
آمار بانک مرکزی نشان می دهد که از زمان توزیع 
دسته چک های جدید میزان برگشتی این چک ها 

نصف چک های قدیمی بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، 
ســخنگوی اجرای قانون جدید چــک گفت: از 
ابتدای سال تا پایان تیر؛ حدود ۹ درصد چک های 
قدیمی برگشــت خورده انــد در حالــی که در 
خصوص چک های جدید این عدد چهار و شش 
دهم درصد بوده است و این مو ضوع نشان می دهد 

میزان برگشــت چک های جدیــد تقریباً نصف 
چک های قدیمی است.

آمنه نادعلی زاده افزود اجرای قانون جدید چک 
موفق بوده به نحوی که در لحظه تخصیص دسته 
چک افراد اعتبارســنجی می شــوند و در هنگام 
صدور چک نیز اگر کســی چک برگشتی داشته 

باشد نمی تواند چک صیادی صادر کند
وی گفت: از ابتدای ســال تاکنــون ۶۰ میلیون 
چک بنفش رنگ جدید در کشور توزیع شده که 

۱۶ درصد آن ها معادل ۱۰ میلیون فقره چک در 
سامانه صیاد در لحظه مبادله ثبت شده است.

نادعلی افــزود: مردم با قانون جدید چک آشــنا 
شده اند و زمانی که چک را دریافت می کنند ثبت 

آن را در سامانه صیاد انجام می دهند
ســخنگوی اجرای قانون جدید چک اضافه کرد: 
آمار نشــان می دهد ۸۰ درصد چک هایی که در 
سامانه ثبت صیاد ثبت می شود از سوی ذینفعان 

نیز در سامانه صیاد تأیید می شود.

دبیرکل کانون بانک های خصوصی از دادســتان 
کل کشور خواست موارد تخلف احتمالی بانک ها 

را برای بررسی اعالم کند.
به گزارش صداوسیما، محمدرضا جمشیدی در 
واکنش به نامه دادســتان کل کشور به بانک ها و 
هشــدار درباره عملیات بانکی منجر به ربا گفت: 
همه بانک های خصوصــی و دولتی در چارچوب 
عملیات بانکی بدون ربا که مورد تأیید شــورای 
نگهبان است فعالیت می کنند.جمشیدی افزود: 

همه دستورالعمل های بانکی مورد تأیید شورای 
فقهی بانک مرکزی است.

جمشــیدی گفت: اگر مورد تخلفی وجود دارد 
باید ایــن موارد به ما اعالم شــود تا بررســی، از 
 آن ها شــکایت و به دســتگاه قضائی ســپرده

 شود.
وی افــزود: هرگونــه عملیــات بانک هــا در 
سرفصل های حسابداری مشــخص که از طرف 
بانک مرکزی تعیین شده ثبت می شود و عملیات 

ربوی جایی در سیستم بانکی دولتی و خصوصی 
ندارد.دبیرکل کانون بانک های خصوصی گفت: 
در صرافی ها نیز فقط خرید و فروش ارز انجام و در 
سامانه نیز ثبت می شود.جمشیدی با بیان اینکه 
شرکت های زیرمجموعه بانک ها بازرس قانونی و 
حسابرس دارند و همه صورت های مالی آن ها به 
دقت بررسی می شود، افزود: روز گذشته در این 
خصوص نامه ای به دادســتان کل کشور ارسال 

خواهد شد.

در نظرسنجی طالی هفتگی کیتکونیوز فضا دوباره 
مثبت شــد و بعضی از تحلیلگران وال اســتریت و 
ســرمایه گذاران غیرحرفه ای انتظــار دارند با باال 
ماندن تورم، زمان درخشش طال فرا رسیده باشد.

به گزارش ایسنا، اگرچه احساسات کوتاه مدت در 
بازار طال بار دیگر به افزایش قیمت طال خوش بین 
شده اند اما بازار نوسانی مانده و قیمتها همچنان در 
حال احیا از ریزش اخیرشان هستند.اوله هانسن، 
مدیر اســتراتژی کاال در ساکسو بانک گفت: بهبود 
قیمت طال از رکورد پایین روز یکشنبه از نظر فنی، 
تغییر روند بلندمدت مطلوبی ایجاد کرده اســت. 
در حال حاضر نمی توانیــد تصویر فنی مثبت تر از 
این برای بازار طال ایجاد کنید. سرمایه گذاران بی 

صبرانــه منتظرند ببینند هفته جــاری چه میزان 
خرید را مشاهده خواهند کرد.در نظرسنجی هفته 
جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال اســتریت، ۱۵ 
نفر شرکت کردند که از میان آنها هشت نفر معادل 
۶۲ درصد به افزایش قیمت طال و ســه نفر معادل 
۲۳ درصد بــه کاهش قیمت طــال رای دادند و دو 
نفر معادل ۱۵ درصد نظری نداشــتند.در این بین، 
۹۱۴ نفر در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه 
گذاران ُخرد شرکت کردند که از میان آنها ۵۱۷ نفر 
معادل ۵۷ درصد به افزایش قیمت طال و ۲۳۳ نفر 
معادل ۲۵ درصد به کاهش قیمت طال رای دادند در 
حالی که ۱۶۴ نفر معادل ۱۸ درصد نظری نداشتند.

سرمایه گذاران ُخرد به شکل مســتمر به افزایش 

قیمت طال در طول تابســتان خوش بین بوده اند 
اما فضا در میان تحلیلگران بازار همواره دستخوش 
تغییر بوده است. هفته گذشته هیچ تحلیلگری به 
افزایش قیمت طال رای نداده بــود. اگرچه این فلز 
ارزشمند در ابتدای هفته افت چشمگیری را تجربه 
کرد اما به سمت پایان هفته بهبود قابل مالحظه ای 
یافت.بهای هر اونس طــال در معامالت روز جمعه 
بازار آمریکا ۲۶ دالر و ۴۰ سنت معادل ۱.۵ درصد 
افزایش یافت و در ۱۷۷۸ دالر و ۲۰ ســنت بسته 
شد. قیمت طال که روز دوشنبه به ۱۷۲۶ دالر و ۵۰ 
سنت سقوط کرده بود، موفق شد تا پایان معامالت 
هفته وضعیتش را تغییر دهد و برای کل هفته یک 

درصد رشد کرد.

تمایل روس ها به خرید دالر نسبت به سال قبل 
کاهش محسوسی داشته است.به گزارش ایسنا به 
نقل از راشاتودی، بانک مرکزی روسیه اعالم کرد 
به تازگی ۱۹۶ میلیون دالر ارز خارجی از طریق 
بازارهای داخلی خریداری کــرده که این ارزها 
از شهروندان روســی که ارزهای در اختیار خود 
را فروخته اند، تهیه شــده است. در نیمه نخست 
امســال میزان فروش ارزهای خانگی در روسیه 
۱۰ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شده است. از 
طرف دیگر روس ها طی این مدت نسبت به سال 
قبل ۲۴ درصد کمتر دالر خریــده اند.برخالف 
دالر، تمایل شهروندان روسی به یورو افزایش پیدا 
کرده تا جایی که در نیمه نخســت امسال روس 

ها ۲۲ درصد کمتر از سال قبل یوروهای خود را 
فروخته اند اما ۲۹ درصد بیشتر از سال قبل یورو 
خریده اند. مجموع ارزش تراکنش های صورت 
گرفته در بازار ارز این کشــور در ۶ ماه نخســت 
امســال ۱.۶۸۵ تریلیون روبل ) ۲۲.۲۷ میلیارد 

دالر( بوده است.  
پس از تقویت ذخایر ارزی، فروش ارز به خارجی 
ها در روسیه نیز شدت گرفته تا جایی که تنها در 
ماه جوالی بانک مرکزی این کشــور ۶۱ میلیارد 

روبل ارز به خارجی ها فروخته است.
بانک مرکزی روسیه در بیانیه ای اعالم کرد: میزان 
تقاضا برای ارز در بین افراد مقیم خارجی در سال 
جاری افزایش یافته اما کمبودی برای پاســخ به 

تقاضای خرید وجود نداشته است.  
داده های بانک مرکزی روسیه نشان می دهد که 
حجم ذخایر طال و ارز این کشــور تا پایان هفته 
نخست ماه آگوست با ۰.۲ درصد افزایش )معادل 
۹.۲۵۸ میلیارد دالر( به ۶۰۱ میلیارد دالر رسیده 
است. ذخایر ارزی روسیه شــامل ارز، طال، حق 
برداشت مخصوص از بانک تسویه بین المل و اوراق 
قرضه کشورهای خارجی اســت. طی یک سال 
اخیر میزان ذخایر طال و ارز روسیه ۷.۵ درصد و از 
ابتدای سال جاری میالدی ۵.۴ درصد بیشتر شده 
است. ۱۳۰.۴ میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی 
روسیه را طال تشکیل می دهد که نسبت به مدت 

مشابه ماه قبل ۳.۴ درصد بیشتر شده است.

بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا و در جهت مدیریت خیز پنجم بیماری 
در کشور، از روز دوشنبه ۲۵ مرداد تا شنبه ۳۰ مردادماه تعطیل اعالم شد.

به گزارش ایسنا، با توجه به وضعیت بحرانی کشور در زمینه کرونا، محدودیت های 
جدید کرونایی در جلسه روز گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا وضع شد.علیرضا 
رییسی - سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در این زمینه گفت: روز گذشته در 
جلسه ستاد بر رعایت و تشدید نظارت بر پروتکل ها تاکید شد. همچنین از امروز 
ساعت ۱۲ منع تردد یا به عبارتی دیگر ممنوعیت تردد اعمال خواهد شد و نباید 
ترددی صورت گیرد؛ به جز موارد استثنا مانند آمبوالنس ها و کامیون حمل غذا 
و غیره. بنابراین منع تردد از امروز ساعت ۱۲ ظهر تا صبح شنبه دو هفته آینده 
)آخر وقت جمعه پنجم شهریور( اعمال خواهد شد. این منع تردد سراسری و بین 

استانی خواهد بود.وی گفت: بنابراین تمام مجوزهایی که برای تردد صادر شده 
بود، لغو خواهد شد. عالوه بر این افرادی که بنا به هر دلیلی تخلف و جریمه شدند 

بعد از یک ماه این جریمه دو برابر می شود و حتما هم اخذ می شود.
رییسی ادامه داد: تعطیلی همه ادارات را نیز داریم. بنابراین از روز دوشنبه ۲۵ 
مردادماه تا پایان روز کاری شنبه هفته آینده )۳۰ مردادماه( همه ادارات به جز 
مشــاغل ضروری مانند ادارات برق، آب، اورژانس، نیروی انتظامی و ... تعطیل 

خواهند بود.
وی افزود: تعطیلی ادارات شامل بانک ها، اصناف، ادارات و... است و تنها اصناف 
ضروری در گروه شغلی یک فعال خواهند بود.ســخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا تاکید کرد: در رعایت پروتکل ها نیز ســختگیری خواهد شد و مماشاتی 

صورت نخواهد گرفت.رییسی ادامه داد: روز گذشته در ستاد ملی مقابله  با کرونا، 
رییس جمهور هم تاکید کردند همه دستگاه های اجرایی و ناظر باید به شدت و 
قدرت وارد عمل شوند و ضمانت اجرایی در ارتباط با تخلفات نیز میزان جرایم 
مشخص شده است و در این زمینه دادستانی، نیروی انتظامی و اصناف موظف 
به رعایت هستند.سخنگوی ستاد ملی مقباله با کرونا در ارتباط با ایام عزاداری 
ماه محرم، اظهار کرد: مقرر شد در فضاهای بسته عزاداری ممنوع باشد و در این 
ایام دسته روی هم نداشته باشــیم.وی در خاتمه تاکید کرد: منع تردد در تمام 
جاده های کشور و بین اســتانی برقرار است.گفتنی است؛ پیش از این پیشنهاد 
تعطیلی دو هفته ای برای کنترل پیک پنجم از سوی وزیر بهداشت و جمعی از 
متخصصان وکارشناسان سالمت مطرح و در عین حال تاکید شده بود که "اگر 

قرار باشد تعطیلی مانند دفعه قبلی باشد که فقط کارمندان دولت نیامدند، اما 
همه جا باز بود و نظارتی نبود، فایده ای ندارد."در هر حال کارشناسان سالمت 
تاکید دارند که تعطیلی که همه جا را تعطیل کند، در کنترل تاخت و تاز پیک 
فعلی بیماری در کشور موثر خواهد بود؛ تعطیلی که بتواند بار انتقال ویروس را 
در جامعه کم کند؛ به طوری که عالوه بر کارمنــدان و کارکنان دولتی، راه ها و 
رستوران ها و پاساژها و... نیز بسته شــوند. نه مانند دو سه روزی که اخیرا و در 
تعطیالت منتهی به عید قربان اعمال شد اما همه جا باز بود و جاده های شمالی 
کشور شاهد بار عظیمی از مسافران بود؛ بی تردید در این صورت تعطیلی موثر 
نخواهد بود. بنابراین الزم است نظارت ویژه و سختگیرانه ای بر اعمال پروتکل ها 

و رعایت محدودیت ها از سوی دستگاه های مختلف برقرار شود.

