
کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده و بسیاری از کارگران ساعتی، کارمزد، 
پاره وقت و فصلی روزشــماری می کنند تا بلکه عیدی و پاداش خود را پیش 
از پایان ســال دریافت و مایحتاج مورد نیاز خانواده هایشان را فراهم کنند.به 
گزارش ایسنا، مبنای محاسبه عیدی و پاداش ساالنه کارگران در کارگاه هایی 
که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای 
فاقد طرح طبقه بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع 
شغل خواهد بود.بر اساس قانون مربوط به نحوه تعیین عیدی و پاداش ساالنه 
کارگران شاغل در کارگاه های مشــمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، همه 
کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلف هستند به هر یک از کارگران 
خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد،  به عنوان عیدی و پاداش 
بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز 

حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.البته پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر 
از یک سال در کارگاه ها مشغول به کار بوده اند نیز الزامی بوده و مبلغ عیدی 
پرداختی به آنان باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد و روزهایی 

که در آن محل مشغول کار بودند محاسبه و پرداخت شود.
با وجود آنکه مصوبه مجلس، میزان پرداخت عیدی کارگران را مشخص کرده 
و دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر 
میزان عیــدی دریافتی اعالم کرده اما میزان عیدی کارگران بســته به مدت 
قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است.در واقع کارگران بسته به سنوات و تعداد 
روزهایی که کار کرده اند مستحق دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش کامل 
به کارگرانی تعلق می گیرد که یکسال در محل کار یا آخرین کارگاه مشغول کار 

بوده و بیمه پردازی آنها به طور کامل صورت گرفته باشد.

قانون در مورد عیدی و پــاداش کارگران ســاعتی، پاره وقــت و فصلی نیز 
مالحظاتی داشته و میزان عیدی این گروه از کارگران را مشخص کرده است.

مطابق مــاده ۳۹ قانــون کار، مزد و مزایــای کارگرانی که بــه صورت نیمه 
وقت یا کمتر از ســاعات قانونی تعیین شده به کار اشــتغال دارند به نسبت 
ســاعات کار انجام گرفته محاســبه و پرداخت می شــود.در مورد کارگران 
ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشــته و دســتمزد آنها در ماه متغیر است 
 برای محاســبه عیــدی و پــاداش، میانگین حقوق ســه مــاه آخر خدمت

 آنها مبنای محاسبه قرار می گیرد.
مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه های فصلی مشــمول 
قانون کار و کارگران ســایر کارگاه های مشــمول که کمتر از یک ســال در 
کارگاه کار کــرده اند باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نســبت ایام کارکردشــان در 

ســال محاســبه شــود.مزد مورد عمل در محاســبه وجوه عیدی و پاداش 
پایان ســال به کارگران کارمزدی عبارت از متوســط کارمــزد دریافتی آنها 
بر حسب مدت ایام کارکرد در ســال است.به گزارش ایســنا، با وجود  آنکه 
پرداخت عیــدی و پاداش آخر ســال کارگران برای تامین معیشــت و تهیه 
اقالم ضروری و افزایش رفاه و آرامــش خاطر خانوارهای کارگری مورد تاکید 
قرار گرفته اســت اما در برخی واحدها و صنوف، پرداخــت عیدی به دالیل 
مختلفی از جمله نبود نقدینگی با تاخیر همراه می شــود که کمک چندانی 
به تامین مایحتاج خانوارهای کارگری در پایان ســال نمــی کند لذا انتظار 
می رود کارفرمایان این واحدها، مســاعدت و همراهی بیشتری در پرداخت 
 عیدی به کارگران خود داشــته باشــند و زودتــر آن را به دســت کارگران

 برسانند.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،  معدن 
و تجارت )صمت( نشان می دهد که در ۹ ماهه امسال از ۲۵ 
کاالی منتخب صنعتی، تولیــد ۱۸ کاال بین ۱.۴ تا ۷۵.۳ 
درصد افزایش یافته، اما بین آمار تولید روغن با اخبار کاهش 
تولید و مشکالت تولیدکنندگان در تامین روغن تناقض 
وجود دارد.به گزارش ایســنا، بر اساس این آمار در ۹ ماهه 
امسال تولید کامیون، کامیونت و کشنده بیشترین افزایش 
را داشــته و با بیش از ۷۵ درصد افزایش به ۷۶۱۲ دستگاه 
رسیده است. همچنین در این مدت تولید چهار کاال بیش از 
۲۰ )تا ۵۰ درصد(، چهار کاال ۱۰ تا ۲۰ درصد و ۹ کاال کمتر 
از ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و 
تولید هفت کاال نیز کاهش یافته است.در این میان دو کاالی 
دیگری که بیشترین افزایش تولید را داشتند شامل روغن 
ساخته شــده نباتی با ۳۸.۷ و چرم با ۳۳.۳ درصد افزایش 
هستند.تناقض آمار تولید روغن با اظهارات تولیدکنندگان 
تولید روغن نباتی در در ۹ ماهه امسال به بیش از یک میلیون 
و ۵۲۲ هزار تن رسیده است. تولید روغن در بیشتر ماه های 
سال قبل بیشترین کاهش را نسبت به سایر کاالها داشت. 
بر اساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار، کارخانه های تولیدی 
در سال جاری باید نســبت به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن 
روغن که ۱۲۰ هزار تن در بخش های خانوار، ۲۵ هزار تن در 

بخش صنف و ۳۵ هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام 
کنند.این آمار در شرایطی منتشر شده که در هفته های اخیر 
اظهارات مدیران برخی صنایع از جمله کنشرو و شیرینی و 
شــکالت حاکی از کمبود روغن منتشر شده که بر اساس 
آمارها، تولید و واردات این محصول در سال جاری افزایش 
یافته و فعاالن صنعتی نیز اخبار مربوط به حذف ارز ترجیحی 

را علت این وضعیت می دانند.

وضعیت تولید لوازم خانگی
همچنین از بین انواع لوازم خانگی تولید ماشین لباسشویی 
و یخچال و فریزر با ۲۶.۱ و ۱۰.۳ درصد افزایش به ترتیب 
به بیش از یک میلیون و ۵۶ هزار و یک میلیون و ۶۵۰ هزار 
دستگاه رسیده است. تولید کولر آبی هم در این مدت ۳.۲ 
درصد افزایش یافته و به حدود ۸۵۰ هزار دستگاه رسیده 
اســت. در میان آمار تولید تلویزیون که در ماه های اخیرا 
عموما با کاهش مواجه بوده در آمار ۹ ماهه ذکر نشده است.  
اما با وجود افزایش تولید لوازم خانگی در ســال جاری، در 
بازار شاهد کاهش قیمت نیستیم و حتی  حدود دو هفته 
پیش قیمت برخــی از انواع لوازم خانگــی ۸ تا ۱۲ درصد 
افزایش یافت. اخیرا سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم 
خانگی افزایش ۳۹ درصدی حقوق و دستمزد، گران شدن 

قیمت جهانی مواد اولیه و افزایش نرخ ارز که شــش برابر 
نسبت به سال ۱۳۹۷ شده را از دالیل افزایش قیمت  عنوان 
کرد.گفتنی است که سال گذشته سرپرست معاونت امور 
بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
هدف این وزارتخانه را تولید ۱۱.۶ میلیون دســتگاه لوازم 
خانگی در سال عنوان کرد، اما گفته بود که تقاضا در این بازار 
حدود ۱۲.۵ میلیون دستگاه و بخش اعظم آن در بخش لوازم 
خانگی کوچک است.از جمله مهم ترین کاالهای دیگری که 
تولید آن ها افزایش داشته نیز می توان به اتوبوس و مینی 
بوس و ون، کمباین، تراکتور، انواع ســواری، پتروشیمی،  
روغن موتور و انواع کفش به ترتیب با ۲۱.۷، ۱۶.۴، ۵.۶، ۲.۱، 

۲.۳، ۵.۷ و ۱.۴ درصد افزایش اشاره کرد.

تولید ۷ کاال کاهش یافت
از بین ۲۵ کاالی منتخــب صنعتی تولید ۷ کاال کاهش 
داشته که بیشترین کاهش مربوط به الیاف اکریلیک با 
۶۹.۳ درصد، الکتروموتور با ۱۶.۶ و نخ سیستم پنبه ای 
با ۱۵.۸ درصد کاهش بوده است.کمترین کاهش تولید 
نیز مربوط به الســتیک خودرو است که تولید آن با ۳.۷ 
درصد کاهش به ۱۹۴ هزار و ۴۰۰ تن در ۹ ماهه امسال 

رسیده است.

