهید عباس دوران در عملیات فاو شهید
شد.
 -3اولین شهید دفاع مقدس  ،شهید ایرج
دستیاری می باشد.
 -4آزادسازی بستان و هفتاد روستا در عملیات
طریق القدس با رمز یا حسین(ع) صورت گرفت.

نوبت اول

بازاروسرمایه

اخیرا بانک مرکزی و مرکز آمار به فاصلهای کوتاه،
نسبت به ارائه وضعیت رشد اقتصادی اقدام کردند .بر
اساس گزارشی از ایسنا ،آنچه مرکز آمار ایران در رابطه
با رشد اقتصادی اعالم کرد از این حکایت داشت که
در بهار سال جاری تولید ناخالص داخلی ( )GDPبه
 ۱۷۷هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان با احتساب نفت رسیده
است در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته
 ۱۶۵هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان بوده که نشان دهنده
رشد  ۷.۶درصدی اقتصادی در بهار سال جاری است .از
سوی دیگر تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت
در بهار امسال  ۱۵۰هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان بوده که
نسبت به دوره مشابه سال قبل که  ۱۴۴هزار و ۲۰۰
میلیارد تومان گزارش شده بود  ۴.۶درصد رشد داشته
است .اما بانک مرکزی هم از رشد اقتصادی مثبت
در هر دو بخش با نفت و بودن نفت خبر داده بود،
براساس اعالم این بانک تولید ناخالص داخلی در بهار
با احتساب نفت  ۳۴۷هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان و تولید
بدون نفت  ۳۱۴هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان ثبت شده که
نشان میدهد رشد اقتصادی با نفت در بهار  ۶.۲درصد
و بدون نفت  ۴.۷درصد بوده است .بر این اساس،
رشد اقتصادی اعالمی مرکز آمار با نفت  ۱.۴درصد و
بدون نفت بیشتر از رشد بانک مرکزی است ولی بدون
نفتی که مرکز آمار اعالم کرد  ۰.۱درصد کمتر از نرخ
رشد اعالمی بانک مرکزی است.
متفاوت بودن آمار بانک مرکزی و مرکز آمار موضوع
تازهای نیست و هر بار این تفاوت بازتاب گستردهای
میان فعاالن اقتصادی و بخشهای مختلف به
همراه داشت .به گفته فعاالن اقتصادی تفاوت میان
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار چالشهای بسیاری
را برای انجام فعالیتها به وجود میآورد چراکه سبب
غیرشفاف شدن چشماندازهای اقتصادی میشود .این
صحبتها در حالی مطرح میشود که عدهای معتقدند
تفاوت بین نرخهای اعالم شده توسط بانک مرکزی و
مرکز آمار مسئلهای طبیعی است که ریشههای آن
به تفاوتهای فنی در زمینه محاسبه مسائل مختلف
بازمیگردد .اما این تفاوتها چه طبیعی باشد و چه
غیرطبیعی بدون شک تبعاتی را برای اقتصاد به همراه
خواهد داشت.
تفاوت آمارها عالمت غلطی از اقتصاد به فعاالن
اقتصاد میدهد؟
هادی حقشناس ،کارشناس مسائل اقتصادی با
اشاره به تفاوت آمارهای اعالمشده از سوی بانک
مرکزی و مرکز آمار و تبعات این تفاوت برای اقتصاد
به«ابتکار» گفت :قطعا تفاوت آمارهای اعالمشده از

کیمیانجفی

اعداد و آماری که درخصوص شاخصهای کالن اقتصادی اعالم میشود ،روایتی دقیق از اوضاع کشور است بنابراین اختالف در آمارهای اعالم شده میتواند
تبعات منفی بسیاری را برای اقتصاد و فعاالن اقتصادی به همراه داشته باشد ،چراکه آمارهای اعالمشده زمینهساز تصمیمگیریها و فعالیتها در آینده است.