جدول تغییرات نرخ سود در بازار بین بانکی نشان 
می دهد که این سود نسبت به آخرین وضعیت خود 

۰.۴ درصد زیاد شده است. 
به گــزارش ایســنا، نــرخ بهــره بیــن بانکی به 
عنوان یکی از انــواع نرخ های بهره در بــازار پول 
 به نرخ های ســود یا بهره در ســایر بازارها جهت 

می دهد.
در واقــع این نــرخ، قیمت ذخایر بانک هاســت و 

زمانی که آن هــا در پایان دوره مالــی کوتاه مدت 
اعــم از روزانه یا هفتگــی، دچار کســری ذخایر 
می شــوند، از ســایر بانک ها در بازار بین بانکی یا 
از بانک مرکزی اســتقراض می کننــد که این نرخ 
 در حال حاضــر در محــدوده ۱۸.۱۶ درصد قرار

 گرفته است. 
این در حالی است که طبق آخرین وضعیت نرخ بهره 
بین بانکی، این سود در محدوده ۱۸.۰۸ درصد قرار 

داشت که اکنون با ۰.۴ درصد افزایش مواجه شده 
است.  البته از ابتدای سال جاری تاکنون، تغییرات 
نرخ سود بین بانکی چه در راستای افزایش یا کاهش 
تدوام نداشته است و همواره در محدوده ۱۸ تا ۱۹ 

درصد نوسان دارد.
این اظهــارات درحالی اســت که کارشناســان 
اقتصادی، کاهش نرخ بهره بیــن بانکی را خطری 

برای تشدید تورم می دانند.

دادستان موارد تخلف بانک ها را  اعالم کندچک های جدید نصف چک های قدیمی، برگشت خوردند 

بی میلی روس ها به دالرزمان درخشش طال فرا رسید

جزییات تعطیلی ۵ روزه ادارات و اصناف / ممنوعیت تردد بین استانی از ظهر امروز

سود بین بانکی زیاد شد 

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2272| یکشنبه 24 مردادماه  1400 |  6 محرم  1442 |   16 آگوست  2021 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

 شاخص به یک میلیون و ۹74 هزار واحد رسید

بدهی ۶۵۰ هزار میلیاردی   
دولت به بانک ها

 بورس ۵ هزار واحد
 افت کرد

تورم ساالنه تولید در 
 بخش خدمات

 به 42 درصد رسید

سرمقاله

 راهکارهای 
مهار تورم

تــورم در بخــش تولید و 
صنعت حداقل ناشی از دو 
دلیل است. نخست نرخ ارز 
کــه در کل فرآیند تولید 
تاثیرگذار بوده است. به هر 
حال نرخ ارز تا ۳ برابر افزایش داشــته است و از 

سوی دیگر عدم ...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 
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 هشدار جهش دوباره
 تورم

ردپای طالبان در افزایش قیمت دالر

 سیگنال  افزایش
    قیمت به  دالر

کرونا، قطعی برق و گرانی دالر شامخ تیرماه  را به 44.62 واحد  رساند

سایه   سنگین   رکود   بر اقتصاد
صفحه2

صفحه3

صعود  قیمت ها  در  بازار خودرو
تقاضا  برای  خرید  خودرو  افزایش  یافت

پراید 150 میلیون تومانی در بازار

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ساالنه تولیدکننده 
بخش صنعت در بهار امســال به ۷۸.۵ درصد رسید 
که باالترین میزان از ســال ۱۳۸۰ به حساب می آید. 
همچنین تــورم نقطه به نقطــه تولیدکننده به ۹۴.۷ 
درصد رســید که این میزان نیز باالترین رقم در دو 
دهه گذشته است. یک اقتصاددان در این زمینه می 
گوید: دولت با افزایش قیمت ها در بسیاری از حوزه 
ها موافقت کــره و آن را تایید کرد. بــه عنوان مثال 
درخواســت ها در بخش لبنیات، ســیمان، میلگرد، 
مصالح ساختمانی و... مورد موافقت دولت قرار گرفت. 
این تولیدگننگان و صنعتگران مجوز افزایش قیمت 
ها را از دولت گرفتند و دولت برای راضی نگه داشتن 
بخش تولید و صنعت این موافقتنامه ها را امضا کرد.

آلبرت بغزیان اضافه کرد...

قیمت طال در روز جمعه خود را باال کشــید. این امر در 
افزایش قیمت سکه و نه در کوچک شدن اندازه حباب آن 
منعکس شد. جهت کلی انتظارات در بازار سکه افزایشی 
است.به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دالر در هفته گذشته 
به کانال ۲۶ هزار تومان وارد شد و و باالی مرز حساس 
۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان پایدار ماند. قیمت دالر بازار آزاد 
که در آخرین ساعات معامالت روز چهارشنبه روی ۲۶ 
هزار و ۵۲۰ تومان قرار داشــت، در شروع معامالت روز 
گذشته ۲۶ هزار و ۳۷۰ تومان بود. قیمت دالر در ابتدای 
معامالت روز گذشته قدری عقب گرد کرده بود، اما مرز 
۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان را از دست نداد. قیمت دالر در ادامه 

معامالت رشد کرد و در آخرین...

قطعی شدن
  خرید
 ۳۰ میلیون دز
 واکسن

صفحه2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

رئیس جمهوری خبر داد:



اقتصاد2
ایران وجهان

 شاخص به یک میلیون و ۹۷۴ هزار واحد رسید
بورس ۵ هزار واحد افت کرد

بورس تهران که در نیم ساعت اول معامالت 
روز گذشــته تا ۶ هزار واحد رشــد را تجربه 
کرد، در ادامه با از دســت دادن این رشد، تا 
۵ هزار واحد نیز افت کــرد و به یک میلیون 
 و ۴۷۹ هــزار واحــد رســید.بورس تهران

 که در نیم ساعت اول معامالت روز گذشته، 
شــنبه، ۲۳ مردادماه، تا ۶ هزار واحد رشد را 
تجربه کرد، در ادامه با از دست دادن این رشد، 
تا ۵ هزار واحد نیز افت کرد و به یک میلیون و 

۴۷۹ هزار واحد رسید.
بــازار در دقایــق ابتدایــی معامــالت روز 
گذشته ۶ هزار واحد رشــد داشت و به رقم ۱ 
میلیون و ۴۹۰ هزار واحد رســید اما ناگهان 
 ســقوط حدود ۱۱ هزار واحــدی را تجربه 

کرد.
شاخص هم وزن هم رشد ۶۸۷ واحدی داشت 
و در حال حاضر در جایــگاه ۴۲۳ هزار واحد 

ایستاده است.
در یــک ســاعت آغازین معامــالت بیش از 
۴۴۸ هزار فقره معامله به ارزش کمتر از هزار 

میلیارد تومان ثبت شده است.
اثرگذارترین نمادها در افت شاخص، فارس، 
کچاد، فملــی، رمپنا و فوالد هســتند، ولی 
نمادهای پارس و شــتران در رشــد شاخص 

مؤثر بودند.
شــاخص فرابورس نیز روز گذشته دو واحد 
منفی بود و به ۲۱ هزار و ۲۱۰ واحد بازگشت.

نمادهــای پرتراکنش روز گذشــته خودرو 
و ســپید با رشــد مثبــت در ارزش ســهام 
 و شســتا و برکــت بــا افــت ارزش ســهام

 هستند.

ســهم ۵۲ درصــدی صنایع 
کوچک در کشور

رئیس ســازمان صمت اســتان تهران سهم 
صنایع کوچک در کشور را ۵۲ درصد و جذب 
سرمایه، بازدهی سریع و ایجاد سریع اشتغال 

را از ویژگی های صنایع کوچک عنوان کرد.
یداله صادقــی در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه توســعه صنایع کوچک و زود بازده راه 
برون رفــت از رکود اقتصادی اســت، گفت: 
بنگاه های کوچک و زودبازده درشرایط کنونی 
اقتصادی از جمله تحریم ها و شیوع ویروس 
کرونا، آســیب زیادی دیده انــد و تاب آوری 
آن ها درمقابل بحران ها کم شده، اما می توان 
 از ظرفیت های مناســب این بنگاه ها استفاده

 بهتری کرد.
وی در ادامه جذب ســرمایه، بازدهی سریع و 
ایجاد سریع اشتغال را از ویژگی های صنایع 
کوچک عنوان کرد و گفت: این بخش از صنایع 
در تامین زنجیــره نیاز واحدهــای صنعتی 
بزرگ نقش اساسی دارند، بنابراین راه اندازی 
و حمایت از صنایع کوچک باید از اولویت های 

دولت جدید باشد.
صادقی همچنین با اشــاره به اینکه براساس 
آمارها ۵۲ درصد از صنایع کشــور مربوط به 
صنایع کوچک اســت، تصریح کــرد: صنایع 
کوچک در استان تهران نیز در قالب جوازهای 
صنعتی و صنفی تولیــدی و خدماتی نقش 

مهمی در تولید ناخالص داخلی استان دارند.
وی درپایان ضمن گرامیداشت روز ملی صنایع 
کوچک آمادگی ســازمان صمت استان را در 
پیگیری و رفع مشکالت واحدهای کوچک و 
متوسط درقالب کارگروه تسهیل ورفع موانع 

تولید را اعالم کرد.
به گزارش ایســنا، ســازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایران و شرکت های 
اســتانی تابعه آن اکنون بــا دارا بودن ۵۰۵ 
شهرک و ۳۲۴ ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه 
اقتصادی درحال بهره برداری، ۸۱ شهرک و 
ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، 
۴۰ مرکز خدمــات فناوری و کســب و کار، 
۲ مجتمع فناوری اطالعــات و خدمات نرم  
افــزاری، ۹۳ هزار و ۹۲۳ قــرارداد منعقده و 
بهره برداری از ۴۸ هزار و ۱۲ واحد صنعتی و 
۳۱۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم 
۹۶۲ هزار و ۲۴۳ نفر را در سراسر کشور فراهم 

کرده است.
از سال ۱۳۹۳ به مناسبت پنجاهمین سالروز 
تأسیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران و بنا به تصویب شورای فرهنگ 
عمومی، ۲۱ مرداد در تقویم رســمی کشور 
به عنــوان "روز حمایــت از صنایع کوچک" 

نامگذاری شده است.

خبر

شاخص مدیران خرید اقتصاد 
)شــامخ( در تیرماه به ۴۴.۶۲ 
واحد رسیده و دالیل این افت 
سنگین، اعمال محدودیت های 
کرونا، قطعی برق، گرانی دالر 
و تأثیر انتخابات بر تصمیم مشتریان بوده است.اطالعات 
مربوط به شاخص مدیران خرید اقتصاد موسوم به شامخ در 
تیرماه امسال از نامساعدی وضعیت اقتصاد در نظر فعاالن 
اقتصادی حکایت دارد. طبق اعالم مرکز پژوهش های اتاق 
ایران، شامخ کل اقتصاد در این ماه به ۴۴.۶۲ واحد که نسبت 
به خرداد )۵۱.۲۷( کاهش قابل توجهی نشان می دهد و یکی 
از کمترین مقادیر از مهرسال قبل تاکنون به حساب می آید.

همچنین شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز در تیرماه 
به عدد ۴۳.۱۹ واحد رسیده که نسبت به خردادماه )۵۴.۲۱( 
کاهش چشمگیری داشته به طوری که کمترین نرخ طی ۱۵ 
ماه گذشته )به جز فروردین ۱۴۰۰( را به ثبت رسانده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، 
شــاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشــده( برای کل 
اقتصاد ایران در تیرماه ۴۴.۶۲ به دست آمده است که نسبت 
به خردادماه )۵۱.۲۷( کاهش قابل توجهی داشــته است، 
به طوری که یکی از کمترین مقادیر را از مهرسال قبل به ثبت 
رسانده اســت. در تیرماه عدد همه زیرشاخص های اصلی 
به غیراز میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی عدد 
زیر ۵۰ بوده است. در این ماه فقط وضعیت بخش ساختمان 
نسبت به ماه قبل بهتر شده است.شاخص میزان فعالیت های 
کسب وکار در تیرماه )۴۴.۹۳( نسبت به خردادماه کاهش 
داشته است و با کاهش تقاضای مشتریان طی ۹ ماه گذشته 
به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده است.شاخص میزان 
سفارشات جدید مشتریان )۳۳.۹۸( کمترین مقدار خود را 
از ابتدای شروع طرح )به غیراز فروردین ماه و اسفند سال ۹۸( 
برای کل اقتصاد به ثبت رسانده است. ادامه رکود در تقاضا 
ناشی از شرایط بعد از انتخابات و بالتکلیفی طرف تقاضا در 
تصمیم برای خرید و همچنین شرایط قیمتی بازار و کاهش 
قدرت خرید است.شاخص میزان استخدام و به کارگیری 
نیروی انسانی )۵۴.۸۷( نسبت به خردادماه با شدت بیشتری 
افزایش داشته است. افزایش این شاخص علی رغم کاهش در 
بخش صنعت ناشی از افزایش استخدام در بخش خدمات 