روز گذشته خبر رســید که یک نفر ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر 
در اختیار دارد؛ این در حالی اســت که ارزش این تعداد واحد 
در اوایل دهه ۹۰ به کمتر از ۸۰ میلیارد تومان می رسید، حاال 
اما به دلیل برخورداری مالک این تعداد واحد از زیرساخت ها و 
امکانات دولتی، صاحب حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه 
است.به گزارش ایسنا، موضوع احتکار واحدهای مسکن مهر 
توسط دالالن سال هاست که مطرح می شود. عدد و رقم هایی 
نیز قبال از مالکیت سلطان های مسکن بر ۲۰۰  یا ۳۰۰ واحد 
مسکن مهر شهر جدید پردیس شنیده می شد. مردادماه سال 
۱۳۹۸ مدیرعامل سابق شرکت عمران پردیس از تملک ۷۰۰ 

واحد مسکن مهر توســط یک نفر خبر داده بود. به تازگی اما 
ابعاد جدیدی از در اختیار داشتن واحدهای مسکن مهر توسط 
بعضی افراد گشوده شد.به گفته سرپرســت شرکت عمران 
شهرهای جدید، یک نفر ۳۰۰۰  واحد مسکن مهر در اختیار 
دارد. علیرضا جعفری البته به موقعیت این واحدها اشاره نکرد اما 
شنیده می شود به دلیل جوالن دالالن در شهر  پردیس احتماال 
واحدهای مورد اشاره جعفری در این شهر قرار دارد.با توجه به 
این که مالکیت در اقتصاد کشور محترم است شاید نتوان خرده 
گرفت که یک نفر تعداد قابل توجهی واحد مسکونی را به تملک 
خود درآورد اما خالی نگه داشتن خانه هایی که بسیاری از مردم 

آرزوی آن را دارند چه توجیهی می تواند داشته باشد. طبق آمار 
پنج سال قبل ۲.۵ میلیون واحد خالی از سکنه در کشور وجود 
دارد در حالی که ۱.۳ میلیون خانوار در کشــور به صورت دو 
خانواده در یک واحد مسکونی زندگی می کنند.موضوع دیگر 
این که دالالن از ارزش افزوده واحدهای مسکن مهر که به  دلیل 
برخورداری از زیرساخت ها، امکانات و تسهیالت دولتی مرتبا 
قیمت آنها طی ۱۴ سال گذشــته افزایش یافته بهره برده اند. 
اوایل دهه ۹۰ بعضی افراد، مسکن مهر را متری ۳۰۰ هزار تومان 
 خریداری کردند و در حال حاضر بــاالی ۱۰ میلیون تومان

 در هر متر مربع می فروشند.

براســاس اعالم رئیس مرکز ملی مطالعات پایش 
و بهبود محیط کســب وکار از تاریخ ۱۸ اســفند 
ســال جاری، فرآیند صــدور تمامــی مجوزهای 
الکترونیکــی  و  غیرحضــوری   کســب وکار 

می شود.
به گزارش ایسنا، امروز جلسه هیئت مقررات زدایی 
و تسهیل مجوزهای کسب وکار با حضور وزیر امور 

اقتصادی و دارایی برگزار شد. 
در این جلسه، امیر سیاح-رئیس مرکز ملی مطالعات 
پایش و بهبــود محیط  کســب وکار وزارت اقتصاد 
گزارشی از اهم تکالیف قانونی دســتگاه ها درباره 
مجوزهای کسب وکار ارائه کرد که طبق اعالم وی، 

از ۱۸ اسفند ماه سال جاری فرآیند صدور مجوزهای 
کسب وکار غیرحضوری و الکترونیکی خواهد شد. 

وی افزود: از ۲۶۰۰ مجوزی که دستگاه ها طی هفت 
سال اخیر بارگذاری کرده اند، معادل ۱۲۸۵ مجوز 
را اصالح و درخواست اصالح آن ها را به دستگاه ها 

ارسال کردیم. 
ســیاح ادامــه داد: از دســتگاه های موجــود، 
وزارت کار بیشــترین مجوزها را صــادر می کند 
 که دلیل آن هم این اســت که بیشــتر از ســایر 
دســتگاه ها مجوز اعالنی دارند. باقی دستگاه هایی 
که بیشــترین صدور مجوزها را دارند شامل وزارت 
جهاد کشاورزی، ســازمان غذا و دارو، وزارت راه و 

شهرســازی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت 
صمت است. این مقام مسئول بیان کرد که درگاه 
ملی صدور مجوزهای کسب وکار آماده بهره برداری 
اســت اما درگاه تخصصی دســتگاه ها برای صدور 
مجوزها آماده برای بهره برداری نیست و فقط درگاه 
وزارت کار آماده است که طبق اعالم این وزارتخانه 
تا پنج روز این درگاه از نظر فنی متصل می شــود. 
درغیراینصورت حتما در بهمن ماه این امر محقق 

خواهد شد. 
وی ثبت محور کردن مجوز ۳۴۱ کسب وکار خانگی 
را از اولین دســتور برای بررسی در هیئت مقررات 

زدایی اعالم کرد.

آنطور که کارشناســان و تحلیلگران بــازار نفت می 
گویند، به نظر می رسد در تابستان امسال باید شاهد 
۱۰۰ دالری شــدن قیمت نفت در بازارهای جهانی 
باشیم.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، 
هفته گذشته بود که به دلیل نگرانی های ژئوپلیتیکی 
و محدودیت های ناشــی از عرضه نفت در بازار قیمت 
نفت به ۹۰ دالر در هر بشــکه رســید.در ابتدای این 
هفته نیز قیمت نفت برنت دریای شمال در بازارهای 
جهانی ۹۱ دالر معامله و قیمت نفت وســت تگزاس 
اینترمدیت نیز به ۸۸ دالر در هر بشــکه رســید؛ با 
این حــال معامله گران و بانک های بــزرگ معتقدند 
در آینده ای نزدیک باید شــاهد نفت ۱۰۰ دالری در 

بازار باشــیم.هم اکنون ذخایر نفت در سراسر جهان 
از جمله آمریکا به شــدت کاهش پیدا کرده و عرضه 
این محصول نیز در بازار کاهش یافته به همین دلیل 
شاهد افزایش تقاضا برای خرید نفت هستیم به طوری 
که انتظار می رود قیمت نفت در تابســتان امسال سه 
رقمی شود.در عین حال، کشورهای عمده واردکننده 
نفت با افزایش هزینه واردات نفت خام دست و پنجه 
نرم خواهند کرد و می توانند درخواست های خود را از 
اوپک پالس برای افزایش تولید بیش از برنامه ریزی 
اولیه ارائه کرده تا مشــکلی برای تأمین این محصول 
نداشته باشــند.از طرف دیگر مشــکل اوپک پالس 
این اســت که تعداد کمی از اعضــا می توانند تولید 

خود را به اندازه ای که سهمیه هایشان اجازه می دهد 
افزایش دهند. با این حــال ظرفیت های مازاد جهانی 
به شدت کاهش یافته و شــوک ها و نگرانی ها ناشی از 
نزاع بین روسیه و اوکراین در اروپای شرقی نیز بر بازار 
نفت سایه افکنده اســت.مایک ویرث، مدیر اجرایی 
شورون هفته گذشــته به تلویزیون بلومبرگ گفت: 
نفت ۱۰۰ دالری ممکن اســت ظرف چند ماه آینده 
به بازار بیاید.با این حال، نفــت ۱۰۰ دالری احتماالً 
باعث کاهش مصرف خواهد شــد و صنایع انرژی بر و 
بانک های مرکزی می توانند با افزایش بیشتر نرخ بهره 
 واکنش در مقابل این امر نشــان دهند تا تورم ناشی

 از انرژی را مهار کنند.

جزئیات عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره وقت

رانتی که صاحب ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر به جیب زد!روغن در رتبه دوم افزایش تولید

نفت ۱۰۰ دالری هم افزایش شدید تقاضا را از بین نمی بردزمان الکترونیکی شدن مجوزهای کسب وکار اعالم شد
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سرمقاله

 علت رشد
 قیمت خودرو

بازار خــودرو و کل اتفاقات 
اقتصادی در ایران به مسائل 
سیاسی گره خورده است. در 
حال حاضر مذاکرات هسته 
ای به نتیجه نرســیده و اخبار خوبی نیــز از آن به 

گوش نمی رسد...