قشناس:
ح 
فعاالناقتصادی
زمانیکه با دو آمار
مواجهمیشوند
نمیتوانند به یک
عبینانه
تحلیلواق 
از اقتصاد ایران
برسندبنابراین
فعالیتآنها
تحت تاثیر قرار
میگیرد

سوی بانک مرکزی و مرکز آمار عموم مردم را گمراه
خواهد کرد و طبیعتا فعاالن اقتصادی زمانیکه با دو آمار
مواجه میشوند نمیتوانند به یک تحلیل واقعبینانه از
اقتصاد ایران برسند بنابراین فعالیت آنها تحت تاثیر قرار
میگیرد .به بیانی دیگر دو نرخ تورم و یا دو عدد برای
رشد اقتصادی عالمت غلطی از اقتصاد را به فعاالن
اقتصادی میدهد و آنها را برای هرگونه تصمیمگیری
دچار چالش میکند.
حقشناس با اشاره به سردرگمی عموم مردم به دلیل
تفاوت آمارهای اعالم شده ادامه داد :اعالم آمارهای
متفاوت هم ،عالمتی غلطی به عموم مردم میدهد
و آنها را سردرگم میکند .قبال مصوب شده بود که
دستگاههای تخصصی خودشان میتوانند آمار بدهند

بنگاههای چینی تحریمهای ایران را دور نمیزنند

اما برای انتشار عمومی باید مرجع یکی باشد.
چرا آمارهای اعالمشده با یکدیگر متفاوت است
وی اظهار کرد :از سوی دیگر آمارهای متفاوت برای
افرادی که کار تحقیقی انجام میدهند دشواریهایی به
وجود میآورد.
حقشناس در ادامه گفتوگو به تفاوت نگاه مرکز
آمار و بانک مرکزی در جمعآوری اطالعات برای آمارهای
به دست آمده اشاره کرد و در این خصوص گفت :البته
باید اشاره کرد که نگاه بانک مرکزی و مرکز آمار در
محاسبات با یکدیگر متفاوت است .به این شکل که
جامعه هدف یکی از این بخشها تنها شهرها است و
جامعه هدف دیگری هم شهرها بوده و هم روستاها،
و یا سبد فرمهای آماری یکی از این بخشها به لحاظ

تعداد متفاوت با دیگری است و در مجموع میتوان
عآوری اطالعات با
گفت که این دو بخش در جم 
یکدیگر متفاوت هستند .اما این تفاوت را محققانو
دانشمندان میدانند و هنگامی که این تفاوتها توسط
رسانهها منتشر میشود عموم مردم را سردرگم میکند
و آنها نمیتوانند به تحلیل درستی از وضعیت اقتصاد
برسند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر نگاه متفاوت مراکز
برای بررسی مسائل کالن اقتصادی ادامه داد :قطعا نگاه
بخشها برای بررسی مسائل یکی نیست و همانطور که
اشاره کردم ممکن است جامعه هدف آنها متفاوت از
هم باشد ،سبد فرمهای آماری با یکدیگر یکی نباشد و
سال پایه هم تفاوتهایی را ایجاد میکند.

آیتالله آل هاشم نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی در دیدار با مسعود بادین نایب
رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا ،از
اقدامات ارزنده بیمه آسیا در حمایت از جامعه
طالب کشور تقدیر و تشکر کرد.
مسعود بادین نایب رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل بیمه آسیا و هیئت همراه در دیدار با
امام جمعه تبریز ،ارائه خدمات به روحانیون و
طالب را از افتخارات این شرکت خواند و تمدید
قرارداد بیمه آسیا و مرکز خدمات حوزه های
علمیه برای هفتمین سال متوالی را نشان دهنده
رضایت و ارائه خدمات با کیفیت به این عزیزان
توصیف کرد .آیت الله سید محمدعلی آل هاشم
امام جمعه تبریز نیز در این دیدار ضمن قدردانی
از عملکرد ارزنده و شایسته بیمه آسیا در خدمت
رسانی به روحانیون و خانواده آنها ،خواهان
تداوم این همکاری شد .همچنین در ادامه این
دیدار ،مجید حداد معاونت سالمت و امور بیمه
ای مرکز خدمات حوزه های علمیه سراسر کشور،
در گزارشی از اقدامات و فعالیت های بیمه آسیا
در قرارداد فی مابین ،از تالش کارشناسان این
شرکت در استان آذربایجان شرقی در کاهش
زمان پرداخت خسارت ،ابراز خرسندی کرد و آن
را قابل توجه و ارزنده خواند.
گفتنی است در این دیدار ،غالمرضا سرلک
معاون فنی بیمه های اموال و صالح الدین
قربانپور سرپرست منطقه سه ،مدیرعامل بیمه
آسیا را همراهی می کردند.