و کشاورزی است.شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شده )۸۴.۰۲( همچنان با شدت زیاد افزایش یافته 
و در تیرماه به بیشترین میزان طی ۹ ماه اخیر رسیده است. 
بر اساس آخرین اطالعات مرکز آمار ایران از شاخص قیمت 
کاالها و خدمات مصرفی خانوار، این شــاخص در تیرماه 
۳۲۷.۴ بوده است که نسبت به خردادماه )۳۱۶.۲( حدود 
۴ درصد افزایش داشته اســت. این در حالی است که نرخ 
تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۴۴.۲ درصد است.شاخص 
میزان فروش کاالها و خدمات در تیرماه )۴۲.۶۷( طی ۸ ماه 
گذشــته به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده است. این 
کاهش و رکود در بازار ناشی از کاهش تقاضای مشتریان و 
قدرت خرید آن هاست.به طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام 
شده از فعاالن اقتصادی در تیرماه به غیراز بخش ساختمان، 
در بخش های صنعت و خدمات و کشاورزی فعالیت ها با رکود 
روبرو بودند، که این رکود ناشی از افزایش مجدد شیوع کرونا 
ناشی از موج پنجم، قطعی گسترده برق، تعطیلی اجباری 
خطوط تولید، تأثیر انتخابات در تردید برای تصمیم گیری 
مشتریان و همچنین نوسانات قیمتی و کاهش قدرت خرید 
آن ها است. افزایش شاخص قیمت مواد اولیه و نرخ تورم که 

به بیشترین مقدار خود طی ۹ ماه اخیر رسیده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، 

شاخص مدیران خرید صنعت در تیرماه عدد ۴۳.۱۹ به دست 
آمده است که نســبت به خردادماه کاهش زیادی داشته، 
به طوری کــه کمترین نرخ را طی ۱۵ ماه گذشــته )به جز 
فروردین( به ثبت رسانده اســت. در بین زیرشاخص های 
اصلی شاخص کل صنعت فقط شــاخص سرعت انجام و 
تحویل ســفارش عدد باالی ۵۰ را به ثبت رسانده و سایر 
زیرشاخص ها زیر ۵۰ بوده اند و در این میان میزان سفارشات 
جدید مشــتریان کمترین مقدار را داشته است. در تیرماه 
به جز صنایــع فرآورده های نفت و گاز و ماشین ســازی و 
لوازم خانگی بقیه رشــته فعالیت ها در رکــود بوده و عدد 

شاخص کل صنعت برای آن ها زیر ۵۰ بوده است.
شاخص مقدار تولید محصوالت در تیر )۴۱.۵۶( نسبت به 
ماه قبل کاهش داشته اســت و طی ۲۰ ماه گذشته )به جز 
فروردین هرســال و اســفند ۹۸ آغاز همه گیــری کرونا( 
کمترین مقدار را به ثبت رسانده است. شرایط رکودی بازار و 
قطعی های برق باعث شده تا تولیدکنندگان با درصد پایینی 
از توان ظرفیت خود تولید کنند.شاخص میزان سفارشات 
جدید مشتریان در تیرماه )۳۷.۴۴( به شدت کاهش یافته 
است و طی ۲۷ ماه گذشــته به کمترین مقدار خود رسیده 
است. این کاهش از یک ســو همچنان متأثر از بالتکلیفی 
سیاسی و به دنبال آن تأثیر آن بر نرخ ارز و تصمیم گیری طرف 
تقاضا و از سوی دیگر ناشی از کاهش قدرت خرید مشتریان 
طی ماه ها افزایش قیمت هاست.شاخص موجودی مواد اولیه 

در خردادماه )۴۲.۵۸( مانند ماه قبل همچنان روند کاهشی 
داشته است و به کمترین مقدار خود طی ۹ ماه اخیر رسیده 
است.شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در 
تیرماه )۴۷.۶۸( نسبت به خرداد کاهش یافته و طی ۱۵ ماه 
اخیر به کمترین مقدار خود رسیده است. این کمبود نیروی 
انسانی طی این ماه بیشتر به دلیل شدت گرفتن نوع دلتای 
کووید ۱۹ در کشور است.شاخص میزان فروش محصوالت 
)۴۶.۴۲( نســبت به ماه قبل کاهش زیادی داشــته و طی 
۱۵ ماه گذشــته به کمترین مقدار خود رسیده است. این 
کاهش در فروش تحت تأثیر کاهش در تقاضا، قطعی برق 
و کمبود نقدینگی به وجود آمده است.به طورکلی در تیرماه 
تولیدکنندگان بخش صنعت با کاهش شدید در شاخص 
تولید و سفارشات روبرو بوده اند که شرایط نسبت به ماه قبل 
بسیار بدتر شده و رکود شدید در اکثر بخش های تولیدی 
وجود داشته است. شرایط بعد از انتخابات، افزایش نرخ ارز، 
کاهش قدرت خرید و نقدینگی، اوج گیری همه گیری ویروس 
کرونا بر شدت این رکود افزوده است. عالوه بر این قطعی های 
برق هرچند کمتر شــده اما همچنان در اکثر صنایع وجود 
دارد و خسارات زیادی را به خطوط تولید وارد کرده و منجر 
به استفاده از ظرفیت های پایین تولید شده است که باوجود 
هزینه های ثابت باال اعم از برق و گاز و نیروی کار فشار زیادی 

به تولیدکنندگان تحمیل می شود.

شاخص مدیران خرید منطقه یورو
آخرین داده هــای IHS Markit در ماه ژوئیه نشــان 
می دهد که رشــد تولید جهانــی در تمــام ۲۱ بخش 
موردبررســی برای چهارمین ماه متوالی افزایش داشته 
است. فعالیت گردشــگری و تفریحی همچنان به شدت 
در حال افزایش است، اما رشد کسب وکارهای جدید کند 
شده اســت. باوجود تأخیر در زنجیره تأمین، تجهیزات 
فناوری قوی ترین بخش تولیدی است.بر اساس گزارش 
ماه ژوئیه IHS از شــاخص PMI فعالیت های منطقه 
یورو شــاخص ترکیبی PMI تا ۶۰.۲ افزایش داشــته 
است و این پنجمین ماه پیاپی افزایش تولید فعالیت های 
بخش خصوصی است. در این ماه شــاخص به باالترین 
مقدار خود در ۱۵ ســال اخیر رسیده است که با افزایش 
رشد شیب تولید صنعت و گســترش فعالیت در بخش 
خدمات همراه بوده است. فعالیت کسب وکارها در بخش 
خدمات هم شــاخص ۵۹.۸ را به ثبت رسانده است و در 
 میان ۴ اقتصــاد بزرگ منطقه یورو، آلمان ســریع ترین 

رشد را داشته است.

کرونا، قطعی برق و گرانی دالر شامخ تیرماه  را به 44.6۲ واحد  رساند

سایه   سنگین   رکود   بر اقتصاد

رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد
قطعی شدن خرید ۳۰ میلیون 

دز واکسن
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز شنبه 
در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر 
اینکه برای کنترل و توقف شیوع کرونا حتما باید 
یک عزم و اجماع ملی ایجاد شــود، گفت: همه 
بخش های دولتی و غیردولتی، شخصیت های 
حقیقی و حقوقی و همه آحاد مردم باید برای 
کنترل وضعیت شیوع این ویروس خطرناک، 

هماهنگ و هم صدا باشند.
به گزارش ایســنا، رئیس جمهور افزود: برای 
ایجاد ایــن هم صدایــی و هماهنگــی باید با 
تبیین وتشــریح ابعــاد مختلــف این معضل 
هم در ایران و هم در دیگر کشــورها، مردم را 
 برای مقابله همه جانبه و قاطع بــا کرونا آماده

 کرد.
رئیســی با تاکید بر لزوم تســریع در پرداخت 
مطالبات معوق کادر درمان و ایجاد انگیزه برای 
ادامه فعالیت جهادگونــه و فداکارانه مدافعان 
سالمت، اظهار داشت: پرداخت مطالبات معوق 
کادر درمان باید جزو اولویت های سازمان برنامه 
و بودجه باشد. همچنین باید نسبت به ترمیم و 
تقویت بدنه کادر درمان از نیروهای دانشگاهی، 
نیروهای هالل احمر، نیروهای مسلح، نیروهای 
داوطلب و توانمند بسیجی، حوزویان و از عموم 
داوطلبان مردمی اقدام کنیم و نباید اجازه دهیم 

خدمات کادر درمانی دچار وقفه و اختالل شود.
رئیس جمهور اقدام ضــروری و مهم بعدی را 
تســریع در روند واکسیناسیون عنوان و ضمن 
اعالم خبر قطعی شدن واردات ۳۰ میلیون دز 
واکسن، گفت: نظر کارشناســان بر این است 
که برای کنترل وضعیت نامطلوب شیوع کرونا 
در کشــور، باید ۶۰ میلیون دز دیگر، واکسن 

تامین شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه بســنده کردن به 
تدویــن و اعــالم پروتکل های بهداشــتی به 
تنهایی کافی نیســت، گفت: باید بــرای لزوم 
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی، الزاماتی 
تدوین و اجرا شود چرا که رعایت پروتکل های 
بهداشــتی جزو حقوق اجتماعــی عامه مردم 
است و اگر کسی این دستورات را رعایت نکند 
 و باعث بیماری مردم شود، به حقوق آنها تعدی

 کرده است.
رئیــس جمهور همچنیــن بر لــزوم مراقبت 
شــدیدتر از ترددهــای مــرزی و جلوگیری 
از ترددهــای غیرمجــاز تاکید کــرد و اظهار 
داشــت: آنچه تاکنون در این زمینه انجام شده 
الزم، اما ناکافی بوده و باید بــر رعایت ضوابط 
 بهداشتی در ترددهای مجاز نیز نظارت دقیق 

و موثر انجام شود.
رئیســی برنامه ریزی برای کاهش مراجعات به 
ادارات و ســازمان ها را از دیگر اقدامات الزم و 
ضروری دانست و تصریح کرد: همه سازمان ها، 
ادارات، اصناف، اتحادیه هــا و دیگر نهادهایی 
که مراجعــات مردمــی دارنــد، برنامه ریزی 
و طراحی هــای الزم برای کاهــش مراجعات 
حضوری و ارائه خدمات در فضای دیجیتال را 
نه صرفا برای این ایام، بلکه برای بلندمدت انجام 
دهند و ارائه خدمات غیرحضوری از تاکیدات 

دولت است.
رئیس جمهور در ادامه به موضوع تامین داروهای 
خاص برای بیماران کرونایی اشاره و خاطرنشان 
کرد: پس از بازدیدی که روز پنجشنبه از یکی از 
داروخانه ها داشــتیم، مقرر شد داروهای مورد 
نیاز طی روزهای آینــده در گام اول بین ۱۰۰ 
داروخانه و در گام دوم تا ۳۰۰ داروخانه توزیع 
شود تا دیگر شاهد تشــکیل صف و تجمع در 
چند داروخانه نباشــیم ضمن اینکه الزم است 
نظارت الزم بر روند توزیــع در این داروخانه ها 

صورت بگیرد.
رئیســی تقویت و افزایش اختیارات روســای 
ســتادهای اســتانی مقابله با کرونا را از دیگر 
تصمیمات جلسه امروز برشمرد و گفت: مقرر 
شــد اختیارات اســتانداران به عنوان روسای 
ستادهای استانی متناسب با الزامات مهار شیوع 
بیماری در اســتان های مختلف افزایش یابد 
 تا دست ایشــان برای اعمال قوانین و مقررات

 بازتر باشد.رئیس جمهور تاکید کرد: هر فردی 
از آحاد اجتماع باید ابتــدا خودش را مخاطب 
اصول و دستورالعمل های بهداشتی بداند. مهار 
شیوع کرونا در کنار تالش های جهادگونه کادر 
درمان و واکسیناسیون عمومی، عزم و همکاری 
همگانی مردم و نهادها و دستگاه ها را می طلبد 
تا بتوانیم بــه امید خدا شــاهد کاهش جدی 
 ابتال و به صفر رســیدن تعداد قربانیان ناشی از

 کرونا باشیم.
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قیمت طال در روز جمعه خود را باال کشــید. این امر در 
افزایش قیمت سکه و نه در کوچک شدن اندازه حباب آن 
منعکس شد. جهت کلی انتظارات در بازار سکه افزایشی 
است.به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دالر در هفته گذشته 
به کانال ۲۶ هزار تومان وارد شد و و باالی مرز حساس ۲۶ 
هزار و ۳۰۰ تومان پایدار ماند. قیمت دالر بازار آزاد که در 
آخرین ساعات معامالت روز چهارشنبه روی ۲۶ هزار و 
۵۲۰ تومان قرار داشت، در شروع معامالت روز گذشته 
۲۶ هزار و ۳۷۰ تومان بود. قیمت دالر در ابتدای معامالت 
روز گذشته قدری عقب گرد کرده بود، اما مرز ۲۶ هزار و 
۳۰۰ تومان را از دست نداد. قیمت دالر در ادامه معامالت 
رشد کرد و در آخرین ساعات معامالت نیمه اول روز روی 

۲۶ هزار و ۶۲۰ تومان قرار گرفت.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت دالر
مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت دالر در این 
روزها را می توان در چند مورد خالصه کرد. ناآرامی ها 
در افغانستان و پیشروی طالبان در این کشور به عنوان 

یک نیروی صعودی بر قیمت دالر عمل می کند.