  بابک صدرایی، کارشناس 
خودرو 
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 سیمان
 سه نرخی شد

سکه گران شد

دالر ریزش کرد

وزیر صمت: تولیدکنندگان برای برگرداندن قیمت ها اعالم آمادگی کردند

وعده  کاهش  قیمت  لوازم خانگی
صفحه2

صفحه3

سردرگمی در   بازار خودرو
خریداران   و  فروشندگان   در بازار  خودرو    بالتکلیف   هستند

چرا در بازار خودرو بر خالف بازار ارز، افزایش قیمت داریم؟

بازار سیمان و قیمت گذاری آن در ماه های اخیر 
به یکی از مشــکالت خریداران و فروشندگان این 
کاالی اساسی در پروژه های عمرانی تبدیل شده 
است. گویا وزارت صمت و وزارت نیرو بدون اطالع 
قبلی و با مکاتبه تصمیم گرفتند برق صنایع سیمانی 
را سهمیه بندی کنند. دبیر انجمن سیمان گفته 
بود وزارت نیرو از ســاعت هفت صبح تا ۱۰ شب 
برای صنعت سیمان محدودیت ایجاد کرده است. 
آن هــا ۵۰ درصد برق تولیدکنندگان ســیمان را 
تامین کرده اند. به گفته شیخان سهمیه بندی برق 
واحدهای ســیمانی بدون اطالع قبلی انجام شده 
است. این در حالی اســت که گزارش های منتشر 
شده نیز نشان می دهد سیمان در بورس کاال سه 

نرخی شده است...

قیمت دالر در بازار روز گذشته در حالی ریزش کرد که 
قیمت سکه و طال با سیگنال صعودی قیمت اونس طال 
بر مدار افزایش قرار گرفت.قیمت دالر در بازار ارز روز 
گذشته ۱۲ بهمن۱۴۰۰  به مسیر کاهشی روز گذشته 
ادامه داد. این اسکناس آمریکایی در بازار روز گذشته ۷۰ 
تومان پایین رفت و بر روی ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان قرار 
گرفت. قیمت دالر در نیمه معامالت نقدی روز گذشته 
۲۷ هزار و ۸۷۰ تومان بود. اما بازار متشــکل ارزی روز 
گذشته شاهد افزایش قیمت دالر بود. دالر در این بازار 
روز گذشته ۹۹ تومان بر ارزش خود افزود و به ۲۴ هزار و 
۹۰۶ تومان رسید. صرافی ملی روز گذشته سه شنبه ۱۲ 
بهمن ماه در ساعت ۱۱:۵۵ دقیقه به وقت تهران قیمت 
خرید و فروش دالر و یورو را اعالم کرد. بر این اســاس 

قیمت خرید دالر...



اقتصاد2
ایران وجهان

یک سوم پایتخت نشینان خانه 
لوکس دارند

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ 
به باشگاه خبرنگاران گفته است: وقتی در کمیسیون 
تلفیق برای مالیات بر دارایی تصمیم گیری می شد بر 
اساس گزارش ها به این نتیجه رسیدیم که تقریبا بیش 
از ۳۰ درصد مردم تهران خانه های ۱۰ میلیاردی دارند. 
البته خوب اســت بدانید خانه های باالی ۱۰میلیارد 
تومانی تقریبا در تمام مناطق تهران و حتی جنوب شهر 
وجود دارند. با این حساب اگر میانگین قیمت مسکن 
در مناطق مختف تهــران را در نظر بگیریم به صورت 
متوسط در مناطق یک تا ســه خانه های باالی ۱۴۰ 
متر و در مناطق چهار تا شش خانه های باالی ۲۰۰ متر 
مشمول مالیات می شوند. منطقه هفت، هشت، سیزده  
و بیست و دو خانه هایی که بزرگتر از ۳۱۰ متر هستند و 
در منطقه نه تا چهارده و منطقه بیست و یک خانه های 
باالتر از ۴۱۵ متر و در مناطق یازده تا بیست خانه های 
بزرگتر از ۵۷۰ متر مشمول مالیات می شوند. البته باید 
به این نکته اشاره کرد که خانه های نوساز هر منطقه با 
متراژ کوچکتر هم مشمول مالیات می شوند. همچنین 
خانه های کلنگی که در واقع زمین هســتند و قیمت 
باالتری دارند ممکن است با متراژ کمتر مشمول مالیات 
شوند.  با این حال با موج انتقادات نسبت به این مصوبه 
گویا مجلس هم متوجه خطای محاسباتی خود شده 
است و کف قیمت خانه های لوکس مشمول مالیات 
را به ۲۰ میلیارد تومان تغییر داد. سخنگوی کمیسیون 
تلفیق دلیل تجدیدنظر در این مساله را این می داند که 
بخش زیادی از این خانه هــای با قیمت باال متعلق به 
بازنشستگان و کسانی بود که درآمد چندانی ندارند که 
بتوانند مالیات زیادی بپردازند. زارع ضمن قبول اینکه 
دایره مالیات دهندگان خانه های لوکس و ویال ها توسط 
مجلس تنگ و محدود شده تا مردم عادی کم تر آسیب 

ببینند، اعالم کرد که این اقدام ما یک کار اولیه است.

با حکم محمود شایان؛
سرپرست جدید اداره کل روابط 

عمومی بانک مسکن معرفی شد
در مراسمی با حضور محمود شایان مدیرعامل بانک 
مســکن و معاون امور مجلس ریاســت جمهوری، 
شاهین فرشاد به عنوان سرپرســت اداره کل روابط 
عمومی بانک مسکن معرفی شــد.به گزارش پایگاه 
خبری بانک مســکن - هیبنا ، ظهر دوشــنبه در 
مراسمی که با حضور محمود شایان مدیرعامل بانک 
مسکن، سید محمد حســینی معاون امور مجلس 
ریاست جمهوری و جمعی از مدیران و کارکنان بانک 
به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی برگزار شد، شاهین فرشاد به عنوان سرپرست 
اداره کل روابط عمومی بانک مسکن معرفی شد.معاون 
رییس جمهور، حکم انتصاب شاهین فرشاد به عنوان 
سرپرست اداره کل روابط عمومی بانک مسکن را به 
وی اعطا کرد و همچنین از زحمات مهدی احمدی 

رییس سابق این اداره کل تقدیر به عمل آمد.

تسهیالت بانک توسعه تعاون بیش از 
52 هزار شغل ایجاد کرد 

تسهیالت بانک توســعه تعاون بیش از ۵۲ هزار شغل 
ایجاد کردتســهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در 
سرفصل اشتغال پایدار روستایی و عشایری بیش از ۵۲ 
هزار شغل پایدار در سراسر کشور ایجاد کرده است.به 
گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، سامانه »کارا« 
با تحلیل میزان تسهیالت پرداختی بانک های عامل در 
طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری اعالم کرد، 
بانک توسعه تعاون از ابتدای اجرای طرح تا دوم بهمن 
سال جاری ۵۲ هزار و ۴6۴ اشتغال ایجاد کرده است.

استان کرمانشــاه با ۵8۱۷ اشتغال ایجاد شده در رتبه 
اول، استان های خراسان رضوی با ۴۲۳۲، سیستان و 
بلوچستان با ۲۷۱9، فارس با ۲۵۳۰ و هرمزگان با ۲۲۳۰ 

در رتبه دوم تا پنجم اشتغال زایی قرار دارند.

سید مرتضی ذکاوت عضو هیات مدیره 
بانک توسعه صادرات ایران شد

سیدمرتضی ذکاوت با صدور حکمی از سوی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و رییس مجمع عمومی بانکها به سمت 
عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران منصوب 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، در 
بخشی از این حکم آمده است: "نظر به تعهد، تخصص و 
تجربه جنابعالی و با عنایت به مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۰ 
مجمع عمومی بانکها، به موجب این حکم به سمت عضو 
هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران به مدت دوسال 
منصوب می شوید. امیدوارم در سایه عنایت پروردگار بلند 
مرتبه با همفکری و همدلی کارکنان کوشای بانک توسعه 
صادرات ایران و همکاری با نهادهای تخصصی مرتبط، 
درنیل به اهداف و برنامه های آن بانک و پیشرفت و تعالی 

همه جانبه مادی و معنوی کشور پیروز و سربلند باشید.

