
پس از سهمیه بندی بنزین و بازگشت مجدد کارت 
سوخت، ماجرای کهنه بنزین دزدی یا به عبارت 
بهتر معامالت بنزینی آغاز شده است و بعضا شاهد 
هســتیم که در برخی از پمپ بنزین ها اپراتورها 
با در دست داشــتن تعداد زیادی کارت سوخت 

سودجویی می کنند.
به  گزارش ایســنا، دو نرخی شــدن قیمت بنزین 
این امکان را برای برخی از افراد به وجود آورد تا از 
طریق فروش سهمیه خود سودجویی کنند، بدین 
ترتیب که فرد کارت سوخت خود را به جایگاه دار 
به قیمت پایین تر از ۳۰۰۰ تومان می فروشــد و 
اپراتور نیز با کمی ســود به همان قیمت مصوب 
یعنی هر لیتر ۳۰۰۰ تومان، سوخت را به متقاضی 

به فروش می رساند.

در یک حســاب سرانگشــتی اگر فرض کنیم که 
اپراتور در هر سوخت گیری که به طور میاگین ۳۰ 
لیتر است ۱۵ هزار تومان سود کند و در طول روز 
برای ۲۰ نفر نیز ایــن کار را انجام دهد، حداقل در 

یک روز ۴۵۰ هزار تومان سود خواهد کرد.
دولت برای مقابله با این مساله اقداماتی را همچون 
پیمایش میزان مصرف تاکســی ها و خودروهای 
حمل بار که سهمیه بیشتری دارند انجام داده است 
اما بعضا بازهم دیده می شود که این کار در برخی از 

جایگاه های سوخت رواج دارد.
فاطمه کاهی - ســخنگوی شــرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی - در این رابطه به ایسنا گفت: در 
بازرسی هایی که به صورت دوره ای از جایگاه های 
سوخت انجام می شود این موضوع نیز مورد توجه 

قرار می گیرد و اگر موردی مشاهده شود قطعا با آن 
برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه افراد نیز می توانند این مساله را با 
سامانه ۰۹۶۲۷ در میان بگذارند، اظهار کرد: اگر در 
این زمینه افراد دچار مشکل شدند و اپراتورها کارت 
جایگاه را در اختیار آن ها قــرار ندادند می توانند 
شکایت خود را به این سامانه اعالم کنند و مطمئن 

باشند که شکایت آن ها قطعا پیگیری خواهد شد.
کاهی با تاکید بر اینکه جایگاه ها موظف هستند 
کارت سوخت جایگاه را در اختیار افرادی که قصد 
دارند به صورت آزاد بنزین بزنند قرار دهند، گفت: 
روی عملکرد اپراتور ها نیز نظارت ویژه وجود دارد 
اما با این حال افراد نیز می توانند هرگونه تخلف در 

پمپ بنزین ها را گزارش دهند.

بانک مرکزی طی بخشــنامه ای شرایط پذیرش 
سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری را 

به شبکه بانکی اعالم کرد.
به گــزارش ایســنا، در همین راســتا، بانک ها 
و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی می توانند 
با شــرایط زیــر نســبت بــه پذیرش ســهام 
عدالــت بــرای وثیقــه صــدور کارت اعتباری 

 مرابحه براســاس بخشــنامه های قبلــی اقدام 
کنند:

۱-  درصــدی از ارزش آن بخــش از ســبد 
سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است، 
در چارچوب ضوابط به عنوان وثیقه صدور کارت 

اعتباری قابل پذیرش است.
۲- ســهام تمامی شــرکت های موجود در سبد 

سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است 
 باید به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری پذیرفته 

شود.
۳- صدور کارت اعتباری به پشتوانه وثیقه سهام 
عدالت، صرفــا برای متقاضی که ســهام عدالت 
 متعلق به وی توثیق شــده اســت، امکان پذیر 

است.

وزیر دارایی فرانسه رکود اقتصادی ۱۱ درصدی را 
برای این کشور در سال ۲۰۲۰ به دنبال شیوع کرونا 

پیش بینی کرد.
»برونو لو مر« روز سه شــنبه در گفــت و گو با »آر. 
ت. ال« فرانســه تصریــح کرد: شــوک اقتصادی 
 ناشی از شــیوع کرونا در فرانسه بسیار غیرمنتظره 

است.   
آر. ت. ال افــزود: کاهش تولیــد ناخالص داخلی 
در فرانسه در ســه ماهه نخست ســال میالدی با 

آغاز مبارزه بــا بیماری همه گیر کوویــد – ۱۹ به 
میزان ۵.۳ درصد تعیین شــده بود. لــو مر رکود 
 اقتصادی ۱۱ درصدی را در سال جاری پیش بینی 

کرده است.
تارنمای روزنامه اقتصادی »لزکو« هم روز سه شنبه 
به نقل از وزیر دارایی فرانسه نوشت: دولت هم اینک 
در حال کاهــش ۱۱ درصــدی در تولید ناخالص 
داخلی در سال جاری است در حالی که این میزان 

پیشتر ۸ درصد پیش بینی شده بود.

این رقــم در ســومین الیحــه اصالحــات مالی 
بــرای ســال ۲۰۲۰ میــالدی کــه قرار اســت 
 در روزهــای آینــده ارائه شــود، عرضــه خواهد 

شد.
فرانسه هم اینک با ۱۸۹ هزار و ۲۲۰ مبتال هشتمین 
کشور جهان با بیشترین میزان تاثیر ناشی از کرونا 
است. در این کشــور تاکنون  ۲۸ هزار و ۸۳۳ نفر 
در پی ابتال به بیمــاری کووید – ۱۹ جان خود را از 

دست داده اند.

مرکز آمار اعالم کرد که جمعیت ۱۵ و ساله و بیشتر 
ساکن در شهرها روزانه به طور میانگین بیش از ۱۰ 
ساعت را صرف رسیدگی به خود می کنند و تنها سه 
ساعت را به اشتغال و کسب مزد اختصاص می دهند.
مرکز آمار کشــور در تصویرنگاری جزئیات گذران 
وقت جمعیت ۱۵ ســاله و بیشتر ســاکن در نقاط 
شهری بر حسب وضعیت سواد را منتشر کرد. بررسی 
نمودارهای آماری نشــان می دهد این گروه ســنی 
بیشــترین زمان را به رســیدگی و خــود مراقبتی 
)همچون خواب( اختصاص می دهنــد، به گونه ای 

که افراد باسواد ۱۱ ساعت از شبانه روز و بی سوادها 
۱۲ ســاعت و ۱۷ دقیقه را صرف این کار می کنند. 
نوجوانان با سواد کشور در پاییز ۹۸ به طور میانگین 
روزانه چهار ســاعت و بی ســواد چهار ساعت و ۳۵ 
دقیقه را به فعالیت های فرهنگی، رسانه های گروهی 
و تمرین های ورزشی می پردازند. معاشرت، ارتباط، 
مشارکت اجتماعی و آداب و رســوم دینی از دیگر 
فعالیت هایی اســت که افراد ۱۵ ســاله و بیشتر در 
کشــور انجام می دهند، البته زمانی کــه برای این 
فعالیت ها صرف می شود در بین باسوادن یک ساعت 

و ۴۲ دقیقه و افراد بی سواد ۲ ســاعت و ۲۲ دقیقه 
است. یادگیری در عرصه های مختلف در بین افراد 
۱۵ ساله و بیشتر در شهرها بیســیار ناچیز است به 
گونه ای که افراد با ســواد تنهــا ۴۸ دقیقه در روز و 
بی سواد تنها ســه ثانیه را صرف یادگیری می کنند.  
خدمات خانگی بدون مزد بــرای اعضای خانواده از 
دیگر شاخص های مورد اندازه گیری این گروه سنی 
توسط مرکز آمار اســت. افراد باسواد ۲ ساعت و ۳۷ 
دقیقه و بی سواد سه ساعت و ۱۹ دقیقه از شبانه روز را 

به این موضوع اختصاص می دهند.

بنزین  دزدی را گزارش دهید

شرایط پذیرش سهام عدالت برای وثیقه کارت اعتباری بانکی اعالم شد

پیش بینی رکود ۱۱ درصدی در فرانسه

ایرانیان باالی ۱۵ سال چگونه وقت خود را می گذرانند؟
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نقدی بر وضعیت مفهوم 
بهره وری در ایران

بهره وری را درســت انجام 
دادن کار درســت می دانیم 
یا بــه تعبیــری اســتفاده 
بهینه از منابع در دســترس 
 جهت ایجــاد ارزش که خود منشــاء عقالنیت در 
تصمیم سازی، نظم، شفافیت و نهایتاً تولید رفاه در 
هر جامعه خواهد بود. کما اینکه به واســطه همین 
 مفهوم است که کشورهای توســعه یافته بیش از

۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی خــود را از طریق 
بهبود مستمر نظام تولید کاال و خدمات خود بدست 
آورده و با بازتوزیع منافع در کشور رفاه و آسایش عامه 
مردم را فراهم می سازند.زیرساخت های بنیادین در 

راستای استقرار...

  هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی 
و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران
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شسب تند افزایش قیمت ها 
در بازار لوازم خانگی

رقابت  منفی 
در  بازار  مسکن

کارشناسان نسبت به تکاپوی سودجویان هشدار دادند

دالالن در کمین سهام عدالت
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موج گرانی و کوچک تر شدن سفره های مردم
در حالی   نوبخت   از  کاهش 30 درصدی   نرخ   تورم   در  سال   99 

نسبت  به  98   می گوید  که   قیمت ها   هر   روز   رو   به   افزایش   است 

هرچند کمتر کسی را  می توان یافت که در این اوضاع 
کرونایی، راهش به بازار لوازم خانگی بیفتد، اما هستند 
کسانی که به دلیل خراب شدن لوازم خانگی مصرفی 
خود مجبورند راهشــان را به این بازار کج کنند. در 
این میان شنیده ها حاکی از افزایش افسارگسیخته 
قیمت هاســت؛ گویی قیمت لوازم خانگی همپای 
قیمت ارز، لحظه ای اعالم می شود. اگر یکی از لوازم 
خانگی تان خراب شود و مجبور شوید به سه راه امین 
حضور سری بزنید، مشاهده می کنید قیمت ها عالوه 
بر اینکه در مغازه ها متغیر است، افزایش نجومی را نیز 
تجربه کرده است. فروشندگان اظهار می کنند این 
قیمت ها را از شرکت ها استعالم می کنند و نقشی 
در آشفتگی قیمت ها ندارند. این در حالی است که 

انجمن تولیدکنندگان نیز...

همزمان با برداشــتن قیمت از آگهی های فروش 
ملک، گروهی از فروشنده ها تحت تاثیر توهم افزایش 
تماس های بی هدف و همچنین برای آنکه دســت 
باال را داشته باشــند مرتباً قیمت ها را به روز رسانی 
می کنند؛ اقدامی که می تواند رکود بازار مسکن را 
عمیق تر کند.به گزارش ایسنا، بازی نوسان گیران 
در بازار مســکن که رئیس اتحادیه امــالک آن را 
»قماربازی« دانسته پس از حذف قیمت آگهی های 
فروش ملک دچار اختالل شده است. در این شرایط 
گروهی از مالکان برای آنکه دست باال را داشته باشند 
مرتباً اقدام به افزایش قیمت پیشنهادی می کنند. 
با این حال واسطه های ملکی می گویند که خرید و 
فروش ها صرفاً در واحدهای به قیمت انجام می شود.

گزارش های میدانی از دفاتر...



اقتصاد2
ایران وجهان

به دســتور رئیــس ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

خودروسازان موظف به رعایت 
قیمت های شورای رقابت هستند

رئیس ســازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان ضمن تاکید بــر اینکه در 
طرح پیش فروش خــودرو، حامــی حقوق 
مصرف کننده هســتیم و خودروســازان نیز 
موظف هســتند در طرح  فروش های خود از 
 قیمت های مصــوب شــورای رقابت پیروی

 کنند.
به گزارش ایســنا، عباس تابش با بیان اینکه 
طرح پیش فروش خودرو توسط کمیته خودرو 
ارائه شده که مشابه ای هم در دنیا ندارد، اظهار 
کرد: هر طرحی الزاما نباید مشــابهی در دنیا 
داشته باشد و بگذاریم در برخی موارد نیز دنیا 
از مشابه ایرانی اســتفاده کند. در طرح پیش 
فروش خودروها همه جوانب کار سنجیده شده 
است و ما با آمادگی کامل به استقبال اجرای 

این طرح می رویم.
رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در  بخشــی از صحبت هایش 
با شــاره به نحــوه قیمت گذاری هــا، گفت: 
شورای رقابت به عنوان مسئول قیمت گذاری 
خودروها، قیمت هــا را اعالم کرده اســت و 
خودروســازان نیز موظف بــه رعایت فروش 
به همان قیمت هــا هســتند.   همچنین به 
زودی برای برخی خودروهــای کم تیراژ نیز 

قیمت گذاری صورت خواهد گرفت.
تابش تصریــح کــرد: ســازمان حمایت از 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان نیز به 
عنــوان مدافع حقــوق مصرف کننده رصد و 
 نظارت بــر این قیمت هــا را انجــام خواهد

 داد.
وی با بیــان اینکه قیمت تمام شــده هر کاال 
بســته به متغیرها و شاخص های خاص خود 
تعیین می شود، تاکید کرد: شورای رقابت نیز 
قیمت خودروها را بر اساس این متغیرها و بر 
اساس نرخ تورم محاســبه می کند و سازمان 
حمایت نیز بــه عنوان مرجع رســیدگی به 
شــکایات، این آنالیز قیمتی را دریافت کرده 
اســت تا کار رصد و پایش را بــه عنوان عضو 
 کمیته خودرو و عضو ستاد تنظیم بازار بهتر

 و دقیق تر انجام دهیم.