بازار ارز
از سوی دیگر بانک مرکزی از طریق عرضه دالر در بازار 
متشکل نوسانات نرخ دالر را تعدیل می کند. در روزهای 
پایانی هفته گذشته مقدار عرضه دالر به طور معناداری 
از سطح متوسط باالتر بود و باید دید آیا بانک مرکزی در 
هفته جاری نیز این رویه را ادامه خواهد داد یا خیر.عدم 
اطمینان نسبت به مذاکرات احیای برجام و سیاست های 
دولت جدید ایران در مورد روابط تجاری، کنترل نرخ ارز، 
تدابیر مربوط به کسری بودجه و تورم نیز روند قیمت دالر 

در میان مدت و بلند مدت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بازگشت طالی جهانی
قیمت طالی جهانی در روز جمعــه دو هفته قبل یک 

شوک منفی خورد و تا اواسط هفته گذشته نتوانست به 
مدار صعود برگردد، در روز چهارشنبه قیمت طال قدری 
خود را باال کشید و در آخرین ساعات معامالت آن روز در 
حوالی ۱۷۵۰ دالر قرار گرفت.قیمت طال در روز جمعه 
نیز تغییرات مثبت را به ثبت رساند و در آخرین ساعات 

معامالت روز جمعه در نزدیکی ۱۷۸۰ دالر قرار گرفت.

واکنش سکه به رشد قیمت طال
شوک منفی قیمت طالی جهانی باعث شده بود که سکه 
امامی تحت فشار قرار گیرد و اندازه حباب آن بزرگ شود. 
اندازه حباب سکه در مقاطعی از هفته گذشته در نزدیکی 
۷ درصد قرار گرفته بود.قیمت سکه ظهر روز پنج شنبه در 
نزدیکی ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار داشت. رشد 
طال در روز جمعه باعث شد قیمت سکه هفته را با ثبت 
تغییراتی مثبت آغاز کند. قیمت سکه امامی در حوالی 
ساعت ۱۱ صبح ۱۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بود. در این 
مقطع قیمت دالر ۲۶ هزار و ۴۳۰ تومان بود. اندازه حباب 
سکه با این حساب نزدیک به ۶ درصد )۵.۸۱ درصد ( به 
دست می آید. با افزایش قیمت طالی جهانی اندازه حباب 
سکه به صورت معنادار کاهش نیافت، بلکه قیمت سکه 
باال رفت. این امر ناشی از وجود انتظارات افزایشی در بازار 
سکه بود.قیمت سکه در ادامه معامالت باز هم رشد کرد و 
تا ۱۱ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان نیز باال رفت. قیمت سکه 
در آخرین ساعات معامالت نیمه اول روز گذشته روی ۱۱ 
میلیون و ۷۷۰ هزار تومان قرار گرفت.برای جمع بندی 
می توان گفت قیمت دالر در شروع معامالت روز گذشته 
قدری از نرخ عصر روز گذشــته پایین تر بود. قیمت دالر 
باالی مرز حساس ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان نوسان داشت. 
قیمت دالر در طول معامالت نیمه اول روز گذشته رشد 
کرد و باالی قیمت عصر روز چهارشنبه قرار گرفت. قیمت 
طالی جهانی در روز جمعه قدری باال کشید. اثر افزایش 
قیمت طال نه در کوچک شــدن محسوس اندازه حباب 

سکه، بلکه در افزایش قیمت آن منعکس شد.

آمارها بیانگر این است که بدهی های خارجی ایران 
از شش میلیارد و ۶۵۵ میلیون دالر در اواخر سال 
۱۳۹۲ به هشــت میلیارد و ۷۴۴ میلیون دالر در 

خرداد ماه سالجاری رسیده است. 
به گزارش ایســنا، بدهــی خارجــی مجموعه 
تعهدات ایجاد شــده در نتیجه گشــایش اعتبار 
اسنادی تسهیالت دریافتی از بانک جهانی و سایر 
سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین 
مالی پروژه های از طریــق فاینانس، پیش فروش 

نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می گیرد.

بررســی آمار بانک مرکزی از وضعیت بدهی های 
خارجی کشور از اواخر سال ۱۳۹۲ تا پایان خرداد 
ماه سالجاری نشــان می دهد که در سال ۱۳۹۲ 
بدهی های خارجی ایران معادل شــش میلیارد و 
۶۵۵ میلیون دالر بوده که سهم بدهی های کوتاه 
مدت، میان مدت و بلند مــدت از این مقدار ۷۷ 
میلیون و ۷۰۰ دالر و پنج میلیارد و ۸۷۸ میلیون 
دالر است.همچنین، بدهی های خارجی کشور در 

سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب معادل 
پنج میلیارد و ۱۰۷ میلیون دالر، هفت میلیارد و 
۴۷۶ میلیون دالر و هشت میلیارد و ۴۸۱ میلیون 
دالر بوده است.عالوه بر این، بدهی های خارجی 
کشــور با افزایش قابل مالحظه ای در پایان سال 
۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دالر رسید که 
در طول ۸ سال اخیر بیشترین میزان بدهی های 

خارجی ایران بوده است.

از سوی دیگر، در اواخر سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، 
۱۳۹۹ بدهی های خارجی کشور به ترتیب به ارقام 
۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دالر، ۹ میلیارد و ۳۱ دالر 

و ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دالر رسیده است.
طبق آخرین اعالم بانک مرکزی، هشت میلیارد 
و ۷۴۴ میلیون دالر تا پایان خرداد ماه سالجاری 
برای بدهی های خارجی کشور ثبت شده است که 
نشان می دهد، بدهی های خارجی کشور از اواخر 
سال ۱۳۹۲ تا پایان خرداد ماه سالجاری بیش از 

۳۰ درصد زیاد شده است. 

رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور گفت: امروز 
براساس آمار ســایت بانک مرکزی ۶۵۰ هزار میلیارد 
تومان به نظــام بانکــی بدهی داریم کــه ۹۰ درصد 
آن متعلق به خود دولت اســت نه شرکت ها.مســعود 
میرکاظمی در مراســم تودیع و معارفــه که با حضور 
معاون اول رئیس جمهور در ســازمان برنامه و بودجه 
برگزار شــد، بیان کرد: بودجه امسال کسری دارد که 
باید فکری برای آن کرد.وی با اشاره به کسری بودجه 
سال گذشته گفت: در خرداد سال ۹۲. صد و چهار هزار 
میلیارد تومان به بانک ها بدهی داشتیم، امروز براساس 
آمار ســایت بانک مرکزی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان به 
نظام بانکی بدهی داریم کــه ۹۰ درصد آن متعلق به 
خود دولت است نه شــرکت ها.میرکاظمی افزود: اگر 
بدهی ها را بررســی کنیم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد 
تومان به تامین اجتماعی و بیــش از ۵۰ هزار میلیارد 
تومان به وزارت نیرو بدهی وجود دارد که اگر بخواهیم 
این مســیر را ادامه دهیم هزینه های زیادی دارد.وی 
گفت: پارسال ۵۶۰ هزار میلیارد تومان عملکرد مصارف 
داشتیم که جای سوال دارد چطور یک دفعه به هزار و 
۲۷۷ میلیارد تومان می رسد در شرایطی که می دانیم 
تحریم نیز شدیدتر شده پس نمی توانیم این طور ادامه 
بدهیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر سقف 
اول آن را هــم در نظر بگیریم کــه ۹۳۷ هزار میلیارد 
تومان اســت آیا امکان تامین این رقم وجود دارد در 
حالی که حدود ۲۷۰ میلیارد تومان مالیات می گیریم 
و در ۵ سال اول امســال حدود ۸۰ درصد آن محقق 
شده است.میرکاظمی با تاکید بر اینکه شرایط خیلی 
سخت اســت، افزود: چرا باید به این نقطه برسیم. در 
سال ۹۱ عملکرد هزینه جاری ۸۹ هزار میلیارد تومان 
بود چرا امروز باید به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، آیا 
شرایط اقتصادی خوبی داشتیم؟ آیا اقتصاد مقاومتی 
را رعایت کردیــم؟وی گفت: من تالش دوســتان را 
نفی نمی کنم می دانــم در بدترین شــرایط تصمیم 

گرفتند، تامین منابع کردند.، اما ادامه این مســیر به 
کجا می رســد؟ آیا نباید بازنگری کنیم.میرکاظمی به 
بودجه ۹۹ اشــاره کرد و افزود: ۵۰ درصد از درآمد ها 
عمومی بوده، ۳۰ درصد از فروش دارایی های مالی به 
دست آمده و امسال با پرداخت هایی که تاکنون انجام 
شده عملکرد درآمدی ما ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بوده 
است در حالی که مصارف ما ۲۸۰ هزار میلیارد تومان 

بوده است.
وی گفت: علی رغم همه سرمایه گذاری هایی که شده 
است چرا شاخص های کالن ما بهبود پیدا نمی کند، آیا 
باید با این فرمان جلو برویم؟ تــا کجا می توانیم پیش 
برویم؟رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: می خواهیم 
بر سر مسائل اصلی کشــور تمرکز کنیم اگر بودجه به 
این ترتیب باشــد با این ســازمان عریض و طویل که 
حدود ۵ هزار شاغل در معاونت ها و این سازمان وجود 
دارد با ۵۰ نفــر بودجه را می توان جمــع کرد و اتفاق 
خاصی نمی افتد.میرکاظمی گفت: در این سازمان باید 
از فرهیختگان کشور استفاده کرد و ریل را عوض کرد 
چراکه این ریل درستی نیست، ما یک سازمان انقالبی 
در تراز انقالب باید داشــته باشــیم تا بتوانیم جلوی 
نامالیماتی که در آینده اتفــاق می افتد را بگیریم.وی 
افزود: امروز شاهدیم در ســال ۱۴۰۰؛ هزینه جاری 
رشد ۱۰ برابری دارد، سال های بعد باید چه کار کنیم؟ 
تا جایی که می توانیم آیا باید ادامه دهیم.میرکاظمی 
گفت: با بدهی هایی که بوجود آمده باید چه کار کنیم؟ 
آقای نوبخت امروز رفتند، من هم یک روزی می روم، 
با این بدهی ها باید چه کار کرد؟ یک جایی باید این را 
نظام مند و متوقف کنیم، باید انضباطی ایجاد کرد.وی 
افزود: اگر بودجه انضباط پیدا کند قطعا وضعیت بهتر 
خواهد شد با این وضعیت مدیران ما مستهلک می شوند 
ما راهی جز اصالح مســیر حرکت نداریم، در ۴۲ سال 
قبل سرمایه گذاری ســنگینی در زیرساخت ها شده 

است، ۴۰ سال است که تحریم هستیم.

ردپای طالبان در افزایش قیمت دالر

سیگنال  افزایش     قیمت به  دالر

بدهی های خارجی ایران  به 8میلیارد ۷۴۴ میلیون دالر رسید

میرکاظمی:

بدهی ۶۵۰ هزار میلیاردی   دولت به بانک ها

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ٢٢ مرداد ١۴٠٠ به ١١ میلیون و ٧٣٠ هزارتومان  رسید 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته شنبه ٢٢ مرداد ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ٧٣٠هزارتومان رسید.روز گذشته همچنین قیمت سکه طرح 

قدیم ١١ میلیون تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ٢٠٠ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در 
بازارهای جهانی نیز١٧٨٠ دالر و ۵٠ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار در بازار تهران یک میلیون و ١١٩ هزار و ٣٩١ تومان است.
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راهکارهای مهار تورم
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

تورم در بخش تولید و صنعت حداقل ناشی از دو دلیل است. نخست نرخ ارز که در کل فرآیند تولید تاثیرگذار بوده است. به هر حال نرخ ارز تا 3 برابر افزایش داشته است و از سوی دیگر عدم تخصیص ارز به واحدهای صنعتی هم وجود دارد. 
ارزهای 4200 تومانی به عده ای داده شد که به جای پر کردن سفره مردم انبارها را پر کرده و احتکار کردند.

دوم بحث خود دولت مطرح است. دولت با افزایش قیمت ها در بسیاری از حوزه ها موافقت و آن را تایید کرد. به عنوان مثال درخواست ها در بخش لبنیات، سیمان، میلگرد، مصالح ساختمانی و... مورد موافقت دولت قرار گرفت. این تولیدگننگان 
و صنعتگران مجوز افزایش قیمت ها را از دولت گرفتند و دولت برای راضی نگه داشتن بخش تولید و صنعت این موافقتنامه ها را امضا کرد. 

همین امر موجب حرکت قیمت ها در بازار آزاد شد. دولت تصور می کرد با باال بردن قیمت مصوب و با قیمت گذاری دستوری می تواند تفاوت قیمت با بازار آزاد را کمتر کند که از این حرکت نتیجه درستی حاصل نشد. متاسفانه در بخش اقالم 
سفره مردم بیشتر هم شاهد رشد قمیت ها بودیم. بنابراین راه حل صرفا این نیست که از افزایش قیمت ها جلوگیری شود بلکه در کنار توقف رشد قیمت ها باید روند نزولی شدن قیمت ها را داشته باشیم. 