خبر

روز گذشــته وزیــر صمت در 
نشست با استانداران ادعا کرد 
که درج قیمــت تولیدکننده 
باعث کاهش قیمت ۱۵۰۰ قلم 
کاال شده اســت. اظهار نظری 
که واکنش های مخالفان را در پی داشت، بسیاری معتقد 
بودند که چنین کاهش قیمت گسترده ای که فاطمی امین 
مدعی آن است در بازار دیده نمی شود. به گزارش ایلنا، روز 
گذشته وزیر صمت در نشست با استانداران ادعا کرد که درج 
قیمت تولیدکننده باعث کاهش قیمت ۱۵۰۰ قلم کاال شده 
است. اظهار نظری که واکنش های مخالفان را در پی داشت، 
بسیاری معتقد بودند که چنین کاهش قیمت گسترده ای که 
فاطمی امین مدعی آن است در بازار دیده نمی شود برخی نیز 
در فضای مجازی به کنایه از وزیر صمت خواستند که نام و 

قیمت بخش کوچکی از این کاالها را اعالم کند
این درحالی است که از ابتدای مطرح شدن طرح درج قیمت 
تولیدکننده، نگرانی هایی در مورد افزایش قیمت به خصوص 
در شهرهای حاشیه ای وجود داشت. در این طرح، قیمت 
نهایی کاال ۲۰ درصد گران تر از قیمت تولیدکننده به فروش 
می رسد درحالی که توزیع کنندگان می گویند این رقم حتی 
کفاف هزینه های آنها را نمی دهد. چنین تناقضی باعث شد 
که نگرانی ها در مورد افزایش قیمت بیشــتر در شهرها و 

مناطقی که از مرکز دور هستند افزایش یابد.
تولیدکنندگان نیز از این طرح ناراضی هستند. آنها می گویند 
ایجاد پیچیدگی بیشــتر در فرآیند فــروش تنها به ضرر 
تولیدکننده تمام می شــود چراکه میــزان تقاضا را برای 
کاالهای داخلی کاهش می دهد. بنابراین به نظر نمی رسد 
»درج قیمت تولیدکننده« هیچ یک از ذی نفعان را راضی 
کرده باشد. قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران غذایی 
به ایلنا گفت که از کاهش قیمتی که ادعا شده در مورد هیچ 

یک از اقالم مواد غذایی مطلع نیست.
مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و 
سیداسماعیل یزدان پناه، نایب رییس کمیسیون بازرگانی 
داخلی اتاق بازرگانی ایران در ایــن رابطه با ایلنا گفت وگو 

کردند. عباد می گوید این طرح، طرحی ناپخته بود که به نظر 
نمی رسد حتی روی کاغذ کارآمد باشد. یزدان پناه نیز معتقد 

است چنین ادعایی با واقعیت های بازار همخوانی ندارد.

چگونه قرار است قیمت ها کاهش پیدا کند؟
مهراد عباد در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا اظهار 
کرد: درج قیمت تولیدکننده روی محصول طرح عجیب 
و ناپخته ای بود. هدف این بود که واســطه ها حذف شوند، 
مشکلی که وجود دارد این است که تصور می شود واسطه یا 
کسی که از عمده فروش خریداری می کند و به خرده فروش 
می فروشد باید حذف شــوند. درحالی که این بنکداران در 
همه جای دنیا وجود دارند. این دید که این افراد دالل و دزد 
هستند اشتباه است. عمده فروشان همه نمی تواننند به طور 
مستقیم به خرده فروش متصل شوند، نیاز به یک زنجیره 

تامین است که از این طریق انجام شود.
وی افزود: با این اقدام مشکالت زیادی ایجاد شده، خریدار 
نمی داند که کاال را با چه درصد سود و چه قیمتی باید بخرد. 
درصدی که برای ســود اعالم کرده اند به میزانی است که 
هزینه ها از آن پیشی می گیرد. اگر این کار کارشناسی شده 
بود و هزینه ها محاسبه می شد، فروشنده مجبور به فروش 
کاالی خود به قیمت ۲۰ درصد بیش از قیمت تولیدکننده 
نمی شد. همه تولیدکنندگان هم با این اقدام مخالف هستند. 
قیمت گذاری در هر کجا که وارد شده ایجاد مشکل کرده 
و نتیجه عکس می دهد و شــاید باعث افزایش قیمت کاال 

هم شــود. عباد تصریح کرد: ردیابی این موضوع کار بسیار 
مشکلی اســت. ما در ایران در مورد شرایط اقتصادی آمار 
عادی هم نمی توانیم داشته باشیم. اینکه بگوییم ۱۵۰۰ قلم 
کاال کاهش قیمت داشته اند را نمی توان با تکیه بر آمار رد یا 
تایید کرد اما در عمل این سوال ایجاد می شود که چگونه درج 
قیمت تولیدکننده به کاهش قیمت منجر می شود؟ در عمل 
که نمی توانند واسطه ها را حذف کنند چراکه امکان ارتباط 
مستقیم بین تولیدکننده و فروشنده یا مصرف کننده بسیار 
سخت است. بنابراین توزیع کنندگان، سود و هزینه های آنها 

باقی می ماند.
وی  ادامه داد: ممکن اســت در کوتاه مدت قیمت گذاری 
دستوری ۲۰ درصد ســود کار کند اما در بلندمدت دیگر 
فروشنده زیر بار این شرایط نمی رود و کاال را به روش های 
مختلف گران تر می فروشد. بنابراین به نظر نمی رسد که تاثیر 
کاهشی روی کاالها داشته باشد، چراکه یک طرح ناپخته 
است که همه ناراضی هستند و شاید روی کاغذ هم کارآمد 
نباشد، چطور انتظار داریم که از قبل آن قیمت ها کاهش پیدا 
کند؟ برای کاهش قیمت باید تصمیم گیری های بنیادین 
انجام شود با چنین طرح ناپخته ای به این هدف نمی رسیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی 
در مورد اظهارات ابراهیم رییسی مبنی بر بهبود وضعیبت 
معیشت مردم گفت: ممکن است تورم های ماهانه نسبت به 
سال گذشته کمی کاهش پیدا کرده باشد اما همچنان تورم 
باال است و به صورت ماهانه افزایش می یابد. کمی ثبات ایجاد 

شده ولی این مفهوم نسبی است، هرماه تورم های دورقمی 
را تجربه می کنیم و حقوق ها هم از ابتدای سال تغییر نکرده، 
چطور توقع بهتر شدن شرایط را داریم؟ هر ماه یک کاال گران 
می شود. خوشبختانه بسیاری از شرکت های بخش خصوصی 
اقدام به افزایش حقوق در میان سال کردند اما شرکت های 
دولتی این کار را نکردند و هر ماه حقوق کارکنان قدرت خرید 
کمتری به آنها می دهد. بنابراین من فکر نمی کنم وضعیت 
معیشت مردم چندان بهتر شده باشد. اقتصاد اصالح نشده 
و سرمایه گذاری هم صورت نگرفته است که معیشت مردم 

بهتر شده باشد.

این طرح خارج کردن تولیدکننده از بازار رقابت 
است

سیداسماعیل یزدان پناه نیز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا در اینباره اظهار کرد: درج قیمت تولیدکننده بسیاری از 
پارامترهای رقابتی را در بازار از بین می برد. کاالهای وارداتی 
هیچ یک از این مشکالت را ندارند. ما با این اقدامات به نفع 
تولیدکنندگان خارجی با خروج تولیدکنندگان داخلی از بازار 
گام برمی داریم. در واقع ایجاد پیچیدگی های بیشتر در روند 
فروش کاالی تولید داخل به این معنا است که تولیدکننده 
داخلی را از بازار رقابتی خارج می کنیم. وی افزود:  آماری برای 
رد یا تایید صحبت های آقــای وزیر نداریم اما واقعیت بازار 
نشان می دهد که چنین اتفاقی نمی تواند رخ داده باشد. این 
اقدام حتی باعث کاهش عرضه و ناامیدی تولیدکنندگان هم 

می شود و به نظر نمی رسد که واقعیت داشته باشد.
نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با 
انتقاد از وضعیت کلی اقتصاد ایران خاطرنشان ساخت: همه 
این موارد به تصمیم گیری های کالن اقتصادی وابسته است. 
دائما با خلق پول ارزش پول ملی کمتر می شود، طبیعی است 
که همه کاالها با ارزش واقعی ریال خود را به روز کنند. باید 
پرسید که آیا واقعا کاال گران می شود یا پول در روند خلق 
نقدینگی بی ارزش می شود؟ این تغییرات مدام قیمتی ممکن 
است برای تولیدکننده ایجاد مشکل کند. کسی دوست ندارد 
قیمت را افزایش دهد اما وقتی مواد اولیه را گران می خرد و 
شرایط حمل و نقل و دیگر موارد گران می شود طبیعی است 
حتی برای یک فرصت یک ماهه امکان برنامه ریزی ندارند. 