هماهنگی های الزم برای عرضه خودروها 
احتکار شده انجام شد 

معاون وزیــر صمــت در یک برنامــه ایران 
امــروز تصریح کرد: در رابطه بــا خودروهای 
بدون پالک شناسایی شــده در پارکینگ ها، 
سیاســت های الزم ابالغ شــده و بــا پلیس 
راهور نیروی انتظامی و دادســتانی، تعزیرات 
و... هماهنگی های الزم انجام شــده اســت. 
ضمن اینکه مهلــت پارکینگ ها برای عرضه 
خودروهــای احتکار شــده، ســوم خرداد 
تمــام شــد و از این تاریــخ به بعــد مبنای 
برخورد بازرســان و سایر دســتگاه هایی که 
در این طــرح همکاری می کننــد مواجهه با 
احتکار اســت و اگر خودرویــی بدون پالک 
در پارکینگ ها وجود داشــته باشــد تحت 
عنوان احتــکار بــرای آن پرونده تشــکیل 
می شــود، در صــورت تایید احتــکار مالک 
 خودروها ملزم هستند خودروها را به قیمت 
درب کارحانه عرضه کنند.  بــه گفته تابش 
در حالت دوم اگر مالــک از این روند تمکین 
نکند، دســتگاه های قضایی اقــدام خواهند 
کرد و خــودرو دوباره در اختیار خودروســاز 
قرار می گیــرد تــا در قالب قرعه کشــی و 
طرح های فروش با قیمــت مصوب در اختیار 
مردم قرار گیرد.وی افزود:  نگهداری خودرو 
صفر کیلومتر و بدون پالک عماًل بیش ازسه 
ماه مقــدور و ممکن نیســت و این خودروها 
بایــد در بازار عرضه شــوند. از ســوی دیگر 
نقل وانتقــال وکالتی خــودرو ممنوع اعالم 
شــده اســت؛ بنابراین ســه ماه بیشتر یک 
 خــودرو نمی توانــد بصورت صفــر کیلومتر

 باقی بماند.
رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان گفت: در این مرحله از ثبت نام 
۲۵ هزار خودرو عرضه خواهد شد و متعاقب 
آن عرضه ۷۵ هزار خــودروی دیگر در طرح 
پیش فروش ۱۸ خردادماه خواهیم داشت و سه 
بار تا پایان سال نیز این طرح ها تکرار می شوند. 
امیدواریم با عرضه به موقع و به اندازه کافی، 
افزایش تولید و سیاست های مدیریت بازار و 
تعیین قیمت توسط شورای رقابت به تعدیل 

بازار کمک کنیم.

خبر

همزمان با برداشــتن قیمت 
از آگهی های فــروش ملک، 
گروهی از فروشنده ها تحت 
تاثیر توهم افزایش تماس های 
بی هدف و همچنین برای آنکه 
دست باال را داشته باشند مرتباً قیمت ها را به روز رسانی 
می کنند؛ اقدامی که می تواند رکود بازار مسکن را عمیق تر 
کند.به گزارش ایسنا، بازی نوسان گیران در بازار مسکن 
که رئیس اتحادیه امالک آن را »قماربازی« دانسته پس 
از حذف قیمت آگهی های فروش ملک دچار اختالل شده 
است. در این شرایط گروهی از مالکان برای آنکه دست باال 
را داشته باشند مرتباً اقدام به افزایش قیمت پیشنهادی 
می کنند. با این حال واســطه های ملکی می گویند که 
خریــد و فروش ها صرفاً در واحدهــای به قیمت انجام 
می شود.گزارش های میدانی از دفاتر مشاور امالک نشان 
می دهد با وجود آنکه بعد از عید قیمت های قطعی ۱۱ 
درصد افزایش داشته، رشد نرخ های پیشنهادی ۳۰ تا 
۴۰ درصد بوده است. واســطه ها می گویند که بعضی 
مالکان، نرخ واحدهایی که بعضاً شش ماه موفق به فروش 
آن نشده اند را هر هفته باال می برند؛ اقدامی که قطعا عمق 
رکود را در بازار مســکن عمیق تر می کند.بررسی علت 
اصرار فروشنده ها در به روزرسانی مرتب قیمت ها نشان 
می دهد، افزایش تماس های بی هدف یا به قصد اطالع از 
آخرین نرخ ها باعث ایجاد تصور کاذب از رونق در ذهن 
مالکان شده است.واقعیت آن است که پس از حذف قیمت 
آگهی ها، با وجود آنکه معامالت مقداری دچار افت شده، 
متقاضیان واقعی و غیر واقعی بــرای اطالع از قیمت ها 
مجبور به انجام تماس تلفنی هســتند. همین موضوع 
باعث شده تا مالکان تصور کنند بازار به رونق رسیده و بر 

این اساس مرتباً نرخ را باال می برند. این رفتار در مناطقی 
که از نظر تعداد معامالت در رتبه های باال قرار ندارند نمود 
بیشتری دارد.طبق برآوردهای ایسنا از آخرین وضعیت 
بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه حاکی از آن است 
قیمت های پیشنهادی مسکن در منطقه ۷  بالغ بر ۳۹ 
درصد، منطقه ۸ به میــزان ۳۰ درصد، منطقه ۲۲ بالغ 
بر ۲۴ درصد و منطقه ۱ به میــزان ۱۸ درصد افزایش 
داشته اســت. با این وجود نرخ های قطعی رشد بیش از 
۹ درصد را نشــان نمی دهد.هیچ یک از مناطق مذکور 
جزو محدوده های پرمعامله در شــهر تهران محسوب 
نمی شوند. منطقه ۸ رتبه ششم از نظر تعداد معامالت 
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، منطقه ۷ رتبه هفتم و منطقه 
۱ رتبه هشتم را دارا هســتند. منطقه ۲۲ نیز بین ۱۰ 

منطقه پرمعامله شهر تهران قرار ندارد و تنها ۱.۲ درصد 
معامالت را در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود 

اختصاص می دهد.

رقابت منفی مالکان در سایت های اینترنتی
با این حال - رئیس اتحادیه مشاوران امالک - عامل اصلی 
التهابات بازار مسکن را درج قیمت به شکل بی حساب 
و کتاب در سایت های اینترنتی می داند. مصطفی قلی 
خسروی ضمن تشکر از پلیس فتا برای برداشتن قیمت از 
آگهی های ملکی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه هر فردی 
در هر نقطه از کشور می تواند یک آگهی ثبت کند، رقابت 
منفی در بازار مسکن ایجاد شده است. به طور مثال یک 
نفر خانه خود را متری ۱۵ میلیون تومان آگهی می کند، 

همســایه او که تا قبل از آن با قیمت متری ۱۳ میلیون 
تومان قصد فروش داشت نرخ جدید را ۱۷ میلیون تومان 
ثبت می کند. نفر دیگری در کوچه پایینی ولو این که قصد 
فروش خانه خود را هم نداشته باشد یک آگهی به مبلغ 
۱۸ میلیون تومان در هر متر مربع به ثبت می رساند. این 
وضعیت هرج و مرج ادامه می یابــد و قیمت ها به طور 

اسمی افزایش پیدا می کند.

معاون وزیر: فعال درج قیمت ممنوع!
چند روز قبــل نیز معــاون وزیر راه و شهرســازی در 
گفت وگویی اظهار کرد: تا رفع التهاب بازار مسکن، اجازه 

درج قیمت در آگهی های اینترنتی را نمی دهیم.
محمود محمودزاده گفت: مجموعه و گروه ذی نفع در 
سایت های اینترنتی نسبت به درج قیمت های غیرواقعی 
اقدام کرده اند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد 
اجــازه درج قیمت ها را نخواهیــم داد.وی درباره نقش 
ســایت های اینترنتی اجاره و فروش امالک در التهاب 
بازار مسکن تاکید کرد: عده ای به دنبال التهاب در بازار 
مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمت ها هم 
کاذب است و اساسا با این قیمت ها معامالتی هم صورت 
نمی گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت های اینترنتی 
در معامالت مســکن چه در بخش اجاره و چه فروش 
تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.
به گزارش ایســنا، میانگین قیمت مسکن شهر تهران 
در اردیبهشــت ماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار 
تومان در هر متر مربع رســید که نسبت به ماه قبل ۱۱ 
درصد و نســبت به ماه مشابه ســال قبل ۳۳.۹ درصد 
رشــد نشــان داد. تعداد معامالت نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ 
فقره بود که نســبت به فروردین امســال ۸۰۹ درصد 
 افزایش و نســبت به اردیبهشت پارســال ۶.۷ درصد

 کاهش یافت.

بازی نوسان گیران در بازار مسکن

رقابت منفی در بازار مسکن

بورس میلیونی به تعطیالت رفت
شــاخص کل بورس که روزهای گذشــته روندی 
نزولی داشت و به زیر یک میلیون واحد رفته بود، روز 
سه شنبه با افزایشی چشم گیر مجدد به کانال یک 
میلیون واحد بازگشــت.به گزارش ایسنا، معامالت 
روز سه شنبه بازار سرمایه درحالی به پایان رسید که 
شاخص کل این بازار با ۴۰ هزار و ۴۱۷ واحد صعود، 
رقم یک میلیون و ۲۸ واحد را ثبت کرد. شاخص کل 
با معیار هم وزن نیز ۹۰۸۰ واحد صعود کرد و در رقم 
۳۳۰ هزار و ۴۹۰ واحد ایستاد.معامله گران این بازار 
یک میلیون معامله انجام دادند کــه ۹۹ هزار و ۸۹ 
میلیارد ریال ارزش داشت.صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، پاالیش نفت بندرعباس، فوالد مبارکه اصفهان، 
کشتریانی جمهوری اسالمی ایران، ملی صنایع مس 
ایران، ســرماهی گذاری تامین اجتماعی و معدنی و 
صنعتی گل گهر نسبت به ســایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.بانک های ملت و 
تجارت، فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، 
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرماهی گذاری 
خوارزمی و ملی صنایع مس ایران نمادهای پربیننده 

روز سه شنبه بورس بودند.