شرکت بیمه تعاون یک واحد مشاوره
طراحی با همکاری مهندسان
ساختمان راه اندازی کرده است

فرصتهای اقتصادی اکو ،فدای تنشهای سیاسی شد

یک کارشناس اقتصاد بینالملل اظهار کرد :نباید مدعی این شویم
حاال که ایران عضو پیمان شانگهای شده ،بنگاههای چینی برای
همکاری با ایران تحریمها را دور بزنند .باید توجه داشته باشیم که
اساسا بنگاههای چینی این اقدام را انجام نمیدهند و چین نسبت
به ایران منافع بیشتری با غرب دارد بنابراین این ذهنیت و مطالبه در
بلندمدت برای ما مشکلساز میشود.
به گزارش ایلنا ،کمیل طیبی درباره پیوستن ایران به پیمان شانگهای
و سواالتی مبنی بر اینکه پیوستن ایران به این اتحادیه میتواند مشکل
تحریمهای اقتصادی را برطرف سازد یا اینکه بهرهمندی از فرصتهای
پیمان شانگهای نیاز به لغو تحریمها دارد ،اظهار کرد :عضویت در
این اتحادیه و پیمانها باب همکاری را میطلبد و هر عضوی متعهد
میشود که مفاد و بندهای توافق و اهداف اتحادیه را پیگیری کند و اگر
اهداف مبتنی بر توسعه روابط اقتصادی است ،اعضا باید جنبههای
سرمایهگذاری را در نظر بگیرند و در این جهت مانعزدایی کنند ،حتی
اگر موانع قانونی در داخل کشور وجود دارد باید برطرف شود و حتی
تسهیالت قانونی برای تحقق اهداف پیمان و اتحادیهها ارائه شود.
وی ادامه داد :بنابراین کار کردن در یک چارچوب بزرگ اتحادیهای
مانند شانگهای که  25درصد سهم اقتصاد جهانی در آن متمرکز شده
و دو عضو بزرگ چین و روسیه شامل آن میشود مقتضیات خود را
میطلبد.
این کارشناس اقتصاد بینالملل تاکید کرد :وقتی از چین صحبت
میکنیم یعنی صنایع چینی و شرکتهای بزرگ و قدر اقتصادی و
بانکهای بزرگ چینی که همه آنها مقید به این هستند که مشمول
جرایم دور زدن تحریمها علیه ایران نشوند.
طیبی با تاکید بر ضرورت پیوستن به  FATFافزود :حال که ایران
عضو این پیمان و اتحادیه شده و با عضویت در این پیمان نگرش
اقتصادی دارد باید به سمت برداشته شدن تحریمها و پیوستن به
 FATFحرکت کند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش با بیان اینکه این وضعیت
را یک شرایط بینابین میبینم یادآور شد :از یک طرف زمینهای فراهم
شده تا ایران عضو این پیمان و اتحادیه شود و از سوی دیگر عضویت
ایران در این پیمان ،زمینهای را ایجاد میکند که بتوانیم به سمت