بررسی ادعای وزیر صمت؛

 آیا کاهش قیمت ۱۵۰۰ قلم کاال واقعیت دارد؟

بدهی های خارجی ایران کم شد
بدهی خارجی ایران در پایان آبان امسال،   به رقم 9 
میلیارد و 6۷ میلیون دالر رسیده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۳.۱ درصد کم شده است.
به گزارش ایســنا، گزارش جدیــد بانک مرکزی 
از گزیده آمارهای اقتصادی نشــان می دهد که 
میزان بدهی های خارجی کشور در پایان آبان ماه 
ســال جاری به رقم 9 میلیارد و 6۷ میلیون دالر 

رسیده است.
میزان بدهی های کوتاه مدت کشور دو میلیارد و 
۴۴۷ میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز 
شش میلیارد و 6۱9 میلیون دالر اعالم شده است.

از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران 
معادل هشت میلیارد و ۳6 میلیون یورو است که 
پنج میلیارد و 86۷ میلیون یــورو از این میزان، 
حجم بدهی های میان مــدت و بلندمدت بوده و 
دو میلیارد و ۱69 میلیون یورو حجم بدهی های 

کوتاه مدت است.
این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور 
در پایان آبانماه ســال گذشته معادل 9 میلیارد و 
۳۴9 میلیون دالر بوده و میزان بدهی های کوتاه 
مدت کشــور یک میلیارد و 9۲۷ میلیون دالر و 
بدهی های بلند مدت ایران نیز هفت میلیارد و ۴۲۲ 

میلیون دالر اعالم شده است.  
البته این شاخص در پایان سال گذشته نیز معادل 9 
میلیارد و ۱۴۲ میلیون دالر بوده و میزان بدهی های 
کوتاه مدت کشور یک میلیارد و 966 میلیون دالر و 
بدهی های بلند مدت ایران نیز هفت میلیارد و ۱۷6 

میلیون دالر بوده است.  
بنابراین، میزان بدهی های خارجی کشور در پایان 
آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 
و پایان سال گذشته به ترتیب با ۳.۱ و ۰.8 درصد 

کاهش مواجه شده است.  
 گفتنی اســت که بدهــی خارجــی مجموعه 
تعهدات ایجاد شــده در نتیجه گشــایش اعتبار 
اســنادی تســهیالت دریافتی از بانک جهانی و 
سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین 
تامین مالــی پروژه هــای از طریــق فاینانس، 
 پیش فروش نفــت و اوراق قرضه بیــن المللی را 

در بر می گیرد.

وزیر صمت: تولیدکنندگان برای برگرداندن 
قیمت ها اعالم آمادگی کردند

وعده  کاهش  قیمت  لوازم خانگی
وزیر صمت گفت: در یکی دو مورد افزایش قیمت 
در لوازم خانگی داشتیم که تولیدکنندگان برای 
برگرداندن قیمت ها به قیمت سابق اعالم آمادگی 
کردند. به گزارش صدا و سیما، سید رضا فاطمی 
امین در حاشیه نشســت با رئیس سازمان صداو 
سیما اظهار کرد: اگرچه در ۲ سال اخیر افزایش قابل 
توجهی در قیمت لوازم خانگی داشتیم، اما در چند 
ماه گذشته این موضوع مدیریت شده است؛ در یکی 
دو مورد افزایش قیمت داشتیم که تولیدکنندگان 
 بــرای برگردانــدن قیمت هــا به ســابق اعالم 

آمادگی کردند.
وزیر صمت با اشاره به اینکه صنعت لوازم خانگی 
صنعت رو به رشدی است، افزود: تولید لوازم خانگی 
در سال، از 8 میلیون دستگاه به ۱6 میلیون دستگاه 
رسیده است که رشد قابل توجهی در تولید و تنوع 

محصول داشتیم.
فاطمی امین تصریــح کرد: در روزهــای آینده 
خبرهای خوبــی در حوزه لوازم خانگی منتشــر 
خواهد شد و در حوزه جهیزیه 8 شرکت تولیدی 

برای ارائه تخفیف اعالم آمادگی کردند.
وی به وضعیت صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: 
صنعت خودرو یک صنعت بزرگ و پرچالش است، 
اما نباید چالش های فعلی ما را به مرحله ای برساند 

که کل ظرفیت تولید را نادیده بگیریم.
وزیر صمت افزود: طرح های مختلفی درباره خدمات 
پس از فروش، اصالح ســاختار صنعت خودرو و 
افزایش کیفیت خودرو داریم کــه در یک برنامه 
زمانبندی دو ســاله اجرا خواهد شــد، اولویت ما 

کیفیت و نظارت بیشتر بر آن است.

مشــکل نیمی از کارگران این معدن 
برطرف شد

وی درباره انتخاب بهره بردار جدید معدن خواف 
گفت: خواف، معدن بزرگی است، انتخاب بهره بردار 
جدید، چالش های حقوقی دارد که اگر این انتخاب 
سریع انجام می شد با چالش ها و آسیب های زیادی 

روبرو می شد.
وزیر صمت بــا بیان اینکه بهره بــردار مدعی بود 
و پیگیری حقوقــی انجام می داد، افــزود: فاصله 
زمانی یک تا ۲ ماهــه برای انتخاب بهــره بردار 
جدید خللی در کار ایجــاد نمی کند، اما اگر کار را 
 اصولی انجام ندهیم ممکن است عوارض بدتری 

داشته باشد.

اخبار
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مرکز آمار ایــران اعالم کرد تــورم ۱۲ ماهه نهاده های 
ساختمان های مسکونی شهر تهران در پاییز سال ۱۴۰۰، 
معادل 69،9 درصد بوده که نســبت به همین اطالع در 
فصل قبل )88.۴( ۱8.۵ واحد درصد کاهش داشته است. 
به گزارش مرکز آمار ایران؛ شــاخص قیمت نهاده های 
ساختمان های مسکونی شهر تهران در فصل پاییز ۱۴۰۰ 
به عدد ۱۱86،۳ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل 

قبل )۱۰۷6.۵(، ۲.8 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه کل گروه های اجرایی
تورم نقطه به نقطه پاییز ۱۴۰۰ معادل ۳9،6 درصد بوده 

است که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل )6۵.۲( 
۲۵.6 واحد درصد کاهش داشته است. منظور از تورم نقطه 
ای، درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به شاخص قیمت 
فصل مشابه سال قبل می باشد. در بین تمامی گروه های 
اجرایی، گروه »شیشه« با 98،8 درصد بیشترین تورم نقطه 
به نقطه را به خود اختصاص داده اســت. در همین دوره 
کمترین تورم نقطه به نقطه نیــز مربوط به گروه اجرایی 

»تاسیسات برقی« با ۲۴.۲ درصد افزایش بوده است.

کاهش تورم ساالنه کل گروه های اجرایی
تورم ساالنه پاییز سال ۱۴۰۰، معادل 69،9 درصد بوده 

که نسبت به همین اطالع در فصل قبل )88.۴( ۱8.۵ 
واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم ســاالنه، درصد تغییر متوسط قیمت 
شاخص چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر نسبت به 

همین اطالع در سال قبل می باشد.
در بیــن گروه هــای اجرایــی نیــز بیشــترین نرخ 
تــورم ســاالنه در همیــن دوره مربــوط بــه گروه 
اجرایی »ســیمان، بتن، شــن و ماســه« با ۱۰8،9 
درصــد افزایــش و کمتریــن نرخ تــورم بــا ۳8.۲ 
 درصد افزایــش متعلق به گــروه »خدمــات« بوده 

است.