صعود ۳۲۸ هزار واحدی شــاخص 
فرابورس

شــاخص فرابورس نیز با ۳۲۸ هزار واحد صعود رقم 
۱۱ هزار و ۶۷۳ واحد را ثبــت کرد.معامله گران این 
بازار ۵۶۷ هزار معامله انجام دادند که ۹۱ هزار و ۷۱۸ 
میلیارد ریال ارزش داشــت. سنگ آهن گهرزمین، 
سهامی ذوب آهن اصفهان، سرمایه گذاری صبا تامین، 
پتروشیمی مارون، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی 
تندگویان و فوالد هرمزگان جنوب نســبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
ســهامی ذوب آهن اصفهان، بانک دی، سیمان الر 
سبزوار، پتروشیمی تندگویان، داروسازی تولید دارو، 
توسعه مولد نیروگاهی جهرم و صنایع ماشین های 
اداری ایران لیســت نمادهای پربیننده فرابورس را 

تشکیل داده بودند.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
فروش ۵۱ هزار میلیارد ریال در 

نخستین حراج اوراق دولتی
بانک مرکزی اعالم کرد: در نخســتین حراج اوراق 
دولتی بــا فروش ۵۱ هــزار میلیارد ریــال اوراق به 
قیمت یک میلیون ریال )با کوپن ســود ساالنه ۱۵ 
درصد( موافقت شد.پیرو اطالعیه روز سه شنبه )۱۳ 
خردادماه( در خصوص برگــزاری حراج اوراق بدهی 
دولتی، ۹ بانک و ۲۲ نهاد مالــی غیربانکی مجموع 
سفارش های خود را به ترتیب به ارزش ۲۰۹.۴ و ۵۵.۹ 
هزار میلیارد ریال در ســامانه های بازار بین بانکی و 
مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت 
کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۵۱ 
هزار میلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون ریال )با 
کوپن سود ساالنه ۱۵ درصد( موافقت کرد.معامالت 
مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در 
روز سه شنبه توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه 

مبادالت ثبت شد.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی در ۲۰ 
خرداد

همچنین، کارگــزاری بانک مرکزی در راســتای عرضه 
تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، دومین مرحله از حراج 
اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک ها، موسســات 
اعتباری غیربانکی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های 
بیمه ای و شرکت های تأمین ســرمایه را دوباره در روز سه 
شــنبه )۲۰ خردادماه( اجرا می کند.بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی متقاضی شــرکت در ایــن حراج می 
توانند نسبت به ارسال سفارش های خود حداکثر تا ساعت 
۱۲ روز یکشــنبه )۱۸ خردادماه( تنها از طریق ســامانه 
بازار بین بانکی اقدام کنند. صندوق های ســرمایه گذاری، 
شرکت های بیمه ای و شرکت های تأمین سرمایه نیز می 
توانند سفارش های خود را حداکثر تا ساعت ۱۲روز یکشنبه 
از طریق سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس 
تهران ثبت کنند.اوراق عرضه شده، مرابحه عام، کوپن دار، 
با نرخ سود ۱۵ درصد ساالنه و با تواتر پرداخت سود ۶ ماهه 
)پرداخت کوپن دوبار در ســال( است.با توجه به پرداخت 
کامل سود شش ماهه اول به آخرین دارنده، نهادهایی که 
در نوبت های پس از اولین نوبت عرضه، در حراج شــرکت 
می کنند در اعالم نرخ های خود سود تحقق یافته بین تاریخ 
انتشار و نوبت های بعدی عرضه را لحاظ می کنند.وزارت امور 
اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت 
شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد.بانک 
مرکزی سفارشات دریافت شــده را برای تصمیم گیری به 
وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می کند و وزارتخانه 
مزبور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد، نسبت به تعیین 
سفارش های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت 

پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می کند.

اخبار
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محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن 
اینکه اولویت مجلس یازدهم را ساماندهی معیشت و 
اشتغال مردم می داند، معتقد است که دولت باید مسیر 
اصالح ساختار بودجه را شروع کند. وی افزود: مثال در 
بودجه سال ۹۹، بحث این است که ممکن است بیش از 

۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم.
وی افزود: مثال در بودجه سال ۹۹، بحث این است که 
ممکن است بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری 

بودجه داشته باشیم، چه طور از این رهایی پیدا کنیم؟
رئیس مجلس ادامه داد: بنده معتقدم روش هایی وجود 
دارد، متأســفانه صحبت از کاهش هزینه ها نشد، در 
حالی که یک مسیر کاهش هزینه است و بخش دیگر 

اصالح سیاست های مالیاتی است.
قالیباف با تأکید بر اینکه ما در شرایطی که کرونا هم 
برای مردم مشــکالتی ایجاد کــرده از چند میلیون 
نفر کمتر از پنج، شــش هزار میلیارد تومان مالیات 

می گیریم، اظهارداشــت: اما آنهایی که باید مالیات 
اساسی بدهند، به خاطر نداشــتن سیستم منظم یا 

نخواستن، به هر دلیل مالیات نمی دهند.
وی تصریح کرد: ما ظرفیت ارز ۴۲۰۰ تومانی را داریم 
و کاال وارد شد، در نوع تخصیص اولویت بندی، توزیع و 
کنترل آن دچار مشکل و نقصان بودیم که امیدوارم با 
رویکرد جدید و دست به دست هم بپذیریم که اداره 
کشــور بدون نفت اولویت اصلی ماســت و بهترین و 

بهینه ترین راه را انتخاب کنیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشــور اضافه کرد: مجلس و 
دولت باید دست به دست هم دهند و باید باورمان شود 

که کشور را در درآمد و هزینه بدون نفت اداره کنیم.
قالیباف افزود: این خواسته همه ملت و دولت قبل از 
تحریم نفت بوده و توقع ما از دولت این است که راهکارها 
را ارائه کند، اگر هم مانعی سر راه است، ما برای برداشتن 

آن در خدمت دولت هستیم.

وی با تأکید بر اینکه ما منکر زحمات دولت نیستیم، 
گفت: ما بلکه قدردان زحمات دولت نیز هســتیم، اما 
واقعیت هایی وجود دارد که از خواســته های اساسی 
مردم، نظام و رهبری از ابتــدای انقالب بوده و باید به 

آن توجه کنیم.
رئیس مجلس با بیان اینکه مــا باید از امکان نفت که 
ابزار فشار علیه مااســت، رهایی پیدا کنیم، گفت: اگر 
دشمن ما چنین تصمیمی گرفته، این برای ما فرصت 

و نه تهدید است.
قالیباف ضمن پذیرش پیشنهاد نوبخت درباره برگزاری 
جلسات کارشناسی مشترک مجلس و سازمان برنامه 
و بودجه، اظهارداشت: انشاء اهلل کمیسیون ها در چند 
روز آینده شکل می گیرند و با همکاری دولت می توانیم 
سروســامانی به وضعیت اقتصادی و معیشــتی، به 
خصوص محرومان بدهیم، زیرا اولویت مجلس یازدهم 
ساماندهی معیشت، اشــتغال مردم و وضعیت کشور 

است.وی تصریح کرد: ســاختار بودجه بحث مهمی 
است، با این ســاختار امکان ادامه راه به شکل درست 
وجود ندارد، دولت باید مسیر اصالح ساختار بودجه را 

شروع کند و به این سمت پیش برویم.
رئیس مجلس ادامه داد: اینکه یک لیست پروژه بگذاریم 
و ببینیم کدام یک رو به انتهاست و آن را تکمیل کنیم و 
بگوییم این اقتصاد مقاومتی است به نظر اشکال دارد، ما 
در بحث هدایت نقدینگی، جلوگیری از رشد نقدینگی 
و انگیزه دادن به بخش خصوصی باید سیاست جبرانی 
بگذاریم که به سمت تکمیل پروژه های دولت توسط 

نقدینگی و سرمایه های سرگردان برویم.
قالیباف در پایان خاطرنشــان کــرد: بانک مرکزی و 
شبکه های بانکی شروع به رصد تراکنش ها کردند که 
باید با ســرعت در این زمینه پیش برویم و در رابطه با 
بورس و ســهام عدالت نیز می توانیم با همفکری به 

روش های اجرایی بهتر دست پیدا کنیم.

رییس بانک مرکــزی با بیان اینکه تدابیــری را به کار 
گرفتیم که نرخ ارز را کنترل کنیم، گفت: مشکل ارزی 
نداریم و ذخایر ارزی بانک مرکزی در حد کفایت و بسیار 
خوب اســت.»عبدالناصر همتی« با حضور در صحن 
مجلس که به منظور بررسی شاخص های کالن اقتصادی 
برگزار شد، افزود: تحریم هایی که در دو سال گذشته به 
کشور تحمیل شد بی ســابقه و هوشمندانه بود. دولت 
آمریکا از همه ابزارها استفاده کرد تا ما را از درآمدهای 
بین المللی محروم کند، آنها تمام منافذ بانکی را قطع و 
فعالیت های صادراتی را مختل کردند.وی افزود: همه آنها 
در چارچوب هدفی بود که به آن نرسیدند و هدف آنها 
فروپاشی اقتصادی کشور بود تا به چهلمین سال انقالب 
نرسد. در حال حاضر ما در موقعیتی قرار داریم که هم 
دست برتر را در منطقه و جهان داریم و هم دولت آمریکا 
گرفتار آنچه برای ما پیش بینی کرده بود، شــد.رییس 
بانک مرکزی با بیان اینکه به دنبال بحث سیاسی نیست، 
گفت: اما شاخص ها و فعالیت های اقتصادی، جدا از روند 
سیاسی و فشارهای بین المللی نیست.وی اظهار داشت: 
در سال ۹۷ بسیاری در خوش بینانه ترین صورت فکر 
می کردند که با ابر تورمی و نرخ های نجومی ارز روبه رو 

خواهیم شد، اما خوشبختانه با تدبیر رهبر معظم انقالب، 
ایستادگی مردم و تدابیر مسوولین نتوانستند به هدف 
خود برســند.همتی ادامه داد: بنابراین وقتی راجع  به 
شاخص ها صحبت می کنیم الزم است توجه کنیم که 
چه می توانست باشد اما نشد و به چه چیزی باید برسیم و 
هر دوی اینها را باید در ظرف خود ببینیم.وی درباره رشد 
اقتصادی گفت: سال ۹۰ صادرات نفتی و درآمد ناشی 
از آن ۱۰۷ میلیارد دالر بود در حالی که در سال ۹۸ این 
رقم به شدت کاهش یافت و کمتر از ۲۰ درصد رقم سال 
۹۰ شــد.رییس بانک مرکزی گفت: واردات کشور در 
سال ۹۰ معادل ۷۸ میلیارد دالر بود و این رقم در سال 
گذشته به ۴۲ میلیارد دالر رسید و این تاثیر بسیاری بر 
اقتصاد اســت و هم می تواند تهدید و هم فرصت باشد. 
تهدید از این جهت که شوک تورمی در کشور ایجاد می 
کند ولی فرصت از این نظر که به تولید ملی می پردازیم 
و وابســتگی خود را به درآمدهای ناشی از نفت کاهش 
می دهیم.وی بیان کرد: در اواخر سال ۹۸ قبل از اینکه با 
کرونا روبه رو شویم آخرین آمار رشد اقتصادی که بانک 
مرکزی تهیه کرد نشان می داد که در فصل سوم سال 
۹۷، همه شاخص های رشــد اقتصادی مثبت شده و 

بخش کشاورزی ۷.۸ درصد، صنعت ۸ درصد و خدمات 
۱.۲ درصد مثبت شــد.همتی افزود: رشد اقتصادی با 
نفت حتی در فصل سوم پارسال ۱.۲ درصد مثبت شد، 
بنابراین همه شرایط فراهم شده بود که جهش را شروع 
کنیم و به استناد این اطالعات بود که رهبر معظم انقالب 
ســال ۹۹ را جهش تولید اعالم کردند و ما هم معتقد 
هستیم با افتی که در ماه های گذشته شاهد بودیم و با 
توجه به احیای آنها به هدف جهش تولید در سال ۹۹ 
برسیم.وی درباره مشــکالت ارزی گفت: در ارتباط با 
ورود ارز نیز دچار مشکل شدیم و از اسفندماه به بعد به 
دلیل قطع شدن ارتباط با برخی همسایگان و مشکالتی 
که در بازگشت ارز داشتیم فشاری در بازار ارز ایجاد شد 
که به تدریج این مشکالت در حال رفع است و خوشحال 
هســتم بگویم که در ۲ ماه و نیم گذشته نزدیک چهار 
میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی، دارو و مواد 
اولیه کارخانجات فراهــم کردیم.رییس بانک مرکزی 
افزود: امیدواریم با ادامه روند و با کمک صادرکنندگان 
غیرنفتی به تدریج تکیه خود را بــر درآمدهای نفتی 
کاهش دهیم.وی با بیان اینکه در سال ۹۸ میانگین نرخ 
ارز بازار آزاد نزدیک ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و میانگین نرخ 

ارز در سال ۹۷ نیز نزدیک ۱۱ هزار تومان بود، اضافه کرد: 
با ادامه فشار حداکثری و بســتن تمام منافذ درآمدی 
سال گذشــته، حدود ۴۳ میلیارد دالر واردات داشتیم 
که این در واقع، شکست برنامه های آمریکاست. اگرچه 
مردم به خصوص طبقات پایین جامعه آسیب دیدند.
وی تاکید کرد: مشکل ارزی نداریم و ذخایر ارزی بانک 
مرکزی در حد کفایت و بسیار خوب است و مشکل ما 
این است که اجازه دسترسی به ارزها نداریم و مذاکره 
می کنیم که بتوانیم از منابع ارزی استفاده کنیم. کما 
اینکه سال گذشته توانستیم از بخشی از آنها استفاده 
کنیم.رییس بانک مرکزی گفت: ســال گذشته هیچ 
مشکلی در تامین کاالی اساسی و دارو نداشتیم و ۴.۵ 
میلیارد دالر دارو وارد کردیم. از نظر مسائل ارزی روند، 
روند خوبی است و معتقدم بهتر هم خواهد شد و تدابیری 
به کار گرفتیم که نرخ ارز را کنترل کنیم.وی تاکید کرد: 
نرخ ارز، کلیدی است و تمام سیاست های تجاری باید 
با سیاست های ارزی هماهنگ باشد و اگر ارز متالطم 
باشد تمام سیســتم اقتصادی به هم می ریزد بنابراین 
 نمایندگان به دولت و بانک مرکزی کمک کنند تا از منابع

 ارزی استفاده کنیم.