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

لغو تحریمها و برداشته شدن موانع داخلی گام برداریم تا برای
ساختارسازی در کشور هم اقداماتی انجام شود.
این کارشناس اقتصاد بینالملل در ادامه با اشاره به این اظهاراتی
که عضویت ایران در اتحادیه و پیمان شانگهای میتواند عاملی برای
دور زدن تحریمها باشد و میتواند به اقتصاد ایران در شرایط تحریم
کمک کند ،گفت :این اظهارات را یک نگرش سیاسی با دیدگاه خاص
میدانم که حتی نگرش اقتصاد سیاسی هم نیست .آن چیزی که در
دنیای واقعی و در مرحله عملی پیادهسازی میشود این است که تمام
کشورها تابع اصول ،مقررات و قوانین اقتصادی هستند یعنی به دنبال
ایجاد زمینه برد برد و تامین منافع اقتصادی طرفین هستند.
وی افزود :ما باید زمینه توسعه صادرات و شناسایی بازارهای هدف
صادراتی را دنبال کنیم و این موضوعات در تمام پیمانها و اتحادیهها
برای اعضا حائز اهمیت هستند.
طیبی در ادامه صحبتهایش با اشاره به ساختار اقتصادی و
سیاسی کشور ترکیه بیان کرد :ترکیه چالشهای سیاسی بسیاری
دارد اما از سوی دیگر شاهد اقتدار اقتصادی این کشور هستیم و
میبینیم که فارغ از هر دیدگاه سیاسی ،اصول اقتصادی را میداند و
رعایت میکند .بنابراین اقتدار سیاسی ترکیه مدیون اقتدار اقتصادی
این کشور است.
وی با بیان اینکه اگر هدفمان از عضویت در این پیمانها تقویت
اقتصاد و خروج از شرایط فعلی اقتصاد ایران است نباید این انتظار را
داشته باشیم که کشورها اصول اقتصادی خود را در همکاری با ایران
نادیده بگیرند ،خاطرنشان کرد :نباید مدعی این شویم حاال که ایران
عضو پیمان شانگهای شده ،بنگاههای چینی برای همکاری با ایران
تحریمها را دور بزنند .باید توجه داشته باشیم که اساسا بنگاههای
چینی این اقدام را انجام نمیدهند و چین نسبت به ایران منافع
بیشتری با غرب دارد بنابراین این ذهنیت و مطالبه در بلندمدت برای
ما مشکلساز میشود.
این کارشناس اقتصاد بینالملل همچنین درباره موضوعاتی مبنی بر
اینکه اساسا عضویت ایران در پیمانها و اتحادیههای جهانی فرصتی
ایجاد نکرده و پیش از این هم ایران نتوانست از فرصتهای اقتصادی
کشورهای عضو اکو و یا سایر اتحادیهها بهره ببرد ،اظهار کرد :موضوع

وزارت نیرو

شــرکت آب و فاضــاب سیســتان و بلوچســتان در نظــر دارد بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات – مصــوب
 1383مجلــس شــورای اســامی از محــل اعتبــارات طرحهــای عمرانــی  ،بــه منظــور اجــرای پــروژه ای مطابــق
مشــخصات زیــر از کلیــه پیمانــکاران حقوقــی واجــد شــرایط  ،جهــت شــرکت در مناقصــه دعــوت بــه عمــل آورد .
 – 1کارفرما  :شرکت آب و فاضاب سیستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصه  :عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضاب شهر زاهدان ( اولویت دوم ) 1400
 – 3دستگاه نظارت  :شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضاب.
 – 4مبلــغ بــرآورد اولیــه  ( 74/952/456/572 :هفتــاد و چهــار میلیــارد و نهصــد و پنجــاه و دو میلیــون و چهارصــد و پنجــاه و
شــش هــزار و پانصــد وهفتــاد و دو ) ریــال .
 – 5مدت اجرای کار  ( 6 :شش ) ماه شمسی
 -6رشته و پایه پیمانکار  :اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صاحیت پیمانکاری در رشته آب ( حداقل پایه . ) 5
 – 7مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه  ( 3/750/000/000 :سه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ) ریال
نــوع تضمیــن  :الــف – رســید بانکــی واریــز وجــه نقــد و ب – ضمانتنامــه بانکــی و یــا ضمانــت نامــه هــای صــادره از ســوی موسســات
اعتبــاری غیربانکــی کــه دارای مجــوز فعالیــت از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران هســتند بــه نفــع کارفرمــا .
-8تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه :
مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ  1400/06/30لغایت  1400/07/07می باشد.
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت  14مورخ  1400/07/18می باشد .
تاریخ بازگشایی پیشنهادها ساعت  8:30مورخ  1400/07/19می باشد .
لــذا شــرکتهای واجــد شــرایط مــی تواننــد پــس از انتشــار فراخــوان بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد)
بــه آدرس  www.setadiran.irو بــا پرداخــت مبلــغ ( 500000پانصــد هــزار ) ریــال  ،اســناد مناقصــه را دریافــت و بــا توجــه بــه
مندرجــات اســناد مناقصــه و در مواعــد زمانــی منــدرج در ســامانه  ،مــدارک الزم شــامل پــاکات (الــف)  ( ،ب) و ( ج ) را مطابــق بــا
شــرایط مناقصــه تهیــه و بصــورت فایلهــای  PDFدر ســامانه فــوق بارگــذاری نماینــد .
نوبت اول  1400/06/30 :نوبت دوم 1400/06/31 :
شرکت آب و فاضالب
سیستان و بلوچستان
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kimia.najafi.23@gmail.com