کاهش تورم فصلی کل گروه های اجرایی
تورم فصلی پاییز سال ۱۴۰۰، معادل ۲،8 درصد بوده 
است که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل )۷.۲( 

۴.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از تورم فصلی، درصد تغییر عدد شاخص قیمت 
در فصل جاری نســبت به عدد شاخص در فصل قبل 
می باشــد. در همین فصل در بین گروه های اجرایی، 
بیشترین درصد تغییر فصلی مربوط به گروه اجرایی 
»شیشه« با ۱6،۷ درصد افزایش و کمترین درصد تغییر 
نیز مربوط به گروه های اجرایی »سیمان، بتن، شن و 

ماسه« با 6.6- درصد کاهش بوده است.

کاهش 18.5 درصدی نرخ تورم نهاده های ساختمانی در پاییز امسال
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قیمت دالر در بازار روز گذشته در حالی ریزش کرد که 
قیمت سکه و طال با سیگنال صعودی قیمت اونس طال 
بر مدار افزایش قرار گرفت. به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت 
دالر در بازار ارز روز گذشــته ۱۲ بهمن۱۴۰۰  به مسیر 
کاهشی روز گذشته ادامه داد. این اسکناس آمریکایی در 
بازار روز گذشته ۷۰ تومان پایین رفت و بر روی ۲۷ هزار 
و 9۰۰ تومان قرار گرفت. قیمت دالر در نیمه معامالت 
نقدی روز گذشــته ۲۷ هزار و 8۷۰ تومان بود. اما بازار 
متشکل ارزی روز گذشته شاهد افزایش قیمت دالر بود. 
دالر در این بازار روز گذشته 99 تومان بر ارزش خود افزود 

و به ۲۴ هزار و 9۰6 تومان رسید. 

قیمت دالر و یورو در صرافی ملی چند؟ 
صرافی ملی روز گذشته سه شنبه ۱۲ بهمن ماه در ساعت 
۱۱:۵۵ دقیقه به وقت تهران قیمت خرید و فروش دالر و 
یورو را اعالم کرد. بر این اساس قیمت خرید دالر آمریکا  
۲۴هزار و ۷۴۱ تومان  و قیمــت فروش دالر آمریکا ۲۴ 
هزار و 989 تومان  اعالم شد. همچنین بر اساس صرافی 
ملی قیمت خرید یورو روز گذشته  ۲8 هزار و ۲۵ تومان و 

قیمت فروش یورو  ۲8 هزار و ۳۰۷ تومان است. 

قیمت درهم ثابت ماند
قیمت درهم در بازار روز گذشته نسبت به روز گذشته 
ثابت ماند. درهم روز گذشته با ۷ هزار و 6۲۰ تومان معامله 
شــد. با ضرب کردن قیمت درهم در نرخ تبدیل درهم 
به دالر )۳.6۷۳( عدد  ۲۷ هزارو 988 تومان به دســت 

می آمد که نسبت به قیمت دالر در بازار باالتر بود. 

سیگنال اونس طال به بازار سکه در ایران 
بازار جهانی روز گذشته شاهد صعود قیمت اونس طال بود. 

این فلز گران بهای جهانی روز گذشته توانست به باالی 
مرز ۱8۰۰ دالر برود. قیمت اونس طال روز گذشته تقریبا 
8 دالر گران شد و به ۱8۰۴ دالر رسید. در بازار داخلی 
ایران هم روز گذشته با ســیگنال صعود قیمت طالی 
جهانی، قیمت طال ۱8 عیار و قیمت سکه بر مدار افزایش 
قرار گرفتند. قیمت طال ۱8 عیار روز گذشته با۱ میلیون 
و ۲۲۱ هزار تومان معامله شد که نسبت به دیروز رشد ۵ 

هزار و ۷۰۰ تومانی را نشان می دهد.
قیمت سکه هم بعد از دو روز ریزش روز گذشته ۱۵ هزار 
تومان باال رفت و بر روی ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان 
معامله شد. با احتساب قیمت ۲۷ هزار و 8۷۰ تومان برای 
دالر، اندازه قیمت واقعی سکه ۱۱ میلیون و 8۳6 هزار 

تومان به دست آمد و حباب سکه نیز ۳.۴9 درصد بود.

پیام جدید آمریکا به بازار دالر در ایران
مذاکرات برجام روز گذشــته هم در بازار ارز تهران و در 
میان معامله گران دالر برجسته بود.یک مقام بلندپایه 
وزارت امور خارجه آمریکا گفت که مذاکرات وین وارد 
مراحل پایانی شــده و زمان اتخاذ تصمیمات سیاسی 
فرا رسیده است.این مقام آمریکایی که خواست نامش 
فاش نشود، گفت: ما در مراحل پایانی مذاکرات وین برای 
احیای برجام هستیم. طی چند هفته مشخص خواهد شد 
که آیا می توانیم در وین به توافق برسیم.وی همچنین با 
بیان اینکه زمان اتخاذ تصمیمات سیاسی رسیده است، 
افزود که نشانه هایی درباره مذاکرات مستقیم با مقامات 

ایرانی وجود ندارد.
روز گذشته یک خبر دیگر هم مورد توجه معامله گران قرار 
گرفت. وزارت خزانه داری آمریکا نفتکش »عمان پراید« 
با پرچم لیبریا را که چندی پیش به بهانه حمل نفت ایران 

در لیست تحریم قرار داده بود، از این لیست خارج کرد.

بازار سهام روز گذشته برای پنجمین روز متوالی صعودی 
بود و پس از یک هفته شاخص کل به کانال یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار واحدی بازگشــت. به گزارش اکوایران، در 
معامالت روز سه شنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰، شاخص کل 
بورس تهران برای پنجمین روز متوالی رشــد کرد و با 
افزایش 6 هزار و 68۱ واحدی نسبت به روز دوشنبه به 
رقم یک میلیون و ۳۰۱ هزار و ۳۰۰ واحد رسید.  بدین 
ترتیب شاخص پس از یک هفته به کانال ۱.۳ میلیونی 
بازگشت هرچند که میزان رشد شاخص کمتر از روزهای 
پیش بود و تنها هزار واحد از سطح یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار واحد باال آمد.  شاخص هم وزن  بورس  نیز با رشد ۲ 
هزار و ۵۵9 واحدی در سطح ۳۳۳ هزار و ۲88 واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 66 
واحد باال آمد و در سطح ۱۷ هزار و 68۲ واحد قرار گرفت.  
در پایان معامالت  روز سه شنبه، ۳۱6 نماد رشد قیمت 
داشتند که ۲۲8 نماد بورسی و 88 نماد فرابورسی بودند. 
همچنین ۱۵6 نماد کاهش قیمت داشتند که ۱۰9 نماد 
بورسی و ۴۷ نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، 6۳ 
درصد بازار رشد قیمت داشــتند و ۳۱ درصد بازار افت 

قیمت داشتند.
  

  خروج نقدینگی حقیقی
روز گذشــته ارزش خالص تغییــر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار منفی شد و ۳۴۷ میلیارد تومان پول حقیقی 
از بورس خارج شد که نسبت به دیروز 6۳ درصد افزایش 
یافته است. در معامالت روز سه شنبه بیشترین خروج 
پول حقیقی به ســهام فوالد )شــرکت فوالد مبارکه( 
اختصاص داشــت که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی آن ۷۴ میلیارد تومان بود. پس از فوالد، فملی 
)شــرکت ملی صنایع مس ایران( و شــبندر )شرکت 

 پاالیش نفت بندرعباس( بیشترین خروج پول حقیقی 
را داشتند.

  دو گروه سبز بورس
روز گذشته قیمت سهام اغلب نمادهای بانکی و معدنی بازار 
سهام افزایش یافت و دو گروه »بانک ها و مؤسسات اعتباری« 
و »استخراج کانه های فلزی« سبزترین گروه های بازار بود. 
در کنار این دو گروه، رشد قیمت ســهام نمادهای بزرگ 

خودرویی نیز در رشد شاخص بورس مؤثر بود. 

  نمادهای مؤثر بر شاخص های بازار سهام
روز گذشته نمادهای »وبملت«، »خودرو« و »وتجارت« 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند و »شپنا«، 
»شبندر« و »تاپیکو« بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص 
داشتند. در فرابورس نیز نمادهای »بپاس«، »هرمز« و 
»اتکای« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس 
داشتند و »وملل«، »آریا« و »زاگرس« بیشترین تأثیر 
کاهنده را بر شاخص داشتند.  در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس خودرو صدرنشین است و خساپا و شتران 
در رتبه های بعدی هســتند. در فرابورس نیز نمادهای 
توسن،  فرابورس  و تجلی پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

  کاهش ارزش معامالت 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 6 هزار و 
۲۵۲ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معامالت اوراق بدهی 
در بازار ثانویه ۲6۵ میلیارد تومان بود که ۴ درصد از ارزش 
کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. ارزش معامالت 
خرد سهام نیز افت کرد و با کاهش ۲.۷۵ درصدی نسبت به 
روز کاری قبل به رقم ۴ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسید که 

6۷ درصد از کل معامالت بازار ثانویه را تشکیل می دهد. 