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در 
مجلس شورای اسالمی با بیان این که وضعیت صادرات 
نفت و میعانات گازی همواره با فراز و نشــیب روبه رو 
بوده اضافه کرد: صادرات نفت و گاز و درآمد آن از ۱۱۹ 
میلیارد دالر در آغاز دهه ۹۰ به ۸.۹ میلیارد دالر رسیده 
و این که در سال جاری به چه عددی می رسد در جلسه 
غیرعلنی و غیررسمی عرض می کنم اما همت ما این 
اســت که نفت را از اقتصاد کنار بگذاریم و برنامه های 

کشور را بدون نفت اداره کنیم.

محمدباقر نوبخت در جلســه علنی صبح )سه شنبه( 
مجلس شورای اسالمی در گزارشی درباره ی عملکرد 
بودجه اظهار کرد: طبق قانونی که در سال ۱۳۹۲ در 
مجلس تصویب شد زمانی که ما کار را شروع کردیم 
منابع عمومی کشــور ۲۱۰ هزار میلیــارد تومان بود 
که در سال ۱۳۹۸ به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان یعنی 
حدود دو برابر افزایش پیدا کــرد، اما اعتبار عمرانی از 
۲۲ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی 

سه برابر رسید.

به نوشــته خبرگزاری ها، وی ادامــه داد: ما یا نفت 
می فروشــیم که از آن به عنــوان واگــذاری دارایی 
سرمایه ای یاد می شود و یا اوراق می فروشیم که واگذاری 
دارایی مالی است. در ســال گذشته ۱۲ درصد سهم 
نفت و سایر دارایی های سرمایه ای از کل درآمد بود و 
واگذاری دارایی های مالی که عمدتا اوراق مالی، سهام 
و صندوق اســت ۳۸ درصد بود هنوز عمده منابع ما 
درآمدهای ما که ناشی از مالیات و گمرک است. با توجه 
به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبری ابالغ 

کردند دولت و مجلس شورای اســالمی به عنوان دو 
نهادی که باید سیاست های مقام معظم رهبری را دنبال 
کنند باید سهم مالیات را در منابع افزایش و سهم نفت 
را تقلیل دهند. در همین راستا مالیات از ۲۷.۶ درصد 
در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد رسید و البته هنوز با وضع 
مطلوب فاصله داریم و سهم نفت هم در بودجه تقلیل 
پیدا کرد، مصارف هم از ۴۴۸ هزار به ۴۴۱ هزار میلیارد 
تومان رسید و ۷۰۰۰ میلیارد تومان از مصوبه بودجه را 

به جهت عدم تحقق منابع نتوانستیم پرداخت کنیم.

قالیباف:

ممکن است بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم

رئیس كل بانک مركزی:

در حال مذاکره با کشورهایی هستیم که ذخایر ارزی ایران در آنجاست 

نوبخت:

درآمد نفتی و گازی، از ۱۱۹ میلیارد دالر به ۸.۹ میلیارد دالر رسیده 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ به ۷میلیون و ۴۲۵ هزارتومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان بازار آزاد تهران، روز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ به ۷ میلیون و ۴۲۵ هزارتومان رسید.

در جریان بازار آزاد تهران روز سه شنبه سه شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۷ میلیون و ۴۲۵ هزارتومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۷ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۷۵۰ هزارتومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۳۰ هزارتومان و سکه گرمی یک میلیون و ۱۲۰ هزارتومان است.
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موز به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان رسید

قیمتمیوههایتابستانه۲۰روزدیگرمعقولمیشود
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رشد تورم با ناتوانی دولت در جبران هزینه ها
وحید محمودی، اقتصاددان

باید تعیین دقیق نرخ تورم و میزان افزایش یا کاهش آن نیاز به بررسی عوامل و دالیل تاثیرگذار بر روی آن داریم. هنگامی که سال گذشته بدون درگیر شدن با مشکالت فعلی نرخ تورم 51 درصدی داشته ایم چطور امکان دارد در سال جاری با بروز 
مشکالت جدیدتر نرخ تورم به 21 درصد رسیده باشد. نرخ رشد نقدینگی یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ تورم است. در واقع 60 تا 70 درصد نرخ تورم مرتبط به رشد نقدینگی است. در حالیکه هنوز رشد نقدینگی متوقف نشده و 

عالیم روزانه نشان دهنده افزایش آن است چطور نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. همچنین هنگامی که بانک ها روزانه 1200 میلیارد تومان نقدینگی خلق می کنند چطور تورم روند کاهش داشته است. 
از طرف دیگر دولت با کسری بودجه بسیاری مواجه است و با برداشت از صندوق توسعه ملی هم در بودجه 99 نیز که عدد آن 30 هزار میلیارد تومان است باید در انتظار چاپ پول باشیم. چراکه منابع صندوق توسعه ملی در خارج از کشور و عمدتا در 
کشورهای چین، هند و کرده جنوبی است و به دلیل تحریم ها امکان تبدیل آنها به ریال وجود ندارد. بنابراین صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی خواهد خواست تا معادل ذخایر ارزی این صندوق را به خزانه واریز کند. بانک مرکزی نیز به دلیل کمبود 

منابع ناچار به چاپ پول خواهد شد و این حرکت عمال باعث افزایش پایه پولی می شود که افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت. 
شرایط شکننده بازار و بورس نیز این اجازه را به دولت نمی دهد تا بتواند بخش عمده کسری خود را از محل فروش دارایی تامین کند. شرایط کرونا و هزینه های آن نیز وجود دارد بنابراین فشار هزینه ها بسیار زیاد است و دولت برای پوشش هزینه های 
خود دچار مشکل خواهد شد. پیش بینی بر این است که دولت به احتمال زیاد به هدف جبران هزینه های خود نخواهد رسید و در خوشبینانه ترین حالت ممکن نرخ تورم کمتر از سی درصد نخواهد شد. یکی از آثار مخرب افزایش تورم هم عمیق تر شدن 
فاصله طبقاتی است. در مورد وضعیت فعلی این نکته را می توان بیان کرد که افزایش تورم فقیر را فقیرتر می کند و غنی را غنی تر، حال در عمل نیز این اتفاق رخ داده، به طوریکه نابرابری در درآمد و استفاده در فرصت ها تشدید شده است. این امر باعث شده 
که در صحنه اقتصاد کشور رکود تورمی شکل بگیرد، که یکی از تبعات آن کاهش اشتغال زایی و افزایش نرخ بیکاری است، که این امر نیز در نهایت فشار بیشتری به اقشار آسیب پذیر جامعه می آورد و باعث کوچک شدن سفر ه های آن ها خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های دام سبک با بیان 
اینکه اگر روند توزیع نهاده ها به همین صورت ادامه داشته 
باشد در ۴ تا 5 ماه آینده با مشکل تامین گوشت مواجه می 
شویم گفت: نظام توزیع  نهاده های دامی کارایی الزم را ندارد 
و روند توزیع کامال بهم خورده است. افشین صدر دادرس 
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دام سبک 
کشور اظهار کرد: سطح مراتع کشور برای چرای دام  رو به 
کاهش و الزم است که گوسفندداران از دامداری سنتی به 
سمت دامداری صنعتی بروند تا میزان بهره وری و ضریب 
تولید نیز افزایش یابد. وی افزود: اتحادیه تالش می کند تا 
با ورود دانش و روش هــای جدید تولید در میان دامداران 

سبک، بهره وری تولید در این بخش را افزایش دهد.
صدر دادرس اظهار داشت: بر اساس تجربه 29 ساله ای که 
در کار با دام سبک و تولیدکنندگان آن دارم، اعالم می کنم 
در صورت جایگزینی ارز اختصاصی به واردات گوشت قرمز و 
دام زنده با اعطای تسهیالت کم بهره به تولید کنندگان، می 
توان نیاز کشور را به طور کامل تامین کرد و به خود کفایی 
رسید. مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دام 
سبک کشور با بیان اینکه در صورت داشتن برنامه می توان به 
خودکفایی گوشت قرمز رسید ادامه داد: اینکه چرا این اتقاق 

نمی افتد و ترجیح داده می شود که گوشت قرمز و دام زنده 
برای کسری تولید از خارج کشور وارد شود، نیاز به بررسی 
دارد. وی تصریح کرد: مرکز آمار ایران در بهمن سال گذشته 
اعالم کرد که 6۴ میلیون راس دام سبک در کشور تولید می 
شود اما  با آمار اعالمی وزارت جهاد کشاورزی متفاوت است.
صدر دادرس اظهار داشت: مرجع آمار در کشور، مرکز ملی 
آمار است و از طرفی وزارت جهاد کشاورزی نیز مسئولیت 
مستقیم دارد و الزم است دو دستگاه، برای رفع تناقضات 
آماری اقدام کنند تا تولیدکنندگان و تصمیم گیران بتوانند 
تصمیمات درست تری اتخاذ کنند. وی گفت:عدم تامین 
نیاز خوراک دام ها، بسیاری از دامداران سبک را مجبور به 
چرای غیر مجاز دام در مراتع می نماید که برای آنها جرائم 
ســنگینی را در بر دارد. صدر دادرس با بیان اینکه با ایجاد 
سامانه بازارگاه توزیع نهاده های دامی به طور کامل در ید 
دولت قرار گرفته است اظهار داشت: قبل از ایجاد بازارگاه، 
تولید کنندگان، نهاده های دامی نیاز خود را به طور مستقیم 
از وارد کننده خریداری و افراد بر حسب میزان خرید از وارد 
کنندگان تخفیف نیز دریافت می کردند اما در حال حاضر 
نظام توزیع  نهاده های دامی کارایــی الزم را ندارد و روند 

توزیع کامال بهم خورده و دولتی شده است.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشــاورزی 
گفت: انتظار می رفت که سال گذشته 310 تن زعفران 
صادر شــود ولی با شــیوع ویروس کرونا در اسفندماه 
این میزان صادرات به 2۸0 تن رسید. حسین زینلی با 
بیان اینکه خراسان جنوبی، خراسان رضوی و اصفهان 
بیشترین سطح زیر کشــت زعفران را درکشور دارند، 
اظهار کرد: باالترین میزان تولید و بیشترین سطح زیر 

کشت زعفران در دنیا متعلق به ایران است.
وی ادامه داد: متاســفانه از نظــر فرهنگی اقدامات 
کمی بر روی مصرف زعفران انجام شده و زعفران در 
طب ســنتی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار نیست، 
در حالی که زعفران طالی ســرخ اســت و خواص 
دارویی بســیاری چون درمان افسردگی، قندخون، 
فشارخون و تقویت قوای جسمی دارد .مجری طرح 
گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
هر ایرانی متاسفانه سالیانه 0.7 تا یک گرم زعفران 
مصرف می کند، تصریح کرد: باید به سمتی حرکت 
کنیم که خانواده ها بیشتر از زعفران در برنامه غذایی 

خود استفاده کنند.
وی در ادامه به وضعیت صادرات زعفران اشاره کرد و 
گفت: انتظار داشتیم سال گذشته 310 تن زعفران 

صادر شود ولی به دلیل شیوع کرونا 2۸0 تن زعفران 
صادر شد. به عبارت دیگر شیوع کرونا باعث کاهش 
میزان صادرات زعفران شــد.زینلی با بیان اینکه در 
حال حاضر زعفران در کمترین قیمت خود قرار دارد، 
تصریح کرد: یک گرم زعفران حدود 10 هزار تومان 
قیمت دارد و نسبت به مواد غذایی دیگر گران نیست.
این مقام مســئول در وزارت جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه امسال حمایت های دولت از بخش از زعفران 
حمایت هــای کیفیتی خواهد بود، اظهــار کرد: در 
راســتای افزایش تولید و کیفیــت زعفران، معرفی 
آن به بازارهای بین المللی و همچنین حفظ قیمت 
زعفران ایرانی در بازارهای بین المللی  تالش خواهد 
شد. در حقیقت حمایت های دولت در جهت تولید 
پیاز های استاندارد، تقویت زمین های کشاورزی و 
ایجاد ســامانه خرید و فروش گیاهان دارویی جهت 
معرفی این محصوالت به مــردم خواهد بود. مجری 
طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در پایان 
گفت:اگر بر روی زعفران در مدت کوتاهی کار شود و 
ارزشمندی آن به دنیا نشان داده شود، ارزش آفرینی 
حداقل یک میلیارد دالری را برای کشــور به همراه 

خواهد داشت.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان 
اینکه در ســالجاری وضعیت تولید میوه بسیار 
مطلوب است، گفت: حدود 20 روز دیگر عرضه 
این میوه های تابستانه انبوه و قیمت آنها متعادل 
می شود. اسداهلل کارگر با اشاره به اینکه امسال 
وضعیت تولید میوه های تابستانه بسیار مطلوب 
است، گفت: دلیل گرانی این محصوالت آن است 
که هنوز به مرحله عرضه انبوه نرسیده اند و زمانی 
که عرضه زیاد شود قیمت ها نیز متعادل خواهد 
شــد. وی ادامه داد: در حال حاضر نوبرانه هایی 
مانند زردآلو، هلو، گیالس، خربزه، طالبی، انگور، 

ملون و… وارد بازار مصرف شده اند.
کارگر افزود: حدود 20 روز دیگر عرضه این میوه ها 
انبوه می شود و قیمت ها آنها نیز متعادل خواهد 

شد. وی گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم 
زردآلو در میدان مرکزی میوه و تره بار بین 25 تا 
30 هزار تومان است، هر کیلوگرم گیالس را بین 
35 تا 70 هزار تومان، انگــور بین 22 تا 25 هزار 
تومان، طالبی بین 3 تا 6 هزار تومان و ملون بین 3 
تا 5 هزار تومان است. کارگر افزود: قیمت موز هم 

12 تا 17 هزار و 500 تومان است.
وی با بیان اینکه در فصل زمستان تولیدات میوه 
عمدتاً مربوط به جنوب کشــور است، گفت: در 
تابســتان تنوع محصول و مناطق کشت بسیار 
زیاد اســت ضمن اینکه امسال شــرایط تولید 
بســیار خوبی نیز داریم بنابراین قیمت ها رو به 
کاهش اســت و طی روزهای آینده نتایج آن را 

خواهیم دید.