دفتر حقوقی و قرارداهای شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان

بسیار مهم این است که معموال ایران فرصتهای اقتصادی را قربانی
اختالفات سیاسی میکند .در کشورهای عضو اکو هم پتانسیلهای
بسیار خوبی برای فعالیتهای اقتصادی وجود داشت اما چگونگی
همکاری بین کشورها بسیار مهم است.
طیبی با بیان این مسئله که برخی از همکاریها شکل نگرفت ادامه
داد :ما فرصتهای اقتصادی را در اکو فدای تنشها و اختالفات
سیاسی کردیم و همین عدم قرابت سیاسی در اکو باعث شد
همکاریها شکل نگیرد در صورتی که اکو یک بازار اقتصادی 500
میلیون نفری برای ایران محسوب میشد.
وی افزود :ایران میتوانست با کشورهای بزرگ عضو اکو از جمله
ترکیه ،پاکستان و سایر کشورهای عضو فعالیتهای اقتصادی و
بازارسازی انجام دهد و از این طریق از فرصتها بهره ببرد.
این کارشناس اقتصاد بینالملل عضویت در پیمان شانگهای را یک
فرصت دانست و گفت :معتقدم عضویت در پیمان شانگهای الگوی
جدیدی است که وابسته به سوابق شکست خورده ایران نیست و باید
عضویت در پیمان شانگهای را جدا از عملکرد و سابقه ایران بررسی
کرد و آن را یک فرصت جدید دانست که میتواند متفاوت از سوابق
ایران باشد.
طیبی همچنین با اشاره به فرصت اقتصاد ترانزیتی پیمان شانگهای
برای ایران و فعال شدن کریدور جنوب -شمال کشورمان و اتصال
بنادر جنوبی به بنادر شمالی ایران و دسترسی به کشورهای روسیه
تا چین بیان کرد :در پیمان شانگهای الگوهای زیاد تجاری میتوان
تعریف کرد از جمله الگوی تجاری حمل و نقل ،انرژی ،تجارت
مجازی و ...که تمام این الگوها در چارچوب همکاریهای بین اعضای
این پیمان قابل اجراست و یکی از این الگوهای بسیار مهم فعالسازی
مسیر ترانزیتی است.
این کارشناس اقتصاد بینالملل ادامه داد :الگوی تجاری حمل و نقل
یا ترابری بین کشورهای عضو پیمان شانگهای امکانپذیر است اما نیاز
به زیرساختها دارد و باید بتوانیم زیرساختهای ترانزیتی در کشور را
فعال کنیم که ایجاد این زیرساختها هم نیاز به سرمایهگذاری دارد و
برای سرمایهگذاری در این حوزه بازهم باید به احیای برجام و پیوستن
به  FATFبرگردیم.

محمد باباکردی ،سرپرست معاونت فنی بیمه
تعاون در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه
بینالمللی صنعت ساختمان گفت :شرکت
بیمه تعاون با توجه به اهمیت و ضرورت
صنعت ساختمان و اینکه بیمه نامههای زیادی
با این حوزه مرتبط هستند ،سرمایه گذاریهای
خوبی در بخشهای منابع انسانی ،نرمافزاری و
سختافزاری این حوزه انجام داده است.
وی ادامه داد :بیمه تعاون در مدیریت بیمه
نامههای مهندسی و مسئولیت شرکت از چندین
مهندس متخصص و کار آزموده در این حوزه
بهرهمند شده و بدین ترتیب بیمه نامههایی
مرتبط با صنعت ساختمان را با پوششهای
کامل و با حق بیمه نامههای منطقی و کامال فنی
در اختیار بیمه گذاران قرار میدهد.
باباکردی افزود :با سازمان نظام مهندسی
ساختمان مذاکرات اولیه صورت گرفته و
امیدواریم تا سه ماه آینده اجرایی شود ،تا بتوانیم
خدمات بیمهای را به تمام اعضا نظام مهندسی
چه حقیقی و چه حقوقی به صورت کامل ارایه
دهیم .سرپرست معاونت فنی بیمه تعاون
گفت :در حال حاضر بیمه نامه ای که بیمه
تعاون در اختیار بیمه گذران قرار میدهد هم به
صورت تکی و هم به صورت پکیج بیمهای است.
وی در ادامه افزود :شرکت بیمه تعاون یک
واحد مشاوره طراحی راهاندازی کرده است
که همکاران شرکت در این واحد هم در حوزه
مهندسی و هم در حوزه بیمه متخصص هستند و
به اعضاء سازمان نظام مهندسی مشاورهای الزم
را جهت صدور بیمه نامه و خسارت میدهند،
این کار باعث می شود که نیاز جامعه مهندسی
کشور در این زمینه رفع شود.