ممکن است مشکالت زیادی موجب افزایش قیمت تمام شده تولید شده باشند. اگر مشکل قطعی برق است باید به افزایش ظرفیت تولید برق رسیدگی شود. اگر مشکل نرخ ارز است باید برنامه ریزی به سمتی برود که نرخ ارز در یک محدوده 
ثابت بماند. بانک مرکزی نباید خودش را در اختیار بازار قرار دهد. دنباله روی ارزی بانک مرکزی درست نیست. این سازمان باید حاکمیت خود را در بازار نشان دهد و رژیم ارزی مشخص شود. مادامیکه این اتفاقات در اقتصاد می افتد روند افزایش 
تورم را هم داریم. از سوی دیگر در بخش ستاد تنظیم بازار و قیمت گذاری، مصوباتی در شورای اقتصاد مصوب می شود که مجوز رشد قیمت ها را صادر می کند. درست است که قیمت تمام شده به دالیل مختلف افزایش یافته است اما دلیلی 

ندارد قیمت های مصوب را افزایش دهیم. باید قیمت تمام شده کاالهای تولید شده کاهش پیدا کند. 
تورم کنونی ناشی از افزایش تقاضا نیست و مربوط به افزایش هزینه های تولید است. در حال حاضر شاهد هجوم مردم برای خرید مسکن یا خودرو نیستیم ولی به دلیل آنکه نرخ تورم تولید کننده افزایش یافته، قیمت انواع کاالها نیز با رشد مواجه 

شده است. برای مثال در موضوع مسکن وقتی به آمارها نگاه می کنیم تعداد معامالت کاهش داشته، اما قیمت باال رفته است.
نظارت موضوعی کلیدی در موفقیت مهار تورم و کنترل قیمت ها است. دولت سیزدهم باید نظارت دقیقی بر بازار و بخش تولید و توزیع اعمال کند. همیشه و در هر شرایطی محتکران، بازارسازها و سوءاستفاده گرها حضور دارند و در صورتی که 
نظارت الزم اعمال نشود، این قبیل افراد از هر شرایطی و از اعمال هر سیاستی سوء استفاده خواهند کرد. مشکل تورم ریشه در داخل دارد و حتی گاه تصمیم گیران از چنین شرایطی سوءاستفاده می کنند. متاسفانه تصمیمات و تصورات اشتباه، 
تورم را به جز جداناپذیر اقتصاد ایران تبدیل کرده است. عده ای می گویند چون پارسال تورم 40 درصدی داشته ایم، امسال اگر نرخ تورم روی 30 درصد هم بماند، یک دستاورد به حساب می آید. در حالی که هیچ دلیل منطقی برای این نرخ 

تورم وجود دارد و می توان آن را به معنای فرصت طلبی تعبیر کرد.

بر اســاس گزارش مرکز آمار، 
تورم ساالنه تولیدکننده بخش 
صنعت در بهار امسال به ۷۸.۵ 
درصد رســید کــه باالترین 
میزان از سال ۱3۸0 به حساب 

می آید. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۹4.۷ 
درصد رســید که این میزان نیز باالترین رقم در دو دهه 
گذشته است. یک اقتصاددان در این زمینه می گوید: دولت 
با افزایش قیمت ها در بسیاری از حوزه ها موافقت کره و آن 
را تایید کرد. به عنوان مثال درخواست ها در بخش لبنیات، 
سیمان، میلگرد، مصالح ساختمانی و... مورد موافقت دولت 
قرار گرفت. این تولیدگننگان و صنعتگران مجوز افزایش 
قیمت ها را از دولت گرفتند و دولت برای راضی نگه داشتن 

بخش تولید و صنعت این موافقتنامه ها را امضا کرد.آلبرت 
بغزیان اضافه کرد: در بخش ســتاد تنظیم بازار و قیمت 
گذاری، مصوباتی در شورای اقتصاد مصوب می شود که 
مجوز رشــد قیمت ها را صادر می کند. درست است که 
قیمت تمام شده به دالیل مختلف افزایش یافته است اما 
دلیلی ندارد قیمت های مصوب را افزایش دهیم. باید قیمت 
تمام شده کاالهای تولید شــده کاهش پیدا کند.این در 
حالی است که کارشناسان بر این باورند که دولت سیزدهم 

در صورتی که قیمــت دالر را واقعی نکند و آن را کاهش 
ندهد، حداقل تا 3 سال آینده همچنان با نرخ های تورم 
باال روبرو خواهیم بود که از توان تحمل عامه مردم خارج 
است. در اقتصاد ایران، همه دوره های با نرخ های تورم باال 
)از جنگ جهانی دوم تا سال ۱3۹۹( همراه با شوک های 
نرخ ارز بوده اند. نقدینگی هیچگاه به صورت یک به یک بر 
روی نرخ تورم تاثیر نمی گذارد و اثر نقدینگی بر روی نرخ 

تورم در حدود ۱0 تا ۱۵ درصد است. 

تورم نقطه به نقطه تولیدكننده به ۹4.7 درصد رسید

هشدار جهش دوباره تورم
شایلی قرائی
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میانگین قیمــت خودروهای 
پرتیراژ داخلی در بازه زمانی 
20 روز اول مرداد رشــد ۵/4 
درصدی داشته اســت. بازار 
خــودرو این روزهــا در حال 
تاخت و تاز قیمتی است. دو خودرو پرطرفدار پژو افزایش 
قیمت روزانه ۵ میلیون تومانی را تجربه می کنند. در حال 
حاضر قیمت خودرو پ ژو 20۶ تیپ 2، 22۵ میلیون تومان 
و پ ژو 20۶ تیپ ۵، 2۸0 میلیون تومان قیمت گذاری شده 
است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
در رابطه با گرانی های روزهای اخیر در بازار خودرو می 
گوید: علت اصلی افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی 
را کاهش شدید عرضه و کمبود این خودروها در بازار است. 
ســعید موتمنی اضافه کرد: کمبود عرضه خودرو توسط 
خودروسازان داخلی و عبور نرخ دالر از مرز 2۵ هزار تومان 
موجب افزایش تقاضای تورمی و کمبود خودرو در بازار 
شده است.نبض قیمت خودرو در بازار در 20 روزی که از 
مرداد می گذرد تندتر از تیرماه می زند. بررسی قیمت ها 
در بازه 20 روزه مرداد نشــان می دهــد میانگین قیمت 
سبدی از خودروهای پرتیراژ در اول مرداد به نسبت دیروز 
رشــدی حول و حوش 4/۵ درصد را تجربه کرد. این در 
شرایطی است که عنوان شد این میانگین قیمت در انتهای 
نخستین ماه از فصل تابستان به نسبت ابتدای آن رشدی 
۵/ 2 درصدی را به خود دید.این در حالی است که پراید 
هاچ بک ۱4۵ ملیون تومان فروخته می شود و افزایش دو 
میلیون تومانی را تجربه می کند اما بیشــترین افزایش 
قیمت در بین محصوالت داخلی سایپا در پراید صندوقدار 
به چشــم می خورد. این محصول با رشــد چهار میلیون 
تومانی، ۱34 میلیون تومان قیمت گذاری شــده است. 
همچنین تیبا هاچ بک، تیبا صندوقدار، ســاینا و کوئیک 
دنده ای هر کدام دو میلیون تومان گران شده اند. در بین 
محصوالت مونتــاژی نیز کیا ســراتو ۱0 میلیون تومان 

افزایش قیمت پیدا کــرد و ۸۸0 میلیون تومان فروخته 
می شود. رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو در گفت و گو با "کسب و کار" به کمبود در بازار 
خودرو اشــاره کرده و گفت: علت اصلی افزایش قیمت 
خودروهای پرتیراژ داخلی را کاهش شدید عرضه و کمبود 
این خودروها در بازار است. ســعید موتمنی اضافه کرد: 
کمبود عرضه خودرو توسط خودروسازان داخلی و عبور 
نرخ دالر از مرز 2۵ هزار تومــان موجب افزایش تقاضای 
تورمی و کمبود خودرو در بازار شده است.رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه اکنون 
شرایط بازار خودرو به گونه ای شــده که نمایشگاه داران 
معامله ای ندارند و کسانی که خودرو در اختیار دارند نیز 
بنا بر نرخ ارز و به روز آن را قیمت گذاری می کنند، گفت: 
اگر متقاضی در بازار باشــد نیز بــرای خرید یک خودرو 
داخلی باید 3 تا 4 روز وقت بگذارد اما میزان افزایش قیمت 

در خودروهایی مانند پراید۱۱۱ یا پژو 40۵ که تولید آنها 
متوقف شده، نسبت به ســایر محصوالت خودروسازان 
داخلی بیشتر است، اما متأسفانه شاهد افزایش قیمت در 

انواع تیبا، پراید و پژو هستیم. 
به گفته این فعال صنفی، این روزها قیمــت ها در بازار 
داخلی به تبع افزایش نرخ ارز روند افزایشی دارد و از آن 
جهت بر قیمت خودرو نیز بســیار تاثیرگذار بوده است. 
میان قیمت خودرو و نرخ ارز هــم ارتباط نزدیکی برقرار 

است.
او ادامه داد: همانطور که اشــاره شــد، تمامی بازارهای 
سرمایه اعم از سکه، مسکن و خودرو ارتباط مستقیمی 
با نوسانات نرخ ارز داشته و همگی طی مدت اخیر نزولی 
بودهاند. بازار خودرو هم از این قاعده مستثنی نبوده است 
و طبق معمول فروشــنده در بازار زیاد است اما مشتری 
چندانی بــه امید کاهش بیشــتر قیمتها، بــرای خرید 

 مراجعه نمی کند. البته این نیز وجود دارد که متقاضی و
 سرمایه گذار، تمام ســرمایه خود را به سمت یکی از این 
بازارها هدایت کرده و چنانچه قصد خرید خودرو داشته 

است، خرید خود را در همان مدت انجام داده است.
وی همچنین با اشــاره به فعالیت برخی افراد در فضای 
مجازی در رابطه با خرید و فروش خودرو اظهار داشــت: 
این روزها با تعطیلی های کرونایی برخی افراد به خرید 
و فــروش در فضای مجازی می پردازنــد و خریداران در 
این گونه موارد باید مراقب اصالت فروشــندگان باشند تا 
با مشکالت بعدی مواجه نشوند. وی ادامه داد: مشتریان 
باید هوشیار باشند که اگر خریدی در فضای مجازی انجام 
می دهند، سعی کنند از افراد شناسنامه دار و دارای پروانه 
کسب باشد، زیرا ممکن است در زمان مراجعه به مراکز 
تعویض پالک، خودرو مشکل قضایی یا خالفی داشته و 

توقیف شود.

تقاضا  برای  خرید  خودرو  افزایش  یافت

صعود قیمت ها در بازار خودرو
بازار خودرو رتبه اول بازدهی ماهانه                                                      پراید 150 میلیون تومانی در بازار  

شایلی قرائی
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رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران گفت: طي روزهاي 
اخیر قیمت تمامي اقالم به غیر از هویج، سیب زمیني، 
پیاز، سبزي و لوبیا 20 درصد کاهش یافته است.مصطفي 
دارایي نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران از افت قیمت 
میوه و صیفیدر بازار خبر داد و گفت: طي روزهاي اخیر 
قیمت تمامي اقالم به غیر از هویج، سیب زمیني، پیاز، 

سبزي و لوبیا 20 درصد کاهش یافته است.
او با اشاره به دالیل گراني هویج در بازار افزود: با تولید بیش 
از ۵ میلیون تن هویج در استان خوزستان، نیاز کشور به 
طور کامل تامین مي شود که با اتمام هویج خوزستان و 
ازدیاد مصرف به دلیل شیوع کرونا قیمت دچار نوساناتي 
شده اســت.دارایي نژاد قیمت کنوني هر کیلو هویج در 
میدان مرکزي را ۱2 تا ۱۵ هزار تومان اعالم کرد و گفت: با 
عرضه هویج از سایر استان ها، طي هفته هاي آتي قیمت 

به تعادل مي رسد.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با اشاره به ازدیاد تقاضا 
براي خرید سیب و هویج در بازار بیان کرد: امسال بیش از 
۷ تا ۸ میلیون تن سیب تولید شد که ازدیاد تقاضا ناشي از 
شیوع ویروس کرونا تاثیري بر قیمت نداشت، اما با افزایش 
مصرف آب هویج و پایان عرضه محصول، قیمت افزایش 
یافته است.وي ادامه داد: گرچه هر کیلو هویج با نرخ 20 
هزار تومان در مغازه ها باید عرضه شود، اما متاسفانه برخي 
مغازه داران با قیمت هاي باالتر این محصول را عرضه مي 
کنند.رئیس اتحادیه بارفروشان تهران قیمت کنوني هر 
کیلو موز هندي در میدان مرکزي را 20 هزار تومان و موز 
اکوادور و فیلیپین 23 هزار تومان اعالم کرد و افزود: در 
حال حاضر هر کارتن آناناس ۹ تایي با نرخ ۷00 تا ۸00 
هزار تومان و هر کیلو انبه 30 تا 3۵ هزار تومان در میدان 
مرکزي و با احتساب سود منطقي در مغازه ها عرضه مي 
شود.دارایي نژاد قیمت کنوني هر کیلو انجیر زرد را ۱۵ 
تا 2۵ هزار تومان اعالم کــرد و گفت: قیمت کنوني هر 
کیلو انجیر سیاه ۵ تا ۱3 هزار تومان، انگور بي دانه ۱2 تا 

۱۶ هزار تومان، انگور رطبي ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان، انگور 
عسگري ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان، انگور کندري ۱۵ تا 20 
هزار تومان، آلبالو ۱۷ تا 20 هزار تومان، آلو زرد ۱۵ تا 20 
هزار تومان، آلو سیاه ۱0 تا 20 هزار تومان و آلو سانترال 