در حالی رئیس ســازمان 
برنامه و بودجــه از کاهش 
نرخ تورم سخن می گوید 
که کارشناســان اقتصادی 
بر این باورند که نرخ تورم 
همچنان در حــال افزایش اســت. نوبخت با اعالم 
کاهش نرخ تورم به 21 درصد در سال 99 سخن به 
میان آورده در حالیکه هیچ کدام از نشانه ها و تاثیرات 

آن در اقتصاد کشــور دیده نمی شود. این در حالی 
است که بودجه سال 99 نیز که از سوی دولت تدوین 
شده در نهایت به افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم 

در کشور می انجامد.
ولی اســماعیلی نماینده مردم گرمی و دشت مغان 
در مجلــس در این رابطه می گویــد: آقای نوبخت 
در گزارش خود در مجلس می گوید که تورم از51 
درصد در سال 9۸ به 21 درصد در سال 99 رسیده 
است. بعد از منفی شــدن تولید ناخالص ملی، رشد 
اقتصادی و همچنین افزایش ضریب جینی سخن 
می گوید. چطور تورم 30 درصد کم شــده اســت 

که مردم آن را نمی بینند و سفره هایشــان هر روز 
کوچک تر می شود؟ این صحبت های آقای نوبخت با 

یکدیگر در تضاد بود.
علی دینی ترکمانی اقتصاددان نیز بر این باور است 
که تورم همچنان ســیر صعودی خواهد داشــت. 
با توجه به رکود شــدید تورمــی و افزایش نرخ ارز 
حتی می توان متصــور بود اگر شــرایط به همین 
منوال تا پایان سال پیش رود، نرخ تورم حتی به 50 
درصد برسد، به بیان دیگر پیش بینی می شود نرخ 
دالر باالتر رود و طبعا در چنین شرایطی انتظارات 
تورمی نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع رشد 

تورم و نفدینگی را نیز به دنبال خواهد داشــت. این 
اقتصاددان تصریح کرد: مسئله کسری بودجه دولت 
یکی از بزرگ ترین گرفتاری های دولت در این سالیان 
اخیر بوده که روز به روز نیز بر حجم آن افزوده شده، 
این در حالیســت که دولت در چنین شرایطی باید 
انظباط مالی داشته باشد و هزینه های خود را کنترل 
کند، اما متاســفانه ما شاهد هستیم، چنین چیزی 
رخ نداده و راهکار هایی که نیــز در این رابطه اعالم 
می شود، به هیچ عنوان عملیاتی نیست، حال باید 
دید دست آخر دولت با این کسری بودجه عظیمی 

که با آن روبروست چه خواهد کرد.

در حالی نوبخت از كاهش 3۰ درصدی نرخ تورم در سال 99 نسبت به 98 می گوید كه قیمت ها هر روز رو به افزایش است 

موج گرانی و کوچک تر شدن سفره های مردم
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رییــس ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان گفت: در این مرحلــه از ثبت نام 25 
هزار خودرو عرضه خواهد شد و متعاقب آن عرضه 75 
هزار خودروی دیگر در طرح پیش فروش 1۸ خردادماه 
خواهیم داشت. عباس تابش با بیان اینکه طرح پیش 
فروش خودرو توســط کمیته خودرو ارایه شده است 
و مشــابهی در دنیا ندارد، گفت: هر طرحی الزاما نباید 
مشابهی در دنیا داشته باشد و بگذاریم در برخی موارد نیز 
دنیا از مشابه ایرانی استفاده کند.وی در ادامه در پاسخ 
به این پرسش که در طرح پیش فروش خودرو آیا نقاط 
ضعف و قوت طرح، بررسی شده است یا خیر؟، افزود: 
در این طرح همه جوانب کار سنجیده شده است و ما 
با آمادگی کامل به استقبال اجرای این طرح می رویم. 
معاون وزیر صمت و رییس ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان در بخش دیگر صحبت هایش 
که به نحوه قیمت گذاری ها اختصاص داشت، گفت: 
شورای رقابت به عنوان مسئول این کار، یک سری قیمت 
ها را اعالم کرده است و به زودی برای برخی خودروهای 
کم تیراژ نیز قیمت گذاری خواهد کرد و خودروساز نیز 

طبق این دستور، موظف به فروش خودرو است.
تابش تصریح کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان نیز به عنــوان مدافع حقوق مصرف 
کننده رصد و نظارت بر ایــن قیمت ها را انجام خواهد 
داد.وی با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کاال بسته به 
متغیرها و شاخص های خاص خود تعیین می شود، بیان 

کرد: شورای رقابت نیز قیمت خودرو ها را بر اساس این 
متغیرها و بر اساس نرخ تورم حساب می کند و سازمان 
حمایت نیز به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات، این 
آنالیز قیمتی را دریافت کرده است تا کار رصد و پایش 
را به عنوان عضو کمیته خودرو و عضو ستاد تنظیم بازار 

بهتر و دقیق تر انجام دهیم.
معاون وزیر صمت و رییس ســازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان، ادامــه داد: در خصوص 
خودروهای بدون پالک کف بازار سیاستهای ما ابالغ 
شده است و با پلیس راهور نیروی انتظامی و دادستانی، 
تعزیرات و .. هماهنگی های الزم در این حوزه انجام شده 
است.تابش تصریح کرد: در این راستا نگهداری خودرو 
صفر کیلومتر و بدون پالک عماًل بیش از 3 ماه مقدور و 
ممکن نیست و این خودروها باید در بازار عرضه شوند.

وی ادامه داد: از طرفی نقل و انتقال وکالتی خودرو ممنوع 
اعالم شد و سه ماه بیشتر یک خودرو نمی تواند بصورت 
صفر کیلومتر باقی بماند. معاون وزیر صمت و رییس 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
گفت: در این مرحله از ثبت نام 25 هزار خودرو عرضه 
خواهد شد و متعاقب آن عرضه 75 هزار خودروی دیگر 
در طرح پیش فروش 1۸ خردادماه خواهیم داشــت و 
سه بار تا پایان ســال نیز این طرح ها تکرار می شوند و 
امیدواریم با عرضه به موقع و به اندازه کافی، افزایش تولید 
و سیاستهای مدیریت بازار و تعیین قیمت توسط شورای 

رقابت به تعدیل بازار کمک کنیم.

با افزایش ارزش ســهام عدالت و اعالم مجوز خرید 
و فروش آن بازار معامالت این ســهام داغ شــده و 
افراد سودجو به دنبال کالهبرداری از فروشندگان 
شتابزده سهام عدالت هستند. برخی از دارندگان این 
سهام حتی از ارزش واقعی آن نیز بی خبر هستند و با 
پیدا شدن اولین خریدار سهام خود را واگذار می کنند. این در حالی است که هر 
فرد دارنده سهام عدالت با مراجعه به سایت سهام عدالت متوجه خواهد شد که 
ارزش واقعی سهام تا 15 برابر بیشتر از ارزشی است که در سایت به ثبت رسیده 
است. متاسفانه همواره در بازارهای پرمشتری و پررونق افرادی وجود دارند که 
از عدم آگاهی مردم و مشتریان سواستفاده می کنند. این بار نیز همین اتفاق در 
بازار بورس افتاده و با رونق گرفتن این بازار کالهبرداران در کمین فروشندگانی 
نشسته اند که سودای فروش ســهام خود را برای دریافت پول نقد دارند. طبق 
آخرین آمارهای غیررسمی درباره تعداد افرادی که سهام عدالت خود را به فروش 
رسانده اند، بیش از 200 هزار نفر تا پایان  روز دوازدهم خرداد ماه سهام خود را به 

بانک ها یا توسط کارگزاری به افراد دیگر فروخته اند. 
این اتفاقات در حالی در حال وقوع است که بازار شایعات نیز در معامالت سهام 
عدالت داغ شده اســت. در حالی که اکثر کارشناسان و مسئوالن بورس تاکید 
دارند سهام عدالت ارزنده است و نباید در فروش آن عجله کرد، برخی مردم که 
برای فروش 30 درصد سهام عدالت خود مراجعه کرده اند، بانک ها گفته اند ارزش 

فروش سهام عدالت آنها فقط ۴50 هزار تومان است.
سهام عدالت که از سال ۸5 تا 95 از محل سود ساالنه خود اقساط خود را پرداخت 

کرد و بعد از 10 سال مقدار 532 هزار تومان از یک میلیون تومان ارزش اسمی 
خود را پوشش داد و از سال 95 تا 9۸ سه سال سود به ارزش 72 ، 93 و 105 هزار 
تومان هم به دارندگانش هدیه داد،  اکنون که آزاد شده تازه به باردهی، افزایش 
ارزش و سود ساالنه سهام شرکتهای سرمایه پذیر رســیده است، بنابر این به 
دارندگان سهام عدالت توصیه می شود، از سود آینده سهام عدالت استفاده کنید 

و در فروش آن عجله نکنید.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران در این رابطه گفت: تقاضای 
گسترده ای از سوی سهامداران حقیقی و حقوقی برای خرید بلوکی سهام عدالت 
شکل گرفته که نشان دهنده ارزندگی این سهام بوده و توصیه می شود دارندگان 
آن برای فروش این سهام شــتاب زده عمل نکنند. مهدی کباری افزود: سهام 
شرکت های موجود در سبد ســهام عدالت بنیان ها و فاندامنتال های مناسبی 
دارند. هم EPS خوبی دارند و هم  از DPS مناسبی برخوردارند و دقیقاً به همین 

دلیل به شدت مورد توجه خریداران عمده بازار سرمایه قرار گرفته اند از این رو 
توصیه می کنم مردم و دارندگان این سهام نسبت به نگهداری آن در بلندمدت 

اقدام کنند.
وی با بیان اینکه اگر این سهام ارزنده نبود، تقاضای گسترده برای خرید بلوکی 
آن ایجاد نمی شد، گفت: ارزش سهام عدالت در سالهای آینده با افزایش به مراتب 
بیشتری نسبت به قیمت فعلی آن روبرو خواهد بود و حتی به چندین برابر قیمت 
فعلی خواهد رسید. تورم موجود در اقتصاد کشور نیز نگهداری این سهام را کامال 
توجیه پذیر کرده  و دارندگان آن در صورت فروش، ثروت قابل توجهی را از دست 
خواهند داد. مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران تاکید کرد: حفظ 
این سهام با توجه به تورم انتظاری، سرمایه گذاری مطمئنی خواهد بود. کباری 
روند تغییرات شاخص کل بازار سرمایه و چشم انداز بازار در ماه های  پیش رو را 
نیز مورد توجه قرار داد و گفت: روند فعالیت بازار سرمایه در ماه های پیش رو جای 
نگرانی ندارد و به نظر می رســد پس از ارائه گزارش های سه ماهه شرکت ها و 

برگزاری مجامع، روند مثبت بازار حفظ و تثبیت شود.
وی اظهار کرد: روند اصالح شاخص کل بورس منطقی است. این روند قابل انتظار 
بود که در محدوده یک میلیون واحد قرار گیرد و از این بابت جای نگرانی نیست. 
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نظر نمی رسد اتفاق نامناسبی از بابت 
عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه رخ دهد، خاطرنشان کرد: معنی تقاضای فراوان 
برای خرید بلوکی سهام عدالت، رفع نگرانی از بازار سرمایه است. وی تصریح کرد: 
عرضه این سهام به صورت پلکانی صورت می گیرد و در مرحله اول 30 درصد آن 
قابل واگذاری است. ضمن اینکه از تعداد ۴6 میلیون نفر دارنده سهام عدالت، تنها 
13 میلیون نفر تقاضای مدیریت مستقیم سهام خود را داشته اند اما 33 میلیون 
نفر همچنان خواستار نگاهداری آن با مدیریت غیرمستقیم و استفاده از سود آن 

بوده اند که نشان از چشم  انداز با ثبات معامالت آن در بازار سرمایه دارد.