تغییر مسیر رشد بخش مسکن در بهار
بررسیها نشان میدهد که پس از ثبت دو رشد مثبت بخش مسکن در دو فصل پایانی سال قبل ،در بهار سال  ۱۴۰۰بخش ساختمان
رشد منفی را ثبت کرد .این در حالی است که تداوم رشد مثبت بخش مسکن ،نیازمند توجه سیاستگذار است.
بانک مرکزی آخرین آمارهای رشد اقتصادی در بهار  1400را منتشر کرد .این گزارش عالوه بر انتشار آمار رشد اقتصادی کل،
آمارهای بخش های مختلف را نیز اعالم کرده است .یکی از بخش های این گزارش ،تغییرات ارزش افزوده بخش مسکن و
ساختمان است .آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد ارزش افزوده این بخش در بهار  1400به میزان منفی  12درصد
گزارش شده است ،این در حالی است که در فصل پاییز و زمستان سال قبل رشد این بخش به ترتیب به میزان  21درصد و 8
درصد گزارش شده بود .این آمارها نشان می دهد که نیاز است سیاستگذاران برای تداوم رشد مثبت بخش مسکن ،سیاست
های الزم را برای خروج از رکود بخش مسکن ،اجرایی کنند .در این خصوص اجرای طرح رونق اقتصادی و حمایت از بانک های
تخصصی در این شرایط می تواند یکی از راه کارهای مهم و اساسی باشد .البته باید توجه کرد که با توجه به سابقه مسکن مهر ،
ضوابط و پیش نیازها برای اجرای این طرح در نظر گرفته شود ،تا بتواند شرایط بخش مسکن را بهبود بخشد.
بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش ،آمارهای رشد اقتصادی بهار را ارائه کرده است .براساس محاسبات مقدماتی اداره حسابهای اقتصادی این بانک،
تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ( 1400به قیمتهای پایه سال  ،)1395با نفت به رقمی حدود  3477.0هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود 3148
هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش  6.2و  4.7درصدی برخوردار است.
در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصوالت زراعی با کاهش عملکرد  0.9درصدی مواجه شد،
ارزش افزوده سایر گروههای اقتصادی شامل «نفت»« ،صنایع و معادن» و «خدمات» از افزایشی به ترتیب معادل  2.1 ،23.3و  7.0درصدی برخوردار
بودهاند.
ذکر این نکته ضروری است که تحقق رشد  7.0درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه اول سال  1400و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه
ماهه اول سال  1399متاثر از پیامدهای شیوع بیماری کرونا با کاهش  2.5درصدی مواجه شده بود ،حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع
ویروس کرونا است .بررسی سهم فعالیتهای مختلف اقتصادی در بخش خدمات نشان می دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این بخش عمدتا ًدر نتیجه
افزایش ارزش افزوده فعالیتهای «حمل و نقل و انبارداری»« ،بهداشت و مددکاری اجتماعی»« ،عمده فروشی ،خردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری»،
«اطالعات و ارتباطات»و «حرفهای ،علمی و فنی» بوده است.
همچنین هزینههای مصرفی بخش خصوصی که در سال  1399به میزان  0.5درصد کاهش داشت ،از فصل چهارم سال گذشته روند رو به بهبود ملموسی
به خود گرفته و در فصل ابتدایی سال جاری نیز رشد  2.2درصدی را تجربه کرد .رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل نیز در فصل اول سال جاری نسبت به
فصل مشابه سال گذشته معادل منفی  3.5درصد تحقق یافت که در این ارتباط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشینآالت رشد قابل توجه  15.8درصدی
را تجربه کرد؛ در حالی که تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان کاهش معناداری (منفی  10.3درصد) را به ثبت رساند .همچنین صادرات و واردات کاالها
و خدمات (به قیمتهای ثابت) ،پس از کاهش به ترتیب  10.4و  28.7درصدی در سال  ،1399در سه ماهه اول سال  1400به ترتیب با رشد  35.6و 30.5
درصدی همراه بودند.