۱۵ تا 2۵ هزار تومان است.
وي ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو خیار اصفهان با نرخ 
4 تا ۷ هزار تومان، خیار بوته اي ۷ تا ۱2 هزار تومان، خیار 
گلخانه ۶ تا ۹ هزار تومان، ســیب 2 رنگ ۱2 تا ۱۶ هزار 
تومان، سیب گالب ۱۵ تا 20 هزار تومان، شلیل شبرنگ 
۱۵ تا 20 هزار تومان، شلیل سیبي ۱2 تا 2۵ هزار تومان، 
گالبي بیروتي ۱۵ تا 2۵ هزار تومان، هلو زعفراني ۱0 تا 20 
هزار تومان، هلو هسته جدا ۱۵ تا 20 هزار تومان، خربزه 
۷ تا ۸ هزار تومان و هندوانه 2 هزار و ۵00 تا 4 هزار تومان 
در میدان مرکزي و با احتساب حداکثر 3۵ درصد سود 
در خرده فروشي ها باید عرضه شود.او قیمت کنوني هر 
کیلو بادمجان دلمه را 4 تا ۶ هزار تومان اعالم کرد و افزود: 
قیمت هر کیلو بادمجان قلمي 4 هزار و ۵00 تا ۵ هزار و 
۵00 تومان، بادمجان گلخانه ۸ تا ۹ هزار تومان، بامیه ۱0 
تا ۱۱ هزار تومان، پیاز شیري 3 تا 4 هزار تومان، پیاز نو 3 تا 
4 هزار تومان، فلفل تند ریز ۶ تا ۸ هزار تومان، فلفل دلمه 
اي ۹ تا ۱2 هزار تومان، فلفل گلخانه ۸ تا ۱2 هزار تومان و 

فلفل شیرین ۸ تا ۱3 هزار تومان است.
دارایي نژاد ادامه داد: قیمــت کنوني هر کیلو کاهو پیچ 
ساالدي ۸ تا ۱0 هزار تومان،کاهو رســمي ۵ تا ۸ هزار 
تومان، کرفس 4 تا ۵ هزار تومان، کلم سفید 4 تا ۵ هزار 
تومان، گل کلم ۷ تا ۸ هزار تومــان، گوجه فرنگي ۶ تا 
۷ هزار تومان، لیموترش ســنگي ۸ تــا ۱۱ هزار تومان 
و لیموترش میناب ۱0 تا ۱۵ هزار تومان اســت.رئیس 
اتحادیه بارفروشان تهران درباره آیندهبازار میوهدر ایام 
محرم گفت: با توجه به شرایط مساعد عرضه و کاهش 
تقاضا براي خرید به جز چند قلم محصول، در ایام محرم 

پیش بیني مي شود که قیمت ها مجدد شکسته شود.

رئیس اتحادیه دارندگان قنادي، شــیریني فروشــي و 
کافه قنادي تهران با تاکید بر حال بد اصناف در شرایط 
کنوني بیان داشــت: حال اصناف خوب نیست. شرایط 
بد اقتصادي در دو ســال اخیر و موضوع کرونا بشدت به 
بدنه صنوف آسیب فراوان وارد کرده و از شواهد آشکار 
آن کاهش تراکنش  هاي بانکي است که کاماًل حاکي از 
شدت این آسیب مي باشد.علي بهرمند، رئیس اتحادیه 
دارندگان قنادي، شیریني فروشي و کافه قنادي تهران 
با اشاره به تحلیل وزارت بهداشت در تاثیر گذاري اصناف 
در گسترش ویروس تاکید کرد: به گفته مسئوالن وزارت 
بهداشت، اصناف در گسترش کرونا فقط ۸ درصد تاثیر 
گذارند، ا گرچه این سهم ناچیز است اما هر زمان بخواهند 
کرونا را کنترل کنند ابتدا سراغ آنها مي روند و به اصناف 
فشار زیادي مي آورند! عالوه بر آن اصناف از نظر اقتصادي 
با مشکالت جدي مواجه هستند. واحدهاي صنفي در 
کنار اجارهخانه و هزینه هاي خانواده، باید اجاره مغازه، 
حقوق کارگر، برق، عوارض شهرداري، مالیات، بیمه و... 
را پرداخت کنند و از سوي دیگر حواسشان به برگشت 
نخوردن چکهاي بانکي باشــد.وي تصریح کرد: ضعیف 
شدن اقتصاد خانوارها به دلیل تورم وگراني موجب شده 
که قدرت خرید آنها بســیار پایین بیاید و این عوامل به 

خودي خود صنوف را با کاهش مراجعه کننده در فشار 
قرارداده است و اگر به این عوامل تعطیلي هاي اجباري 
ناشــي از کرونا را هم اضافه کنید متوجه عمق فاجعه 
تحمیل شده به صنوف خواهید شد.وي با اشاره به نقش 
پررنگ اصناف در ایجاد اشتغال و سبک نمودن بار دولت از 
این لحاظ تصریح کرد: اصناف هیچ وقت باري براي دولت 
نداشته اند و با پرداخت هاي خود سهم بزرگي در تامین 
هزینه هاي دولت، ایجاد وحفظ اشتغال دارند و انتظار مي 
رود در جهت حمایت از صاحبان مشاغل صنفي در این 
برهه گام هاي اساسي برداشته شود.بهرمند در خصوص 
انتظارات اصناف از رئیس جمهور جدید گفت: حال که 
سکان اداره کشور در دستان آیت اله رئیس قرار گرفته 
است انتظار میرود در جهت رفع مشکالت و معضالتي 
که سالهاست دامنگیر اقتصاد کشور شده است گام هاي 
اساسي برداشته شــود.وي تصریح کرد: رئیس جمهور 
جدید با کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، بهبود 
معیشت را در دستورکار قراردهند و توجه داشته باشند که 
عده اي تالش میکنند هر روز براي کسبه مشکل جدیدي 
ایجاد کنند که نتوانند به امور جاري شان بپردازند. تغییر 
خوب است اما با مرور وقایع به این نتیجه میرسیم که یک 

روز بي دغدغه و ثابت در زندگي کسبه وجود ندارد. 

تورم تولید در بخــش خدمات اقتصاد ایران در یک ســال 
منتهی به بهار امسال به 42 درصد رســیده؛ اما تورم نقطه 
به نقطه این حوزه 4۸.۷ درصد گزارش شــده که از روند رو 
به رشــد آن حکایت دارد.مرکز آمار ایران گزارش شاخص 
قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در ایران مربوط به بهار 
امسال را منتشر کرده است؛ بنابراین گزارش درحالی که رشد 
قیمت تمام شده هزینه های تولید در بخش های خدمات در 
سال گذشته 3۷.۸ درصد بوده این عدد امسال به 42 درصد 
رسیده است.در میان بخش های خدمات در کشور، کمترین 
تورم ساالنه مربوط به بخش »آب رسانی، مدیریت پسماند، 
فاضالب و فعالیت های تصفیه« با ۶.3 درصد و بیش ترین آن 
مربوط به بخش »فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا 
و غذا با ۶۵.۹ درصد بوده است.همچنین تورم نقطه به نقطه 

هزینه های تولیــد بخش خدمات در فصل بهار امســال به 
4۸.۷ درصد رسید که در مقایســه با فصل قبل ۶.۱ درصد 
افزایش داشته اســت. این یعنی میانگین قیمت دریافتی 
توسط ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در 
داخل کشور، در فصل بهار ۱400 نسبت به فصل بهار ۱3۹۹ 
بالغ بر 4۸.۷ درصد افزایش دارد.به عالوه تورم فصلی قیمت 
تمام شده تولید در بخش های خدماتی در بهار امسال، به ۱۱.2 
درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل 3.۹ درصد افزایش 
دارد. کمترین تورم فصلی بــه ترتیب مربوط به بخش های 
»آموزش« با ۱.۹ درصد و »فعالیت های امالک و مستغالت« 
با 3.۸ درصد بوده و بیشترین تورم فصلی هم به ترتیب مربوط 
به »فعالیت های بیمه« با 2۵.۸ درصد و »آب رسانی، مدیریت 

پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه« یا 20 درصد است.

سرپرســت دفتر خدمــات بازرگانــی وزارت جهاد 
کشاورزی از عرضه ۶.۶ میلیون تن انواع نهاده های دامی 
در سامانه بازارگاه از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

حسن عباسی معروفان درباره آخرین وضعیت تأمین 
نهاده های دامی مورد نیاز کشور، گفت: از ابتدای سال 
تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۶00 هزار تن انواع نهاده های 
دامی در سامانه بازارگاه عرضه شده که ۵.۵ میلیون تن 

آن ذرت و مابقی سایر نهاده های دامی بوده است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر در هر روز 4۷ هزار تن نهاده 
دامی در اختیار دامداران و مرغداران قرار گرفته که بیش 
از عدد مصوب است.عباسی معروفان میزان نیاز روزانه 
کشور به نهاده های دامی را 44 هزار تن عنوان کرد.وی 
تصریح کرد: البته در مقاطعی تأخیر در عرضه نهاده های 

دامی اتفاق افتاد، اما در مجموع مشکلی برای تأمین و 
توزیع نهاده های دامی نداشته ایم و تاخیرها موقت بوده 
است.عباسی معروفان درباره تأمین نهاده های دامی 
کشور برای ماه آینده، اظهار کرد: بیش از ۱۶ میلیون و 
۵00 هزار تن انواع نهاده های دامی ثبت سفارش شده 
که بیشتر آن ذرت است.وی میزان ذرت ثبت سفارش 
شده را ۹ میلیون و ۵00 هزار تن، جو را 4 میلیون و 400 
هزار تن و سایر نهاده های دامی شامل کنجاله سویا و 
دیگر دانه های روغنی را حدود 2 میلیون تن اعالم کرد.

عباســی معروفان گفت: اگر ارز مورد نیاز نهاده های 
ثبت سفارش شــده سریع تأمین شــود، نهاده ها نیز 
به ســرعت ترخیص و توزیع و به دامداران مرغداران 

تحویل می شود.

عرضه ۶.۶ میلیون تن انواع نهاده های دامی در بازارگاه

كاهش مجدد قیمت میوه در راه است

بازار هويج در هفته هاي آتي متعادل مي شود

وضعیت كسب و كار اصناف خوب نیست

اصالح امور نیازمند گام  هاي اساسي دولت جديد

مركز آمار ایران اعالم كرد

تورم ساالنه تولید در بخش خدمات به 42 درصد رسید
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برای تماس های صوتی و ویدئویی؛
فيس بوک  اســتفاده از رمزگذاری ســر به سر را 

گسترش داد
فیس بوک رمزگذاری سربه ســر برای تماس های صوتی و ویدئویی پیام رسان 
مسنجر را عرضه کرد. این درحالی است که دولت های مختلف به این اقدام فیس 
بوک اعتراض دارند. فیس بوک رمزگذاری سربه ســر برای تماس های صوتی و 

ویدئویی در پیام رسان مسنجر را عرضه کرد.
این درحالی است که قبالً فیس بوک رمزگذاری سربه سر برای پیام های متنی در 
واتس اپ و مسنجر را عرضه کرده بود. شبکه اجتماعی مذکور تصمیم دارد به تدریج 
ویژگی های صوتی و ویدئویی را به پورتفولیوی سرویس های پیام رسان خود اضافه 
کند.این ویژگی ها طی سال گذشته بسیار محبوب شدند زیرا در بحبوحه همه گیری 

ویروس کرونا مردم به دنبال راه هایی برای ارتباط با یکدیگر بودند.
فیس بوک در یک پست وبالگی نوشــت: همچنین ما طی یک پروژه آزمایشی 
محدود برای کاربران بزرگسال در برخی کشورها، به آنها اجازه می دهیم به طور 
انتخابی در اینستاگرام از رمزگذاری سر به سر در تماس ها و پیام های بین فردی 

استفاده کنند.
این درحالی است که کشــورهای مختلف از جمله انگلیس نســبت به اجرای 
رمزگذاری سربه ســر در پیام ها در پیام رســان های فیس بوک شکایت دارند و 
معتقدند مجرمان و کودک آزاران با استفاده از این روش می توانند به اعمال غیر 

قانونی خود ادامه دهند.

به طور موقت؛
اعطای تيك آبی توئيتر به كاربران متوقف شد

توئیتر اعالم کرد به طور موقت فرایند اعطای تیک آبی به کاربران را متوقف کرده 
است.توئیتر گسترش برنامه اعطای تیک آبی خود را به طور موقت متوقف و اعالم 
کرد باید روی فرایندهای درخواست و بررسی این برنامه فعالیت بیشتری انجام 

دهد.
توقف ثبت درخواســت جدید برای دریافت تیک آبی، در حالی اجرا می شود که 
توئیتر اعتراف کرد چند حساب کاربری جعلی به اشتباه احراز هویت شده بودند.

البته توئیترهنوز هم درخواست های فعلی برای دریافت تیک آبی را بررسی می کند، 
بنابراین توقف برنامه فقط به معنای آن است که افراد جدید نمی توانند برای دریافت 

آن اقدام کنند.
این نخستین باری نیست که توئیتر فرایند اعطای تیک آبی را متوقف کرده است. 
این پلتفرم در سال ۲۰۱۷، به طور کامل برنامه اعطای تیک آبی را متوقف کرد. اما در 
۲۰۲۱ میالدی دوباره برنامه مذکور را از سر گرفت. هرچند در سال جاری میالدی 
نیز یک هفته پس از شروع برنامه اعطای تیک آبی به دلیل انبوه درخواست ها مجبور 

شد آن را یک هفته متوقف کند.