كارشناسان نسبت به تکاپوی سودجویان هشدار دادند

دالالن در کمین سهام عدالت
چوب حراج به سهام عدالت در بازارهای غیرقانونی

تداوم نقش دولت در بازار سرمایه
رضا روحی، کارشناس بازار سرمایه

بورس و بازار سرمایه در ماههای اخیر رشد بسیار خوبی داشته که باید از این فرصت به نحو احسن استفاده شود. دولت و مردم باید از رشد این بازار استفاده کنند تا رشد اقتصادی در کشور افزایش پیدا کند. فرصتی که امروز نصیب بازار بورس 
کشور شده می تواند مسیر شکوفایی اقتصادی را رقم بزند در صورتیکه بتوانیم استفاده بهینه ای از آن داشته باشیم. رشد بازار سرمایه موجب شدتا نقدینگی های سرگردان در بازارها به این سمت کشیده شود و به طور قطع این اطمینان وجود 
دارد که این اتفاق تاثیرات ضد تورمی داشته باشد.  در کنار تمام امتیازاتی که رشد بازار سرمایه خواهد د اشت مشکالتی هم دیده می شود. دولت امروز نقش بسیار پررنگی را در این بازار ایفا می کند و خطر آنجا احساس خواهد شد که دولت 
بازار سرمایه را رها کند و ضرر و زیان بسیاری متوجه مردم و سهامدارن شود. در حال حاضر نگرانی از این بابت وجود دارد که نقش دولت در بازار بورس کم رنگ شود. دولت باید سیاست خود را به یک راهبرد بلندمدت تبدیل کند و البته این 
پیش بینی هم وجود دارد که دولت سیاستی بلندمدت در بورس اجرا خواهد کرد. از طرفی دیگر برای سهامداران در بازار سرمایه نیز این توصیه الزم است که برای خرید و فروش سهام خود بی گدار به آب نزنند و از کارشناسان خبره بازار بهره 
بگیرند. در این برهه از زمان که بازار بورس رونق خوبی دارد و سهام ها باالترین ارزش خود را پیدا کرده اند کالهبرداری نیز رونق دارد. خرید و فروش سهام عدالت امروز یکی از پرطرفدارین معامالت است که کالهبرداری نیز چاشنی آن شده 

است. در خرید و فروش سهام اصول و مبانی سرمایه گذاری باید رعایت و از رفتارهای هیجانی و خرید و فروش های مکرر پرهیز شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

کروناصادراتزعفرانراکاهشداد

ارز واردات گوشت و دام را به دامداران بدهید

خودکفاییدرتولیدگوشتممکناستولیبرخینمیگذارند

رئیس سازمان حمایت:

طرحایرانبرایپیشفروش۷۵هزارخودرودرجهاننظیرندارد
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 کسب و کار

 هرچنــد کمتــر کســی را 
می توان یافت که در این اوضاع 
کرونایی، راهش بــه بازار لوازم 
خانگــی بیفتد، اما هســتند 
کســانی که به دلیــل خراب 

شدن لوازم خانگی مصرفی خود مجبورند راهشــان را به این بازار 
کج کنند. در این میان شــنیده ها حاکی از افزایش افسارگسیخته 
 قیمت هاســت؛ گویی قیمت لــوازم خانگی همپــای قیمت ارز، 
لحظــه ای اعــام مــی شــود. اگــر یکــی از لــوازم خانگــی 
تــان خــراب شــود و مجبــور شــوید بــه ســه راه امیــن 
 حضــور ســری بزنیــد، مشــاهده مــی کنیــد قیمــت هــا

 عاوه بــر اینکه در مغازه ها متغیر اســت، افزایــش نجومی را نیز 
تجربه کرده اســت. فروشــندگان  اظهار می کنند این قیمت ها 

را از شــرکت ها اســتعام می کنند و نقشــی در آشفتگی قیمت 
 ها ندارنــد. ایــن در حالی اســت کــه انجمــن تولیدکنندگان 
نیــز قیمــت هــای خــود را قیمــت هــای مصــوب اعامی 
در ســامانه 124 ســازمان حمایــت مــی داننــد. پــس 
 گناه ضــرر مــردم بــر گردن کیســت؟ شــما نیــز ماننــد ما
 »پیدا کنید پرتقال فروش را!«»کسب و کار« در گفتگو با مسئوالن 
اتحادیه فروشندگان و انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، این مساله 

را بررسی  می کند. 

ثبت قيمت لوازم خانگی در سامانه 124 اجباری شد

شیب  تند افزایش قیمت ها در بازار لوازم خانگی

سررشته کالف گرانی در دست تولیدکنندگان 
اکبر پازوکی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی

کمبود کاال، عدم تعیین نرخ از طرف سازمان حمایت برای شرکت های تولیدکننده، گران شدن مواد اولیه و ندادن ارز نیمایی یا دولتی برای واردات کاال و مواد اولیه برای تولیدکننده، عوامل افزایش نرخ لوازم خانگی است. فروشندگان برمبنای کاالیی که در بازار از طریق تولیدکننده عرضه می شود آن کاال را می فروشند. در حال حاضر سوال این است که چرا لوازم خانگی گران شده است؟ وقتی شرکت 
ها در سامانه 124 و سازمان حمایت یک قیمت مصوب ندارند و به نمایندگان خودشان )نمایندگانی که از قبل تعیین کردند و به آنها کاال می دهند( بدون فاکتور و با گرفتن وجه و بدون رسید و بدون اعام قیمت فقط به صورت تلفنی قیمت اعام می کنند و آن قیمت تعیین کننده قیمت بازار می شود، نتیجه آن آشفتگی قیمت ها در بازار است. من به عنوان مثال نماینده یک شرکت تولیدکننده داخلی 
هستم. این نماینده می گوید قیمت یخچالی که قبل از عید 10 میلیون بود در حال حاضر من قیمت آن را 20 درصد افزایش می دهم و از امروز 12 میلیون تومان می فروشم. یک عمده فروش آن کاال را با سود 3 درصدی به کاسب جزء می فروشد و کاسب جزء نیز با سود 5 درصدی به دست مصرف کننده می رساند. سازمان حمایت باید به تولیدکننده فشار بیاورد که کاالی تولیدی خود را با قیمت مصوب 
عرضه کند. تولیدکنندگان به علت نبود ثبات ارزی و تغییر قیمت مواد اولیه هر روز قیمت ها را جابه جا می کنند؛ این در حالی است که قیمت خود را نیز مصوب نمی گیرند زیرا وقتی من یک کارخانه دارم و می خواهم قیمت مصوب بگیرم، باید قیمت خود را به سازمان حمایت ببرم و این سازمان براساس جدولی که دارد، جمع بندی می کند و به شما n درصد اجازه می دهد که قیمت خود را افزایش بدهید 
و آن را بفروشید؛ ولی متاسفانه چنین اتفاقی تاکنون نیفتاده است. اگر تولیدکنندگان ادعای عدم افزایش قیمت دارند، به این سوال پاسخ دهند که از برج 2 تاکنون تولید خود را به چه کسی فروختند؟ مگر می شود شما در کارخانه یک کاالیی را تولید کنید و روی هوا آن را بفروشید؟ لوازم خانگی تولیدی خود را به چه کسی فروختند؟ چطور سازمان امور مالیاتی به کسبه ای که جواز و پرونده دارند، هر سال 
فشار می آورد؟ چطور سازمان حمایت از تولیدکنندگان نمی خواهد که مشخصا اعام کنند کاالهای خود را به چه کسی می فروشند؟ تولیدکنندگان اسم بدهند. من به شما ثابت می کنم دالل هم مال خود شرکت است. وقتی فروشنده من جواز دارد و نمی تواند یک یخچال از فان شرکت بگیرد چگونه سازمان حمایت یا آقایان در انجمن تولیدکنندگان می گویند ما کاالها را فروختیم و فروشندگان دارند 
افزایش قیمت می دهند؟ آنها بگویند کاال را به چه کسی فروختند،  ما هم آن فرد را می آوریم که ببینیم او کیست. آیا از طرف کسبه است یا از طرف دالل خودشان است که دارند کاال را می فروشند؟ دلیل این افزایش قیمت خود شرکت ها هستند و کسبه چون تولیدکننده نیستند، دخالتی در افزایش قیمت ها ندارند. این در حالی است که خود شرکت های تولیدکننده، خودشان فروشنده شده اند. 7 ماه 
پیش از کسبه پول گرفته اند که کاال به آنها بدهند، بعد در فضای مجازی و تلویزیون تبلیغ می کنند که کاالی خود را 50 ماهه می فروشند. کجای دنیا چنین رسمی را دارید؟ مشکاتی که فروشندگان در حال حاضر با آن روبه رو هستند، عدم درج قیمت است و اینکه تعزیرات و اداره دارایی کاسب هستند. من به عنوان یک فروشنده آبرویم آن 20 متر مغازه است. اگر من یک خاف کنم، بافاصله جواز به 
من نمی دهند، پرونده برایم تشکیل می دهند ولی جای یک دالل سرپایی را چگونه می خواهید پیدا کنید؟ فرار مالیاتی و باال و پایین شدن قیمت ها مربوط به دالالن است. مگر یک کاسب می تواند از خودش قیمت دربیاورد و آن را بفروشد؟ در سه راه امین حضور و خیابان شریعتی دو هزار مغازه در کنار هم واقع شده است. اگر مغازه ها لوازم خانگی را با قیمت های باال به شما عرضه کنند شما از مغازه ای 
خرید می کنید که قیمت مناسب تری به شما بدهد. آن مغازه ای که قیمت لوازم خانگی خود را مناسب عرضه می کند از کجا قیمت را آورده است؟ اینجا مشخص می شود که کاال دست ما نیست. دست دالل خودشان و دست کسانی است که خودشان دارند به آنها کاال می فروشند، نه کسبه جزء. به همین دلیل رانت و تخلفات و افزایش قیمت و مشکات بسیار دیگر به وجود آمد. در حال حاضر مغازه های 
فروش لوازم خانگی قادر به تامین کاالی مورد نیاز خود نیستند. این کمبود کاال از زمان تحریم ها یعنی 29 اسفند 96 شروع شد و هرچه جلوتر رفتیم، شرکت های وارداتی که قبا کاال می آوردند کاالهایشان تمام شد و تولید به جای اینکه افزایش یابد، کاهش یافت. چون ارزش پول ما پایین آمد، قیمت مواد اولیه گران شد و تولیدکننده می گفت برای من تولید صرفه ندارد. در حال حاضر مغازه هایی که 
نمی توانند از تولیدکنندگان کاالی خود را تهیه کنند آن را از طریق دالالن تهیه می کنند و این کاال دست به دست می گردد. قیمت اولیه مال شرکت است. در لوازم خانگی چون تولید نیست، این افزایش قیمت از طرف شرکت تولیدکننده شروع می شود و مصرف کننده نهایی هم ضرر آن را می دهد. در حال حاضر شرکت های تولیدکننده هم قیمت کاالهای خود را در سامانه 124 نداده اند. ما االن دو 
ماه است که به سازمان حمایت فشار می آوریم. امروز 5 شرکت در سازمان حمایت لیست داده اند. به این شرکت ها بگویید شما در سازمان حمایت لیست داده اید، این کاالهایی که به این قیمت فروخته اید به چه کسی فروخته اید؟ یکی را بیاورند و بگویند به کی به این قیمت فروخته اند؟ ما آن کاسب را به سابه می کشیم که تو این کاال را خریدی پس به چه کسی فروختی؟ در حال حاضر کسبه مجبورند 

چون کارخانه تولیدکننده به آنها کاال نمی دهد آن را از دالل بخرند. درد ما این است که کاال نیست. هیچ سازمانی نیز از ما حمایت نمی کند. اگر فروشنده کاالی قاچاق بفروشد، گرفتار است. قیمت باال فروشنده گرفتار است. این در حالی است که شرکت ها هم شرکت های اقماری و صوری می زنند و کاالی خود را در فضای مجازی و... می فروشند و متاسفانه به کسبه نمی دهند. 