سرپرســت دفتر طراحی و تحلیل فرآیند های مالیاتی گفت: اگر مودیان تا 
پایان بهمن برای پرداخت مالیات خود اقدام نکننــد، از نقل و انتقال آن ها 
جلوگیری می شــود. باشــگاه خبرنگاران جوان - جهانگیر رحیمی گفت: 
فرصت شناسایی خودرو های مشــمول مالیات خودرو های لوکس، تا پایان 

دی بود و تاکنون بالغ بر ۵۷۰ هزار خودرو شناسایی شده اند. به گفته او، اطالع 
رسانی های الزم انجام و روی سایت سازمان بارگزاری شده است. این مودیان 
اگر تا پایان بهمن مراجعه نکنند، برگه اجرایی برای آن ها صادر می شــود و 
طبق ماده ۱۰ آیین نامه بند ش تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به عنوان 

 خودروی بدهکار مالیاتی شناسایی شــده و از نقل و انتقال آن ها جلوگیری 
می شود. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اگر جمع ارزش خودرو های تحت 
تملک یک شخص و خودرو های فرزندان زیر ۱8 سال او، بیش از ۱ میلیارد 

تومان باشد، مشمول مالیات خودرو های لوکس خواهد شد.

سکه گران شد

دالر ریزش کرد
صعود کم رمق شاخص بورس

نمادهای مؤثر بر شاخص  بازار سهام

تردد خودرو های لوکس از ماه آینده، مشروط به پرداخت مالیات است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه؛ ۱۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدیدسه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان رسید. میانگین قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۶ میلیون و 

۷۶۵ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار تومان است.

خبر
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علت رشد قیمت خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو 

بازار خودرو و کل اتفاقات اقتصادی در ایران به مسائل سیاسی گره خورده است. در حال حاضر مذاکرات هسته ای به نتیجه نرسیده و اخبار خوبی نیز از آن به گوش نمی رسد. به طور کلی نتیجه ای از این رفت و آمدها برای حصول توافق گرفته نشد. نگاه بازار 
خودرو نیز به این مسائل است. خود این اخبار بر روند قیمت ها تاثیر گذاشته است. اثرات روانی به نتیجه نرسیدن تالش های تیم مذاکره کننده بسیار زیاد است. در بازار فعلی کشور قیمتها چه با روند افزایشی چه با روند کاهشی، منطق عددی و اقتصادی 
ندارد. بازار بر اثر عوامل روانی شکل می گیرد و تحت تاثیر اتفاقات داخلی و خارجی است.   سیگنالهای منفی از عدم توافق موجب رشد قیمتها شده است. البته دست عوامل سودجو نیز دخیل است. این افراد فقط منتظرند کوچکترین خبری از مسائل بین 
المللی منتشر شود. دست به کار می شوند تا افزایش هر چه بیشتر قیمت در بازار خودرو را کلید بزنند. درست است که بازار خودرو تاثیرپذیری بسیار باالیی از نوسانات ارزی و قیمت دالر دارد. اما الزم است بدانیم که دولت به دلیل حساسیت بازار ارز، این 
بازار را به زور در روند ثبات نگاه داشته است. دولت قصد دارد ثبات قیمت ارز را به عنوان دستاوردی برای خود به ثبت برساند. ارز مقداری جنبه سیاسی دارد و ثبات قیمت دالر به هر ترفندی ارجحیت دارد. به همین دلیل قیمت خودرو به رغم ثبات در 
بازار ارز به سمت رشد رفته است.  داستان قیمت خودرو در ایران یعنی قیمتی که منطق ندارد. عواملی که پشت پرده هستند در تعیین قیمت دست دارند. دستهای پنهان توانسته اند تا به امروز بازار خودرو را روی انگشت خود بچرخانند. موضوع عرضه و 
تقاضا هم مطرح است. در تولید خودرو مشکالت بسیاری وجود دارد. تعهدات معوق زیادی از سوی خودروسازان دیده می شود. بازار کاذب برای تقاضا ایجاد شده و مسائل کالن اقتصادی به مشکل خورده است. تمامی این عوامل موجب شده بازار خودرو 
نابسامانی قیمتی شدیدی را تجربه کند. برای بازار خودرو در شب عید نیز پیش بینی هایی داریم. هرچند بازار دیگر توان و کشش افزایش قیمت را ندارد اما می تواند تا 10 درصد دیگر آستانه تحمل داشته باشد. ضمن اینکه طرح واردات خودرو نیز به نظر 
طرحی غیرقابل تاثیر در ایجاد تعادل در بازار است. واردات زیر 100 هزار خودرو هیچ گونه تاثیری در بازار نخواهد داشت. برای کنترل بازار خودرو واردات باید باالی 100 هزار عدد باشد.  اما برای سال 1401 تحوالتی در بازار خودرو داریم. این تحوالت حتما 
و به طور قطع با توجه به روند مذاکرات، تحریم ها و نوسان نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد. اگر توافق به نتیجه برسد به لحاظ روانی قیمتها ریزش خواهد داشت. الیته ریزش قیمتها کوتاه مدت است. در صورت عدم توافق نیز قیمت ارز باال می رود و به دنبال آن 
قیمت خودرو به سر به فلک خواهد کشید. به هر ترتیب افزایش قیمت خودرو در سال آینده دور از انتظار نیست.  بنابراین اگر برجام احیا شود و نوسان قیمت هم اتفاق بیفتد، این اتفاق کوتاه مدت است. چراکه ساختار خودروسازی ایران نیاز به اصالحات 

اساسی دارد. هرگونه تصوری مبنی بر اینکه قیمت خودرو حتی با احیای برجام سقوط می کند، اشتباه است. بهتر است کسانی که تصمیم به استفاده طوالنی مدت از وسیله نقلیه دارند، حتما برای خرید اقدام کنند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دستباف تهران 
مهمترین عامل در رونق کسب و کار فرش دستباف را 
گسترش صادرات دانسته و بیان داشت: از قدیم االیام 
فرش دستباف ایراني مایه مباهات بوده و هست. هر 
چه بیشتر در این زمینه بازاریابي داشته باشیم به نفع 
تولیدکنندگان داخلي و کارگران بوده و اشتغال بیشتر 
و ارز آوري را به همراه دارد. ســید مجتبي عراقچي، 
رئیس اتحادیه فرش دســتباف تهران با بیان اینکه 
کاهش نرخ ارز مي تواند به زیان تولیدکنندگان فرش 
باشد گفت: مهمترین عامل در قیمت فرش دستباف 
در کشور به دستمزد کارگر بر مي گردد. بیش از ۸۵ 

درصد هزینه فرش دستباف، مزد کارگر است.
وي ادامه داد: عمده گراني فرش به افزایش دســتمزد 
کارگر بستگي دارد. اگر صادرات محدود شود و ارزش 
دالر کاهش یابد؛ اما همچنان دستمزد باال رود، براي 
هیچ یک از تولیدکنندگان ف بافت فرش سود ندارد؛ 
بنابراین در این حوزه ســرمایه گــذاري نمي کنند. با 
این رویه سایر کشورها جاي خود را در میان بازارهاي 
خارجي باز و جا پاي ایران مي گذارند. عراقچي تصریح 
کرد: براي اینکه بازارهاي خارجي فرش دستباف را از 