مصوبه شورای فناوری اطالعات برای تسهیل فضای کسب و کار
صدور برات الکترونيکی با امضای دیجيتال

شورای اجرایی فناوری اطالعات در راستای تســهیل فضای کسب و کار و ارائه 
خدمات الکترونیکی به مردم، دستورالعمل بکارگیری سفته و برات الکترونیکی 
را برای وزارت اقتصاد و موسسات مالی و پولی تعیین کرد.شورای اجرایی فناوری 
اطالعات با رعایت بند »ج« ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و اجرای خزانه داری 
الکترونیکی به منظور فراگیر سازی سفته و برات الکترونیکی در جهت خدمت به 

مردم و تسهیل فضای کسب و کار، دستورالعمل جدیدی تصویب کرد.
مطابق با این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده که در اجرای بند 
»ج« ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، از طریق کارگزاران برای صدور سفته و برات 
الکترونیکی فقط از امضای الکترونیکی معتبر )امضای دیجیتالی و مهر سازمانی( 
استفاده کند.در همین حال دستگاه های اجرایی و مؤسسات مالی و پولی دارای 
مجوز از بانک مرکزی نیز مکلف به پذیرش سفته و برات الکترونیکی شده اند و باید 

این اسناد را در اولویت پذیرش قرار دهند.
ســفته و برات الکترونیکی به عنوان یکی از کارآمدترین و قدیمی ترین اســناد 
پرداخت، عامل مهمی در تسهیل و تسریع فرآیندهای تأمین مالی و تضامین شرکت 
و اشخاص حقیقی در انواع معامالت برای ایفای تعهدات کسب وکارها و مردم بر 

بستر نظام مالی و بانکی کشور، به حساب می آید.
برای اولین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به سفته و برات اشاره شده است و 
از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و 
دارایی )اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت، خزانه داری کل کشور( از طریق 
چاپخانه دولتی ایران و بانک ملی ایران چاپ و توزیع می شود. فارغ از هزینه های 
واردات کاغذ و چاپ در تولید سفته و برات کاغذی، این اوراق برای دولت و ذینفعان 
قابل رصد نیست.از این رو طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در 
چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک و با مشارکت بانک ها و دستگاه های ذی ربط 

به بهره برداری رسیده است.
خزانه داری کل کشور نقش سیاست گذاری در مدیریت سفته و برات الکترونیکی 
را برعهده دارد و این سامانه را بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون 
تجارت الکترونیک در راستای سیاست های جمهوری اسالمی ایران در جهت ارائه 

خدمات الکترونیکی به مردم، راه اندازی کرده است.
با رونمایی از این طرح و اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطالعات، کشور 
می تواند به مزایایی مانند ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره های 
واسطه در ارائه این اوراق، جلوگیری از وقوع جرم مانند جعل و سوءاستفاده های 
احتمالی از اوراق سفته و برات، اصالت و اعتباربخشی با امضای دیجیتال معتبر، 
امکان رصد و پایش فعالیت های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، قوه قضائیه و بانک مرکزی از منظر پول شویی و ممانعت از صدور سفته و 
برات توسط افراد ممنوع المعامله، صرفه جویی و کمک به کاهش هزینه های مرتبط 

با چاپ و توزیع و اوراق، دست یابد.

توسعه فن بازارهای منطقه ای؛ 
نوآوری شركت های دانش بنيان و خالق شرق كشور 

به متقاضيان رسيد
زنجیره فن بازارهای منطقه ای با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تکمیل 
می شود تا ایده های فناورانه به بازار راه پیدا کند.  شبکه ملی فن بازار ایران که بیش از ۲۶ 
فن بازار منطقه ای را در سراسر کشور راه اندازی کرده است، به عنوان بستری برای ارتباط 
میان صاحبان فناوری و مشتریان آن، بیش از 4۲۷ تقاضای فناوری از صاحبان کسب وکار، 

صنایع و بازار را به بیش از 4هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیان و خالق رسانده است.
این شبکه ملی با راه اندازی فن بازار خراسان جنوبی به عنوان بیست و ششمین فن بازار 
منطقه ای از فن بازارهای منطقه ای کشور است که با حمایت شـبکه فن بازار ملی ایران و 
پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، زمینه را برای شبکه سازی میان فعاالن زیست بوم 
نوآوری شرق کشور و متقاضیان سراسر کشور فراهم کرد. شــبکه فن بازار ملی ایران، 
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، ایجاد و ساماندهی فن بازارهای 
منطقه ای و تخصصی در کشور را بر عهده دارد و تا کنون ۲۶ فن  بازار منطقه ای و ۳ فن بازار 
تخصصی ایجاد کرده است.در این شبکه ملی، تاکنون ۱۳هزار و ۹۰۹ محصول به اشتراک 
گذاشته شده است و با اضافه شدن این فن بازار، با تولی گری پارک علم و فناوری خراسان 
جنوبی دفتر فن بازار در این منطقه ایجاد و راه اندازی شد و شرکت نیک اندیشان پهنه کویر 

به عنوان کارگزار منطقه ای این فن ازار معرفی شدند.

اخبار

7 محصول در حوزه رباتیک تولید شد
7محصول در حوزه رباتیک با حمایت معاونت علمی و فناوری به تولید رسید تا به رونق بازار داخلی کمک کند. پیش بینی می شود که رباتیک یکی از ۱۰ صنعت برتر آینده باشد. کاربرد محصوالت رباتیک 

از محدوده کارخانجات فراتر رفته و در حال تسری به کاربردهای روزمره است. توسعه و تحقیق در مورد کاربردهای جدید نیازمند توجه ویژه به این رشته و تربیت مهندسان خالق و متخصص است.
رشته مهندسی رباتیک در ایران سال 8۱ ایجاد شد و از همان روزها روندی رو به رشد داشت و بنا به گفته کارشناسان در طول این سال ها افرادی توانمند و حاذق در این حوزه شناسایی شده و االن 

مشغول به کار هستند. البته با وجود رشد استارتاپ ها و فناوری در کشور، هنوز موضوعات رباتیک درکشور چندان مورد توجه قرار نگرفته و سرمایه گذاری ها در این حوزه بسیار اندک است.  

بــازار کار ایــران، بســیار 
نامهربان است. آمار ها نشان 
می دهند که تنها حدود 4۰ 
درصــد از ایرانی هایی که در 
سن کار هستند و می توانند 
کار کنند، عماًل فعالیت اقتصــادی دارند و ۶۰ درصِد 
بقیه، از منظر اقتصادی »وابسته« به حساب می آیند. 
این نسبت در کشــوری مانند ویتنام ۷۶ درصد به ۲4 
درصد است، به این معنی که »نرخ مشارکت اقتصادی« 
در ویتنام، ۷۶ درصد است و این کسر از جمعیِت قادر به 

کار، در بازار کار حضور دارند.
فرارو پیدا کردن شغل مناسب، حاال برای خیلی ها به 
یک رویا بدل شــده اســت. تا همین چند دهه پیش، 
دست کم در شهر های بزرگ، پیدا کردن شغل چندان 
دشوار نبود و حاال که با عینِک شاخص های اقتصادی 
به گذشته نگاه می کنیم، علت تقریباً مشخص است: در 
دهه های ۱۳4۰ و ۱۳۵۰ خورشــیدی از یک سو و در 
دهه ۱۳۷۰ از دیگر سو، نرخ رشد اقتصادی کشور باال 
بود و وقتی کیک اقتصاد بزرگ می شــد، فرصت های 

شغلِی جدیدی هم ایجاد می شدند.
به گزارش فرارو؛ به طور کلی، وقت کیک اقتصاد بزرگ 
می شود، تولید کاال و خدمات هم افزایش پیدا می کند 
و حفظ ســطِح جدیِد تولید کاال و خدمات هم نیروِی 
کار جدید می خواهد. این در حالی اســت که هر چه 
رشد اقتصادی بیشتر باشد، نوع مشاغل هم پیچیده تر 

می شود.
این ها اتفاقاتی بودند کــه در فاصله دهه های ۱۳4۰ تا 
۱۳۸۰ خورشیدی در اقتصاد ایران افتادند. اقتصاد ایران 
در این فاصله )البته با فراز و فرود( در حال رشد بود. به 
عنوان نمونه، اندازه اقتصاد ایران و ترکیه در سال ۱۳۸4 
خورشیدی، تقریباً مساوی بود، فاصله ای که از آن زمان 

تاکنون، مدام بیشتر می شود.

چه کسی بازار کاِر ایران را کساد کرد؟
روند افول اقتصادِی ایران، با برآمدن محمود احمدی 
نژاد آغاز شــد و پایه های اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۵ 
به بعد، به تدریج شــروع به لرزیدن کردند. نخستین 
تحریم های کمرشکن در ســال ۱۳۸۹ وضع شدند و 
با آغاز دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ایــران در چاله ای افتاد که 
بیرون آمدن از آن هنوز هم دشــوار به نظر می رسد.ما 
به ازاِی این وضعیت در بازار کار هم امروز روشن است: 
برآورد های آمارِی رسمی نشان می دهند که در طول 
۸ سال ریاست جمهورِی احمدی نژاد، »خالِص اشتغاِل 
ایجاد شده« در ایران نزدیک به ۱4 هزار مورد بوده است 

که عماًل مساوی با صفر است.
به عبارت ســاده، در طول ۸ ســال ریاست جمهوری 
احمدی نژاد، برآیند مشاغل ایجاد شده و مشاغلی که 
به دلیِل واردات بی رویه کاال، وقوع بحران اقتصادی و 
مواردی از این دست از بین رفتند، تنها ۱4 هزار مورد 

بوده است.

فعاالن کســب و کار یادشان هســت که واردات ده ها 
میلیارد دالر کاال از چین و کشــور های دیگر، چگونه 
تولید کاال در ایران را در زمــان »دولت مهرورزی« از 
صرفه انداخت و با وقوع بحران ارزی از سال ۱۳۸۹ به 
بعد، نابودِی تولید داخل، اقتصاد ایران را وارد فاز »رکود 

تورمی« کرد.

»شاغالن فقیر«: پدیده ای عجیب، باز هم در 
ایران

با این همه، ظاهراً مشــکِل پیدا کردِن شغل مناسب 
و حتی تولید در ایران و بســتِن دروازه های صادرات، 
تمام ماجرا نیست. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی سابق 
حسن روحانی که یکی از مشــهورترین اقتصاددانان 
ایرانی هم هست، در سال ۱۳۹۶ و پس از اعتراضات دی 
ماه آن سال، به پدیده ای در اقتصاد ایران اشاره کرد که 
شــاید تا پیش از آن در اقتصاد ما رخ نداده بود: پدیده 

»شاغالن فقیر«.
مسعود نیلی در آن زمان گفته بود: »ما در کشورمان ۲4 
میلیون خانوار و ۳ میلیون بیکار داریم. حدود ۳۵ تا ۳۸ 
درصد دهک های فقیر جامعه ما را افراد شاغل تشکیل 
می دهند؛ بنابراین نتیجه می گیریم که برای رفع فقر، 
عالوه بر اینکه باید برای بیکاران شــغل ایجاد کنیم، 
باید درآمد شــاغالن را هم افزایش دهیم و بعد به فکر 
بازنشستگان باشیم.« ]توجه کنید که داده های آماری 

مربوط به سال ۱۳۹۶ هستند.[
 کلیت ماجرا تقریباً ساده است: شاغالنی که گاه حتی 
بیش از یک شــغل هم دارند، نمی توانند درآمد کافی 
برای زندگی خود و زندگی شان تامین کنند و طبیعی 
است که این موضوع برای کسانی که شغلی ندارند )و 
آمار ها نشان می دهند تعدادشــان در ایران بسیار باال 

است( حتی بدتر هم هست.
وقتی اقتصادی نتواند حتی برای شــاغالِن خود رفاه 
به همراه بیاورد، کیِک اقتصاد یا اندازه اقتصاد رشــد 
نمی کند و این یعنی با افزایش جمعیت، ثروِت موجود 
باید بین افراد بیشتری تقسیم شود. این همان اتفاقی 
اســت که برای اقتصاد ایران رخ داده است و ما را وارد 

»تله فقر« کرده است.

چند نفر در ایران شغل دارند؟
داده های آخریــن »طرح آمارگیری نیــروی کار« در 
سال ۱۳۹۷، نشــان می دهد که در آن سال حدود ۲۳ 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سراسر ایران مشغول به کار 
بوده اند که از این میان، حدود ۱۳ میلیون نفر حداقل 

44 ساعت در هفته فعالیت شغلی داشته اند.
از آن سو، از جمعیت کل شاغالن در سال ۱۳۹۷، حدود 
۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر )معادل حدود 4۰.۸ درصد( 
کمتر از 44 ساعت در هفته کار می کرده اند که در واقع، 
به طور کلی نشان دهنده »اشتغال ناقص« هم هست. 
به عبارت ساده، نزدیک به 4۱ درصد از تمام ایرانی هایی 
که در سال ۱۳۹۷ شاغل بوده اند، شغلی تمام وقت )به 
مفهوِم یک شغل تمام و کمال( نداشته اند.این در حالی 
است که داده های مرکز آمار ایران که برای آخرین بار 
در فروردین ماه سال ۱4۰۰ به روزرسانی شده اند، نشان 

می دهند که نرخ بیکاری در ایران، در ســال های اخیر 
کاهش پیدا کرده اســت. این شاید در نظر اول عجیب 
به نظر برســد، چرا که همه می دانیم وضعیِت عمومی 
اقتصاد ایران طی سال های اخیر، دائما بدتر شده است.