هشدار جدی در مورد متوقف شدن تولید لوازم خانگی 
سید عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

بحث اصلی محدودیت ارزی بانک مرکزی است که ما در اقام لوازم خانگی با آن روبه روییم؛ با وجود اینکه وزارت صمت از سال 98 به بانک مرکزی اعام کرده که صنعت لوازم خانگی جزو صنایع پیشران اقتصاد و تولید است. تولیدکنندگان باید به مولفه های تولید ازجمله قطعات و مواد اولیه به موقع و با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند تا بتوانند به موقع تولید کنند. این اتفاق متاسفانه از دو ماه آخر 
سال 98 و دو ماه ابتدایی سال 99 نیفتاده است و این شرایط ادامه دارد. از یک طرف هم بحث مواد اولیه داخلی ماست. در حال حاضر ورق های فوالدی مورد نیاز صنایع لوازم خانگی که در بورس عرضه می شود، به قیمت جهانی است. بنابراین از یک طرف ارز نیمایی واحدهای لوازم خانگی تقریبا سه ماه است که باتکلیف است و به موقع تخصیص داده نشده است. تمام موجودی قطعات واحدهای صنعتی 
نیز هشدار و سیگنال می دهند که حداکثر تا یک ماه تا یک و نیم آینده می توانند پاسخگوی تولید باشند. قیمت مواد اولیه داخلی هم؛ چه به لحاظ مصنوعات مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی و به خصوص بحث ورق قیمت های بورس و جهانی است. در حال حاضر نوع ارز تخصیصی صنعت لوازم خانگی با وجودی که وزارت صنایع اعام کرده که ارز قطعات گروه کاالیی 21 و 22 ارز نیمایی است، عما 
به صورت ترکیبی انجام می شود؛ یعنی ارز نیمایی مختصر با ارز آزاد . چون واحدها نمی توانند منتظر بمانند که ببینند بانک مرکزی ارز نیمایی به آنها تخصیص می دهد یا خیر. لذا تاخیر دو، سه ماهه در تخصیص ارز بانک مرکزی و به نوعی توقف تخصیص ارز نیمایی عما امکان برنامه ریزی را از واحدهای صنعتی سلب کرده و این هشدار جدی را در تامین کاال برای دو ماه آینده در صورت ادامه این روند 
می دهیم. بازار وضعیت ارزی، تولید کاال و موجودی کاال در بازار را حس می کند. بسیاری از عرضه کنندگان در این برهه موجودی خود را نگه می دارند. تولیدکننده که نمی تواند این کار را بکند. قیمت هایی که در بازار است واقعا مایه تعجب است. سازمان حمایت هم نظارت بسیار شدید و غیرضرور بر قیمت تولیدکنندگان دارد. ای کاش همین نظارت و تاکید را در تخصیص ارز یا قیمت مواد اولیه مورد 
نیاز داخلی داشتند و یا به نوعی قیمت گذاری را به ساز و کار بازار و رقابت واگذار می کردند. این مدیریت تحکمی از طرف سازمان حمایت در این شرایط واقعا نتیجه مثبتی ندارد. این افزایش قیمت غیرموجه در بخش توزیع است. اگر ما می گوییم لوازم خانگی حساس است و قیمت آن باید کنترل شود، پس چرا ارز مبادله ای به مواد اولیه و قطعات آن تعلق نمی گیرد؟ عمده تولیدکنندگان ارز آزاد و بخش 
کوچکی با تاخیر دو، سه ماهه ارز نیمایی می گیرند، مواد اولیه آنها نیز با ارز آزاد محاسبه می شود چون آن را از بورس خریداری می کنند. با ارز باالی 18 هزار تومان چه قیمت گذاری در لوازم خانگی می توان کرد؟ افزایش قیمت در واحدهای تولیدی در آینده به دلیل مولفه های تولید ازجمله تورم، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه داخلی، قطعا خواهد بود. بنابراین باید بحث قیمت و نقش نظارتی سازمان حمایت 
شفاف شود واال نمی شود به این شکل ادامه داد زیرا یک روز ما متهم شویم و یک روز سازمان حمایت و روز بعد عرضه کنندگان. آیا واحد تولیدی می تواند قیمت ساعتی بدهد؟ اصا امکان این کار وجود ندارد. کسی که کاما با الفبای این صنعت آشنا باشد، این مساله را می داند. این افزایش قیمت های لحظه ای کار یک عرضه کننده کوچک است که هر قیمتی دلش بخواهد می دهد. واقعیت این است که 

قیمت ها متناوبا توسط واحد تولیدی نمی تواند تغییر کند. به نظرم عمده فروش هایی که فعال اند این کار را نمی کنند. من احتمال می دهم این کار در سطح خرده فروشی انجام می شود. این در حالی است که سه ماه است که ما عما تخصیص ارزی برای واحدهای تولید لوازم خانگی نداشتیم. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

جلسه شورای شبکه فن بازار ملی ایران برگزار شد
جلسه شورای شبکه فن بازار ملی ایران در محل ساختمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور تمام اعضای این شورا و به ریاست مهدی صفاری نیا برگزار شد. در این جلسه 

گزارشی از عملکرد شبکه فن بازار ملی ایران ارائه شد و در ادامه نیز آیین نامه تاسیس شبکه فن بازار ملی ایران مرور گردید. همچنین دستور العمل فعالیت کارگزاران تجارت فناوری مورد 
بررسی قرار گرفت.

پروژۀ طراحی، ســاخت، نصب و راه انــدازی دوربین های 
اولویت دار نواحی مختلف فوالد مبارکه، توسط ناحیۀ اجرای 
پروژه های جنبی و پشتیبانی شرکت با موفقیت به پایان 
رسید.کارشناس اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی در 
این خصوص افزود: به منظور کنتــرل فرایندهای نواحی 
مختلف فوالد مبارکه از اســفندماه 96، تعداد 435 سوژۀ 
دید اولویت دار در نظر گرفته شــد. پــس از آن عملیات 
بسترســازی، نصب تجهیزات، کابل کشــی و همچنین 
نصب انواع دوربین های ثابت، دام و اســپید دام انجام شد 
و در نهایــت در بهمن مــاه 1398 دوربین های جدید در 

مدار بهره برداری قرار گرفت. محمدحســین صفوی پور 
با تأکید بر این که بــرای این پروژه بالغ بــر 130 میلیارد 
ریال سرمایه گذاری انجام شــده، ادامه داد: در این زمینه 
از به روزترین تجهیــزات و تکنولوژی ها و  نیز  جدیدترین 
قابلیت های نرم افزاری استفاده شــده است. این در حالی 
است که دوربین های اسپید دام به کاررفته دارای کیفیت 
1080P یا همان FULL    HD و درجۀ حفاظت  IP54با 
قابلیت HDR و پشتیبانی پروتکل ONVIF هستند. 
همچنین دوربین های ثابت عاوه بر قابلیت های فوق الذکر، 
دارای قابلیت دید در شب و تکنولوژی کاهش نویز هستند و 

با هوزینگ های درجۀ حفاظتی IP67 محافظت می شوند.
کارشناس اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی فوالد مبارکه 
با اشاره به گستردگی مکان های نصب این دوربین ها گفت: 
دوربین های یادشده در شرکت فوالد مبارکه، مجتمع فوالد 
سبا و مجموعه فرهنگی ورزشی فردوس نصب شده و به 
بهره برداری رسیدند.وی خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه 
گامی بزرگ و ســازنده در ایجاد شبکۀ زیرساخت نظارت 
تصویری بر فرایندهای تولید فوالد مبارکه برداشته شد و 
از این پس امکان نظارت تصویری بر فرایندهای مختلف 
پروسۀ تولید به وجود آمده است.صفوی پور گفت: برخی از 

ویژگی های دیگر این پروژه عبارت اند از:
- اســتفاده از دوربین های با فناوری دیجیتال IP به جای 

دوربین های آنالوگ قدیمی؛
- میزان کابل کشــی کمتر و انتقال هم زمان صدا، تصویر 

و برق؛
- امنیت ارســال داده های رمــز در دوربین ها و در نتیجه 

افزایش امنیت؛
- هوشمند بودن دوربین ها و امکان تجزیه وتحلیل تصاویر و 

هوشمندسازی فرایند نظارت تصویری؛
- امکان رؤیت تصاویر دوربین ها در نقاط مختلف فوالد با 

توجه به بستر ایجادشده؛
- ایجاد امکان رؤیت کلیۀ تصاویر هر ناحیه در دفتر مدیریت 

ناحیه؛
- امکان گسترش شبکه و افزایش تعداد دوربین ها تا یک 

ونیم برابر شبکه موجود.
وی در پایان از حمایت ها و اقدامات مدیریت و کارکنان 
اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی، مدیریت بازرسی 
فنی و اتوماسیون و ابزار دقیق، واحد مخابرات، مهندسی 
کارخانه، شرکت های فنی مهندســی فوالد مبارکه و 
ایریسا به عنوان پیمانکار و کلیۀ همکارانی که در نواحی 

مختلف در راستای پیشرفت این پروژه همکاری داشتند، 
تشکر و قدردانی کرد.

با موفقیت انجام شد؛ طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دوربین های نواحی مختلف فوالد مبارکه

افزایش بازده کیفی فوالدهای ویژۀ انتقال نفت و گازترش به 90 درصد
با تاش جمعــی مدیریت و 
کارکنان ناحیۀ فوالدســازی 
و ریختــه گــری مــداوم 
فــوالد مبارکــه کیفیــت 
تختــال هــای  مطابــق 
ســفارش تولیـــــدشده در 
این ناحیــــــه که بــرای تولیـــــــد لوله هــای انتقــال نفت و 
گازترش مورداســتفاده قرار میگیــرد، به 90 درصــد افزایش یافت.
 رئیــس کنتــرل کیفــی فوالدســازی و ریختــه گــری مــداوم 
فوالد مبارکه با بیان این مطلب و با اشاره به اهمیت استراتژیک تولید 
این نوع فوالدها که در صنایع نفت و گاز کشــور مورد اســتفاده قرار 

می گیرد، تصریح کرد: طرح احداث خط لولــۀ انتقال نفت خام گوره 
به جاســک یک پروژۀ ملی و بسیار مهم اســت؛ ازاین رو تولید تختال 
با کیفیــت موردنیاز تولید ورق این نــوع لوله ها که از مــاه ها قبل در 
 شرکت فوالد مبارکه آغاز شده، برای شــرکت فوالد مبارکه از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار اســت.محمدمهدی مرندی، ضمن قدردانی 
از تــاش همۀ مدیران و کارکنــان که در بخش هــای مختلف فوالد 
مبارکه در تولیــد این نوع گرید خــاص فعالیت دارنــد، در خصوص 
اهمیت عملکــرد واحد کنترل کیفــی ناحیۀ فوالدســازی و ریخته 
گری مــداوم در تولید این نوع محصوالت گفــت: تمامی تختال های 
تولیدی این گریدها بافاصله پس از اتمام بــرش تا زمانی که مدارک 
موردنیاز تکمیل و مجوز آزادســازی و ارســال آنها صادر شود، بلوکه 

می شــوند.وی در تشــریح این فرایند افزود: کنترل آنالیز شیمیایی 
 ذوب ها از نظر مطابقت با کارت ســاخت گرید مربوطه، بازرسی دقیق 
تختال ها در حالت گرم در پولپیت برش ماشین 5 ریختهگری، گزارش 
سریع عیوب سطحی و شکلی احتمالی در صورت مشاهده به مسئولین 
تولید برای رفع ســریع عیوب در حین ریخته گری و نهایتا عدم تولید 
تختال معیوب از وظایف مهم این واحد اســت. همچنین پس از اتمام 
سیکل خنککاری و چیدمان تختال ها نیز کارکنان واحد کنترل کیفی 
اقدام به بازرسی دقیق سطح رویی و جانبی و همچنین سر و ته تختال 
ها می کنند. پس از آن عملیات زدودن زائدهای اضافی )ُشــّرهزنی( بر 
روی تختالها و اندازه گیری ابعادی دقیق طول و عرض و ضخامت آنها 
بهمنظور مطابقت با ابعاد مورد درخواست مشتری انجام می شود.رئیس 

کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: در مرحلۀ بعد چنانچه از ســوی بازرس عیبی در تختال مشاهده 
شود، رفع عیب برحسب نوع آن، توسط برش یا مشعل اسکارف انجام 
میشود. پس از بازرســی مجدد و در صورت برطرف شدن کامل عیب 
و تطابق با دســتورالعمل های کنترل کیفی، تختال مــورد تأیید قرار 
می گیرد.وی با تأکید بر اهمیت کیفیــت این قبیل محصوالت اظهار 
داشــت: در ادامۀ فعالیتهای فوق، مرحلۀ مستندســازی قرار دارد. به 
همین منظور، واحد کنترل کیفی بــا همکاری تمام واحدهای مرتبط 
مانند آزمایشــگاه فوالدســازی، واحد آماده ســازی و اصاح تختال 
)28(، دفتر فنی تولیــد )STG(، واحد برنامه ریــزی و کنترل تولید 
)PPC( و واحد متالورژی و روشهای تولید )MPT( مدارک موردنیاز 
 مشتری را نیز تهیه، گردآوری و ارائه می کند.مرندی با تأکید بر اینکه 
بازرس های مقیم شرکت IGS که نمایندۀ شرکت نفت هستند تمامی 

این مدارک را دقیقا بررسی و تأیید می کنند، گفت: مدارک مربوطه جهت 
تنظیم صورتجلسه به واحد صدور گواهی کیفیت فرستاده می شود و در 
آنجا صورتجلسۀ آزادسازی تختال ها با حضور نمایندگان واحد فروش، 
فوالد اکسین، گواهی کیفیت و بازرس شرکت IGS تنظیم و امضا می 
شود. سپس این صورتجلسه در اختیار واحد کنترل کیفی فوالدسازی قرار 
می گیرد و تختال های بلوکه شده مطابق صورتجلسۀ ارسالی، آزادسازی 
و از بلوکه خارج می شود. در نهایت تختال ها توسط واحد برنامه ریزی و 
کنترل حمل محصوالت به مقصد مشتری ارسال می گردد.وی با تأکید 
بر اینکه تولید فوالد خام موردنیاز تولید ورق و لوله های انتقال نفت و 
گازترش برای فوالد مبارکه از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت گفت: 
همچنان که اشاره شد، طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به 
جاسک یک پروژۀ ملی است و مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه از اینکه 

در اجرای این پروژه ملی سهیم اند، به خود می بالند.