با این همه، منطق اقتصادی از این داده ها پشــتیبانی 
می کند، چرا که با کاهش دســتمزد واقعی )یا اسمِی( 
کارگران، به کارگیرِی نیروِی کار برای کارفرما آسان تر 
و ارزان تر می شود. بر این اساس، نرخ بیکاری )بر اساس 
تعریف مرکز آمار، نســبت جمعیت بیکار به جمعیت 
فعال )شاغل و بیکار(، ضرب در ۱۰۰( در زمستان سال 

۱۳۹۹ در سراسر کشور، معادل ۹.۷ درصد بوده است.
این نرخ در زمستان سال ۱۳۹۸ معادل ۱۰.۶ درصد و 
در زمستان سال ۱۳۹۵ معادل ۱۲.۵ درصد بوده است. 
به این ترتیب، طی ۵ ســال اخیر، نرخ بیکاری کاهش 
پیدا کرده است، چرا که دستمزد شاغالن در عمل )مثال 
بر حسب دستمزِد دالرِی آنها( کمتر از گذشته شده و 
پرداخت آن برای کارفرما آسان تر شده است. به همین 
دلیل، کارفرما ترجیح می دهد نیروی کار بیشــتری را 

استخدام کند.

مشکِل این آمار ها کجا است؟
به این ترتیب، مشخص است که نرخ بیکاری در ایران، 
آنچنان که شاید در کوچه و بازار بشنویم، باال نیست. 
اما در اینجا نکته ظریفی هست که شاید نشان بدهد که 
در واقع، چرا عده ای معتقدند نرخ بیکاری در ایران سر 
به فلک می زند و نمی شــود به آمار های رسمی اعتماد 
کرد.»نرخ بیــکاری«، به طور ســاده، منعکس کننده 
درصدی از جمعیت در سن کار است که به دنبال کار 
می گردد، اما کاری پیدا نمی کند یا در واقع، کاری پیدا 
نمی کند که ترجیح بدهد به آن مشغول شود یا برایش 

»بیرزد.«.
اما »نرخ بیکاری« به تنهایی به هیچ عنوان گویا نیست. 
این تعریف، شامل کسانی نمی شود که اصوال به دنبال 
کار کردن نیســتند؛ بنابراین اگر شــما می خواهید 
کار کنید، ولی کاری پیدا نمی کنید، بیکار محســوب 
می شــوید، اما اگر بنا به هر دلیلی تمایل به کار کردن 
ندارید )و البته در ســن کار هســتید( »مشــارکت 

اقتصادی« ندارید.

مرکز آمار ایران، »نرخ مشارکت اقتصادی« را این طور 
تعریف می کند: »نسبت جمعیت فعال )شاغل و بیکار( 
۱۵ ساله و بیش تر به جمعیت در ســن کار، ضرب در 
۱۰۰«. به عبارت خالصه و ســاده، »نرخ مشــارکت 
اقتصادی« نشــان می دهد که چند درصد از جمعیت 
یک کشــور که در ســن کار قرار دارند، عمــال به کار 

مشغول هستند.
با این تعریف، اگر شــما بین ۱۵ تا ۶۵ ســال )به طور 
حدودی و قراردادی( داشــته باشــید، اما برای امرار 
معــاش کار نکنیــد، بیکار حســاب نمی شــوید، اما 
»مشــارکت اقتصادی« هم ندارید. از طــرف دیگر، 
واضح است که هر چه »نرخ مشــارکت اقتصادی« در 
یک اقتصاد باالتر باشــد، یعنی آن اقتصاد توانسته به 
تعداِد جمعیت بیشتری شــغل بدهد. از نظر فرهنگی 
هم، هــر چه »نــرخ مشــارکت اقتصــادی« در یک 
 کشور باالتر باشــد، یعنی اهالی آن کشور »کاری تر« 

هستند.
»نرخ مشــارکت اقتصــادی« در ایران در زمســتان 
ســال ۱۳۹۹ به حــدود 4۰.۹ درصد رســید و این 
در حالی اســت که همین شاخص در ســال ۱۳۸4، 
حدود 4۷ درصد بوده اســت. وضعیت ایران از منظر 
این شــاخص اقتصادی بســیار نگران کننده اســت، 
چرا که در واقــع، حــدود ۶۰ درصد از کســانی که 
»می توانند« کار کنند و در تولید اقتصادی مشارکت 
 داشته باشــند، از نظر اقتصادی به ســایرین وابسته

 هستند.
در مقام مقایسه، »نرخ مشارکت اقتصادی« در ویتنام 
حــدود ۷۶ درصــد، در مالزی حــدود ۶4 درصد، در 
جمهوری آذربایجــان حــدود ۶۳ درصــد، در آلمان 
حدود ۶۱ درصــد، در ترکیه حــدود ۵۰ درصد و در 
الجزایر حدود 4۰ درصد اســت. ایــران، در اینجا هم 
یکی از بدترین جایگاه ها را در جهــان دارد.بنابراین، 
ظاهراً عمــده ایرانی هایی کــه می توانــد کار کنند 
)حدود ۶۰ درصد( ترجیــح می دهند که کار نکنند یا 
به دنبال کار هم نگردند. درســت است که دستمزد ها 
در ایران بسیار پایین هستند و شــرایط دشوار است، 
 اما به نظر می رســد ایــن موضوع، بیشــتر فرهنگی

 باشد تا اقتصادی.

آمار ها نشان می دهند كه بخش بزرگی از ایرانی ها »نمی خواهند« كار كنند

۴۰ درصد ایرانی ها فعالیت اقتصادی دارند
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

به تازگی از یک الگوریتم هوش مصنوعی رونمایی 
شــده که می تواند به برنامه نویســان نرم افزارها 
کمــک کند.»اوپــن آ آی«)Open AI( یــک 
شرکت فعال در حوزه تحقیقات هوش مصنوعی از 
الگوریتم جدیدی به نام Codex رونمایی کرده که 
قادر است دستورهای نوشتاری به زبان انلگیسی را 
به کدهای برنامه نویسی قابل استفاده تبدیل کند.

این الگوریتم می تواند با دریافت دســتورالعمل، 

فرایند برنامه نویسی را برای برنامه نویسان کهنه 
کار ساده تر می کند و همچنین یک ابزار یادگیری 

برای برنامه نویسان تازه کار به حساب می آید.
همچنیــن می تــوان آن را به نــرم افزاری هایی 

کاربردی مانند بازی های ساده یا وب سایت تبدیل 
کرد. در همین راستا نشریه ورج در گزارشی اشاره 
می کند کاربر می تواند ظاهر یــا قابلیت های یک 
وب ســایت مورد نظرش مانند جایگذاری منو یا 

باکس های متن را به زبان انگلیسی ساده توصیف 
کند. در مرحله بعد Codex یک طرح ســاده را 
براساس تفســیرش از درخواست های کاربر، ارائه 
می کند.البته این ایده بدان معنا نیست که هوش 
مصنوعی خود برنامه نویسی انجام می دهد، بلکه 
الگوریتم مذکور به عنوان دستیار یا معاون برنامه 
نویس فعالیت می کند و ایده ها را به کد نرم افزاری 

تبدیل می کند.

متخصصان در یک شــرکت دانش بنیان موفق به 
ساخت گجتی هوشمند شده اند که جنبه درمانی 

و سرگرمی دارد.
 هدست هوشــمند یکی از محصوالتی است که 
توســط محققان کشــور با تکیه بر علوم اعصاب 

ساخته شده است.
 البته اینترنت اشیا و هوش مصنوعی نیز فناوری 
های به کار رفتــه در آن هســتند. این محصول 
را باید به نوعی یک رابط مغز و رایانه به حســاب 

آوریم. چرا که سیســتمی مبتنــی بــر رایانــه 
اســت و ســیگنال های مغــز را بــا روش هــای 
متنوعــی اندازه گیــــری و آن هــا را تجزیــه و 

تحلیــل می کند.
در ادامــه ایــن سیســتم ویژگی هایــــی را از 
فعالیت هــای مغــزی اســتخراج و آن ویژگی هــا 

را بــه خروجی هایــی تبدیــل کرده کــه بــرای 
جایگزیــن کردن، بازیابــی، تقویــت، تکمیــل 
یــا بهبــــود عملکردهــای انســــان بــه کار 
می رود. این محصول، قدرت تمرکـــز افــراد را 
در سـنین گوناگون افزایش می دهد و عالوه بر آن 
بـرای سـنین پاییــن بــه عنــوان اســباب بازی 

هوشــمند کاربرد دارد. کوچک و قابل حمل بودن 
از ویژگی های آن اســت.همچنین این محصول 
عالوه بر اینکه یک نرم افزار بومی اســت، ابزاری 
برای سنجش سطح سالمت و کمکی برای بهبود 
درمان هم محسوب می  شود. در ســاخت ایــن 
محصول از علــوم اعصاب، نوروفیدبک و فناوری 
اطالعات استفاده شده اســــت. بنابرایــــن آن 
شــاهد همگرایــی فنــاوری اطالعات و علــوم 

شــناختی هســتیم.

مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با بیان اینکه 
در یک سال و نیم اخیر ۶4 درصد کل مدارس به 
شبکه ملی اطالعات متصل شده اند، گفت: جمع 
کل مدارس ابالغی به شرکت مخابرات ایران ۸۱ 
هزار و ۵۹۰ مدرســه بوده که تا مرداد امسال 4۵ 
هزار و ۳۶۷ مدرسه از مزایای اتصال به شبکه ملی 
اطالعات از طریق ارتباطات ثابت یا سیار بهره مند 
شده اند.هوشمندســازی مدارس برای اولین بار 
در ماده ۶۸ سند ششم توســعه مورد بررسی قرار 
گرفت و به وزارت ارتباطــات و آموزش و پرورش 
تکلیف شد. الیه زیرســاخت این هوشمندسازی 
بر عهــده وزارت ارتباطات بود که موظف شــده 
بود تا پایان سال ۱۳۹۸، مدارس را به شبکه ملی 
اطالعات متصل کند اما به گفته محمدجواد آذری 
جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت 
دوازدهم- به دلیل موانعــی در تامین تجهیزات با 
چند ماه تاخیر انجام شــد و کار اتصال پرسرعت 

و رایگان همه  مدارس کشــور به شــبکه ی ملی 
اطالعات  شهریور سال گذشته به پایان رسید.

موضــوع دوم، الیه خدمات مدرســه هوشــمند 
شامل آموزش هوشمند، مکانیزم حضور و غیاب و 
ارزیابی دانش آموزان است که باید در این  فرآیندها 
مدیریت شود که این مسوولیت به بخش خصوصی 
و استارت آپ ها سپرده شد. در بخش تجهیزات نیز 
مدارس باید به تجهیزات از جمله رایانه و برد مجهز 
شود، امکاناتی که ظرفیت استفاده از فناوری را در 
مدارس فراهم می کند.مجید سلطانی، مدیرعامل 
شــرکت مخابرات ایران با بیان اینکه نهایی شدن 
بخش اعظم اتصال مدارس به شبکه ملی اطالعات 
آغاز شده است، گفت: در یک سال و نیم اخیر ۶4 
درصد کل مدارس را به صورت کامل به شبکه ملی 

اطالعات متصل کردیم. جمع کل مدارس ابالغی 
به شرکت مخابرات ایران برای کل طرح، ۸۱ هزار 
و ۵۹۰ مدرسه بوده اســت که با تالش مجموعه 
مخابرات تا مرداد ۱4۰۰، تعــداد 4۵ هزار و ۳۶۷ 
مدرســه از مزایای اتصال به شبکه ملی اطالعات 

از طریق ارتباطات ثابت یا سیار بهره مند شده اند.
وی تصریح کــرد: در این مدت ۳۳ هــزار و ۳۰۷ 
مدرســه از امکان تغییــر ســرویس موجود به 
"سرویس مدارس" که یک سرویس ویژه با امکانات 
مناسب برای مدارس است، استفاده کرده و تغییر 
سرویس داده اند و مدارس و دانش آموزان از سال 
تحصیلی جدید با شرایط بهتری می توانند از این 
امکانات اســتفاده کنند. ۱۲ هزار و ۶۰ مدرســه، 
هیچ سرویسی برای ارتباط با شبکه ملی اطالعات 

نداشتند که از سرویس جدید همراه با مودم و در 
برخی مدارس به همراه تلفن ثابت برخوردار شده 
اند.مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با تشریح 
مزایای ارتباطات قوی تــر و اتصال کامل مدارس 
به شــبکه ملی اطالعات خاطرنشان کرد: تکمیل 
ارتبــاط ۳۶ درصد باقی مانده مدارس با ســرعت 
کافی در حال انجام اســت و در ۱۷ استان پروژه 
ملی اتصال مدارس تکمیل شــده و در ۱4 استان 
باقی مانده نیز با ســرعت مناسبی در حال تکمیل 
و نهایی شدن است.سلطانی افزود: از مجموع ۸۱ 
هزار و ۵۹۰ مدرسه ابالغی که ابالغ شده، ارتباط 
۶4 درصد آن ها به صورت کامل تمام شــده و 4۰ 
هزار و 4۹۰ مدرسه شهری و تعداد 4۱ هزار و ۱۰۱ 
مدرسه روستایی در برنامه است که با تحت پوشش 
قرار گرفتن تدریجی تمام این مدارس، تحولی مهم 
در دسترسی دانش آموزان به شبکه ملی اطالعات 

در اقصی نقاط کشور ایجاد می شود.

با ابداع یك الگوریتم جدید؛

هوش مصنوعی برنامه نویسی را ساده می کند

ساخت گجتی هوشمند با کاربرد درمانی و سرگرمی 

اتصال ۴۵ هزار مدرسه به شبکه ملی اطالعات