سرمقاله
   هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه ریزی 

اتاق اصناف ایران
بهره وری را درســت انجام دادن کار درســت می دانیم یا به 
تعبیری استفاده بهینه از منابع در دسترس جهت ایجاد ارزش 
که خود منشــاء عقانیت در تصمیم سازی، نظم، شفافیت 
و نهایتاً تولید رفــاه در هر جامعه خواهد بــود. کما اینکه به 
واسطه همین مفهوم است که کشورهای توسعه یافته بیش 
از 50 درصد تولید ناخالص داخلی خــود را از طریق بهبود 
مســتمر نظام تولید کاال و خدمات خود بدســت آورده و با 
بازتوزیع منافع در کشــور رفاه و آسایش عامه مردم را فراهم 
می سازند.زیرساخت های بنیادین در راستای استقرار این 
تفکر در نظام اقتصادی عبارتند از: شفافیت و سامت اداری، 
رقابت پذیری، آزادی اقتصادی، تســهیل فضای کســب و 
کار برای فعالیت های مولد اقتصــادی و نهایتاً با بهبود این 
شاخص ها و بسترسازی مناسب، اصالت دادن به کار و تاش، 
زمینه فعالیت بهره ور نیروی انســانی و عقانیت و توجه به 
نظرکارشناسی را فراهم می ســازد. بدیهی است در صورت 
عدم آماده سازی این فضا نباید انتظار بهره وری باال را داشت. 
چه بســا نمی توان در شــوره زار انتظار صید ماهی سفید را 
داشت!با بررسی اجمالی شاخص های بهره وری در کشور این 
مهم نمایان می شود که فعالیت جدی در این خصوص بعمل 
 نیامده و بدلیل عدم وجود این زیرساخت ها علی رغم دستور 
برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم برای تحقق اهداف 
بهره وری هیچگاه توفیقی حاصل نشده و استفاده غیر عقایی 
از درآمدهای نفتی در کشور منجر به عدم توجه مسئولین به 
این مفهوم شده و با سرازیر نمودن درآمدهای نفتی به بودجه 
عمومی دولت بدون توجه به میزان ظرفیت هضم و پروسس 

نظام اقتصادی، این منابع با ایجاد رانت، منجر به فساد اداری 
شده و متعاقب آن مبانی فعالیت کار و تاش را در کشور مورد 
خدشه قرار داده است. چه بسا اگر از تجارب کشور نروژ استفاده 
می کردیم و اجازه مصرف درآمدهای نفتی در بودجه جاری 
دولت را نمی دادیم و سرمایه گذاری برای نسل های آینده و 
رفاه برای عموم جامعه را با استفاده بهینه و بهره ور از درآمدهای 
نفتی به ارمغان می آوردیم.با توجه به موارد ذکر شده طبیعی 
است شاخص های بهره وری وضعیت مناسبی نداشته باشد 
چنانچه طی ســالهای 1384 – 1397 به قیمت ثابت سال 
1390بهره وری نیروی کار 0.2درصد و بهره وری ســرمایه 
0.9-درصد  رشــد و بهره وری کل عوامل تولید )TFP( در 
جدول زیر مشاهده می شود که بیانگر وضعیت نامناسب بهره 
وری کشور است.  وقتی این شاخص با سایر کشورها مقایسه 
می شود عمق شوربختی نمایان تر خواهد شد.برای بررسی 
علت وضعیت این شاخص ها از دو منظر عوامل زیرساختی 
استقرار بهره وری در کشــور و نقش سازمان ملی بهره وری 
)نهاد ملی( در حرکت بهره وری کشور را مورد بررسی قرار می 
دهیم.از منظر نهادهای بین المللی شرایط کشور در خصوص 
زیرساخت های الزم برای ایجاد فرهنگ عمومی بهره وری، 
در وضعیت مناسبی قرار ندارد. از نظر سازمان شفافیت بین 
الملل رتبه شفافیت و فساد ایران 146 ام بین 180 کشور است. 
مجمع جهانی اقتصاد، در خصوص شــاخص رقابت پذیری 
ایران، بین 141 کشور رتبه 99 را در سال 2019 داشته است. 
موسسه فریزر کانادا رتبه آزادی اقتصادی ایران را 130 ام بین 
162 کشور مورد بررسی، اعام نمود و در گزارش 2020 بانک 
جهانی فضای کسب و کار ایران بین 190 کشور مورد بررسی 
رتبه 127 را بخود اختصاص داد. شرایط اقتصادی کشور بگونه 
ای رقم خورده که غیرمولدها بدلیل سودآوری باال و عدم تدبیر 

دولت برای باال بردن هزینه غیرمولدها، سرمایه گذاری کشور 
بجای هدف قراردادن فعالیت های مولد به ســمت فعالیت 
خرید ارز و طا، زمین و مسکن، قاچاق و جدیدا بازار سرمایه و 
بورس )فی نفسه بازار سرمایه ایده آل است اما توجه به جهش 
غیرمتعارف بدون پشتوانه تولید و عدم برنامه ریزی دولت برای 
استفاده از این سرمایه ها در نظام تولید مولد کشور، بعنوان یک 
فعالیت غیر مولد ذکر شده است.( حرکت می کنند و تولید و 
خدمات مولد عاوه بر بازدهی سرمایه پایین، در بخش تامین 
سرمایه در گردش دچار مشکل شده اند زیرا بانک ها نیز بیشتر 
تمایل به حضور در فعالیت های غیرمولد را دارند. تجربه سایر 
کشورها در این زمینه نشان میدهند با حضور دولت تنظیم گر و 
استفاده از ابزار مالیات هزینه فعالیت های غیر مولد افزایش یافته 
و توجیه اقتصادی برای حضور سرمایه را از بین می برند. عدم 
ورود موثر دولت به مبارزه با غیرمولدها یکی از نتایج ثانویه آن 

تحت تاثیر قرار دادن بهره وری نیروی انسانی از طریق کاهش 
فرهنگ کار و تاش مولد در کشور است بگونه ای که همواره 
تمایل به فعالیت های بدون زحمت و با بازدهی باال، در فرهنگ 
عمومی جوانان علی الخصوص جوانان تحصیل کرده شده که 
خود این موضوع یکی از عوامل کلیدی کاهش فرهنگ کار و 
تاش و نهایتاً کاهش بهره وری نیروی کار کشور می باشد.برای 
قرارگیری کشور در مدار بهره وری، نیازمند تغییر رویکرد دولت 
برای اصاح شاخص های فوق از الزامات اولیه است. باید بدانیم 
با رویکرد چند دهه گذشته هیچکدام از مشکات عدم توجه 
به بهره وری قابل حل نیست و الزام به استفاده از درآمد مالیاتی 
عدالت محور عاری از معافیت، و جایگزین آن با درآمد نفت و 
خام فروشی منابع طبیعی را باید در پیش گیرد.از دیگر سو برای 
تهییج حرکت ملی بهره وری نیازمند نهادی هستیم که بتواند 
بسادگی با تمای بخش ها و قوای سه گانه کشور اعم از بخش 

حاکمیتی، خصوصی و تعاونی ارتباط برقرار نماید. بدیهی است 
این مختصات در یک سازمان دولتی زیرمجموعه یک نهاد غیر 
اقتصادی جای نمیگیرد باید بدانیم این نهاد یک نهاد تخصصی 
است و نه سیاسی، موقعیت مکانی که در حال حاضر قرار گرفته 
و شرایط همین مختصات، متاسفانه مدیر این سازمان که الزم 
است بصورت تخصصی از میان خبرگان موضوع بهره وری 
و توسط هیات امنای ذی نفعان و خبرگان انتخاب شود، در 
حال حاضر با مختصات سیاسی انتخاب می شود و در حالی 
محدود به فعالیت در ستاد دولت شده که این حوزه از فعالیت 
کشور نقشی قابل توجه در بهره وری کل عوامل تولید کشور 
ندارد اما بدلیل جایگاه سازمان باالدستی )سازمان امور اداری 
و استخدامی کشــور( محوریت فعالیت ها در ستاد دولت و 
استفاده از ابزارهایی که 20 سال تجربه کشور بیانگر عدم کارایی 
آن است خاصه شده است.اگر مروری بر نتایج بدست آمده در 
نهاد ملی را دنبال نماییم ) میزان اثرگذاری بر دستگاه اجرایی، 
 ارتباط با بنگاههای تولیدی و تجاری، ایجاد شبکه های بهبود 
بهره وری در کشور، میزان استفاده و نتایج مرتب از استفاده 
از امکانات تخصصی ســازمان بهره وری آسیا)APO( و ... ( 
شاهد نتایج مطلوب در ارتقای شاخص های بهره وری کشور 
نیســتیم و این مهم بیانگر این واقعیت اســت که دولت در 
خصوص جایگاه، نحوه انتخاب مدیر و ساختار این نهاد باید 
بازنگری اساسی را مد نظر قرار دهد.مصادیق مورد اشاره این 
واقعیت را بما گوشزد می کند که دولت موضوع بهره وری را 
در اولویت سیاســتگذاری خود قرار نداده و شواهد موید این 
موضوع است که برنامه ای در خصوص ارتقای بهره وری کشور 
ندارد. اما این مسایل به معنای این مهم نیست که هیچ کاری 
در کشور برای ارتقای بهره وری قابل انجام نیست چه بسا بدلیل 
اینکه در این زمینه بکر هستیم و در مراحل اولیه قرار گرفته ایم 

با انجام فعالیت های اولیه )تجارب سه دهه گذشته فعالین بهره 
وری کشور نشانگر این مهم است که نباید روی اندازه گیری 
شاخص های بهره وری تمرکز نماییم.(  نتایج قابل توجهی را 
به همراه خواهد داشت. باید بدانیم که اقتصاد کشور در زمینه 
مسایل بهره وری،  بواسطه پرده ای سیاه)ناکارآمدی، رانت، 
فساد و ...( بگونه ای احاطه شده است که هیچ نوری بر آن نمی 
تابد و با اجرای پروژه های بهبود روزنه ای در این پرده بوجود 
می آید که نور بهره  وری را به اقتصــاد بتاباند وظیفه دولت 
حفظ و توسعه این روزنه است و باید طی یک برنامه چندساله 
 کا این پرده را محو نماید. برای شروع این حرکت پیشنهاد 
می شــود دولت در فعالیت های زیر ورود نموده و اقدامات 

اصاحی را عملیاتی نماید:
I.کاهش شدت مصرف انرژی کشور

II.ایجاد صندوق های ثروت عمومی جهت شفاف سازی و 
تغییر مدیریت دولتی و رانتی به مدیریت حرفه ای در دارایی 

های عمومی کشور
III.اصاح زنجیره تامین کشور )حذف فعالیت های غیرمولد( 

از تولید تا مصرف
IV.بهینه سازی حجم دولت ) در دوره کرونا در دو مقطع دولت 
با یک سوم و دو سوم ظرفیت فعالیت نموده، لذا بررسی نتایج 
عملکرد در این ظرفیت ها می تواند نتایج قابل توجهی را در این 

زمینه به همراه داشته باشد.(
V.ایجاد ساختار جدید نهاد ملی بهره وری بر اساس به روز 

نمودن مصوبه هیات دولت در سال 1384
بدیهی است درصورت اجرای صحیح این پروژه ها و حرکت به 
سمت بهبود شاخص های فضای کسب وکار، فساد اداری، رقابت 
پذیری و ... نوید بخش بهبود شاخص های بهره وری در یک دوره 
5 الی 10 ساله را برای کشور به ارمغان آورد. به امید چنین روزی   

نقدی بر وضعیت مفهوم بهره وری در ایران
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