دست ندهیم، دولتمردان چاره اي بیندیشند. باید براي 
تولیدکننده، صرفه اقتصادي داشــته باشد تا دست به 
تولید بزند. اگر تولیدکننده حمایت نشــود توان ادامه 
نخواهد داشــت. رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش 
دستباف در خصوص صادرات گفت: اکنون بیشترین 
فرش صادراتي از شهرهاي همدان، چهارمحال بختیاري 
و خوانسار تهیه مي شود. این نوع فرش ها با قیمت ارزان 
تري نسبت به فرش تبریز و دیگر شهرها تولید مي شود. 
فرش هاي گران تر را کشــورهاي اروپایي نمي خرند. 
عمده صادرات ایران نیز به اروپا و آمریکاســت . وي از 
گراني نخ ابریشم گفت و تاکید کرد: دردو سال گذشته 
قیمت ابریشم بسیار افزایش یافته به طوري که هزینه 
تهیه فرش هاي ابریشــمي چندین برابر شده است. از 
ســوي دیگر بافت فرش ابریشم تخصص بیشتري مي 
خواهد که ابریشــم بافان نیز دســتمزد بیشتري مي 
طلبند؛ بنابراین اگر بازارهاي خارجي را از دست بدهیم 
براي تولیدکننده صرف نمي کند تا سرمایه گذاري کند. 
عراقچي در پایان با تاکید بــر ارزش ملي و بین المللي 
فرش دستباف تصریح کرد: فرش دستباف نشان ملي 

ایران است، با تدبیر نجاتش دهیم.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران با انتقاد از برخي 
اظهارات غیرکارشناسانه درباره عدم افزایش حقوق 
کارگران چاپ، از خروج بخــش زیادي از اپراتورها از 
چاپخانه  ها به دلیل پایین بودن دســتمزد خبر داد. 
احمد ابوالحسني، رئیس اتحادیه چاپخانهداران تهران 
با اشاره به مشکالت جاري صنعت چاپ و فعاالن این 
حوزه، عنوان کرد: امروز یکي از مشکالت صنعت چاپ 
این است که یکسري از کارگران چاپ به بهانه اینکه 
حقوق کمي دارند، از کار حرفه اي خود بیرون آمده اند 
و سراغ شغل هاي دیگر مثل پیک موتوري رفته اند و 
مي گویند که درآمد بهتري دارد. وي افزود: بر همین 
روال برخي چاپخانه ها با مشکل کارگر و اپراتورهاي 
حرفهاي روبهرو هستند؛ یعني افرادي که با کارهاي 
تخصصي این حوزه آشنا باشند و مدیران چاپخانه ها 

در این زمینه آسیب هاي زیادي دیده اند.
ابوالحســني همچنین به طــرح برخــي نظرات 
غیرکارشناسانه درباره عدم افزایش حقوق در چاپخانه 
ها به بهانه درآمدهاي پاییــن نیز گفت: در حالي که 
بخش زیادي از کارگران حقوق کم را بهانه مي کنند و 
به همین دلیل چاپخانه را ترک مي کنند، چطور مي 
توان حقوق ها را اضافه نکــرد؛ در حالي که مي دانم 
برخي چاپخانه داران که قصد دارند حقوق بیشــتر 
بدهند، کارگران باز هم قبول نمي کنند. وي یادآور 
شــد: در این میان برخي افراد که با حوزه تخصصي 
چاپ آشنایي ندارند و حتي کارگاه چاپ دارند، در این 
زمینه اظهارنظر کنند و دولت را تشویق میکنند که 

چاپخانه ها افزایش حقوق نداشته باشند؛ درحالي که 
نبود کارگر حرفهاي عموما هزینه کار را براي چاپخانه 
ها باال میبرد. ابوالحســني در ادامه به اعتراض جمع 
گستردهاي از چاپخانهداران اشــاره کرد و گفت: با 
توجه به شرایط اقتصادي، چاپخانهرداران بر این عقیده 
هستند که وقتي حقوق کل جامعه کارگران اضافه 
مي شــود، کارگران چاپخانه نیز باید افزایش حقوق 
داشته باشند و اگر قرار است افزایشي نباشد براي هیچ 
گروهي نباید باشد. به گفته وي، در این زمینه بهترین 
راهکار دولت این اســت که جلوي تورم گرفته شود؛ 
نه اینکه همه هزینه ها باال برود؛ ولي حقوق کارگران 
چاپخانه ها باال نرود. زیرا در این صورت بسیاري از این 
کارگران مجبور مي شوند به سراغ شغل دوم بروند یا 

اینکه متاسفانه کارهاي دیگري بکنند.
ابوالحســني در ادامه با بیان اینکه صنف چاپ یک 
صنفي فرهنگي بهشمار میآید، گفت: این صنف در 
حوزه اخالقي و حرفهاي دغدغههــاي زیادي دارد 
اما حاضر است هزینه بیشتري بپردازد اما کارگران 
حرفه اي خود را نگه دارد زیرا این کارگران سرمایه هر 
چاپخانه هستند. وي یادآور شد: این تصور که کارگران 
چاپخانه ها افزایش حقوق نداشته باشند، زیرا چاپخانه 
ها درآمدي ندارند، اشتباه است. در این حوزه متاسفانه 
بسیاري از کارگران در حال خروج از این حوزه هستند 
و اگر حقوق بیشتر نشــود، دیگر کسي در این حرفه 
نمي ماند، چون ســاالنه هزینه هاي جاري زندگي 

افزایش پیدا میکند.

نائب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تولیدکننده 
باید به همه تقاضای عمده فروشی پاسخ برابری دهد، 
گفت: تولیدکنندگان باید تحت نظارت قرار گیرند تا 
قیمت های دلخواه خود را روی کاال درج نکنند.  جالل 
الدین محمد شکریه اظهار کرد: وقتی این طرح را نگاه 
می کنید به ظاهر متبادر می شود که می تواند عملکرد 
خوبی داشته باشد، اما واقعیت این است که این طرح 
زمانی می تواند مثمرثمر باشد که ثبات نرخ ارز را حداقل 
برای یک سال داشته باشیم زیرا در حال حاضر به دلیل 
نوســانات نرخ ارز، چندگانگی قیمت کاالها را شاهد 

خواهیم بود.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: از ســویی دیگر 
سازمان حمایت باید به جد کارخانجات را کنترل کنند. 
وقتی درج قیمت تولیدکننده الزامی شد شاهد افزایش 
قیمت درب کارخانه برخی از محصــوالت بودیم؛ در 
واقع پیش از اجرای این طــرح، قیمت مصرف کننده 
آن کاال در بازار پایین بود اما پس از اجرا، تولیدکننده 
عمداً قیمت را باال برد. شــکریه گفت: در نظام صنفی، 

نرخ گذاری کاالهای مشمول اولویت اول سیکل گذاری 
دارد. سازمان حمایت باید با تشکیل کارگروهی هیأت 
نظارتی را در مورد قیمت ها مسئول کند که قیمت ها 
را به درستی سیکل گذاری کنند. کارخانجات تولیدی 
باید تحت نظارت قرار گیرند تا قیمت های دلخواه خود را 

روی کاال درج نکنند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در حال حاضر 
به نظر نمی رسد که سازمان حمایت فیلتر خاصی در 
مورد قیمت گذاری داشته باشــد، تصریح کرد: زمانی 
می توان قیمت را در اختیار کارخانه قرار داد که عرضه و 
تقاضا یک طبقه تعریف شده داشته باشد و کارخانجات 
در رقابت با هم باشند و سرانه تولید باال رود و قیمت پایین 
بیاید؛ در اینجا کارخانجات می توانند آزادانه در رقابت با 
هم قیمت گذاری کنند. وی ادامه داد: اقتصاد فعلی ایران 
با تحریم و محدودیت مواجه است و مشکالت زیادی به 
ویژه در بخش قدرت خرید مردم داریم؛ بنابراین سازمان 
حمایت باید اقدام به فیلترگذاری کرده و نظارت دقیقی 

بر قیمت تولیدکننده داشته باشد.

رئیــس اتحادیه تهیــه و توزیع کنندگان گوشــت 
گوسفندي تهران با اشاره به لزوم مدیریت بازار گوشت، 
خاطر نشان کرد: همکاري بخش خصوصي و دولتي 
براي تنظیم بازار قابل توجه اســت و امیدواریم این 
همکاري براي کنترل بازار ادامه داشته باشد. علي اصغر 
ملکي، رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشت 
گوسفندي تهران خاطر نشــان کرد: در ابتداي ماه 
قیمت گوشت روند افزایشي به خود گرفت. بارندگي 
ها باعث اختالل در تردد و حمل دام به تهران شــد و 
همین مسئله بر نرخ گوشــت در ابتداي ماه جاري 
تاثیر مستقیم گذاشت. اما در حال حاضر بازار با ۲ تا ۳ 
درصد اختالف به شکل سابق شده است. وي با اشاره 
به کاهش خرید گوشت، گفت: خرید در روزهاي اخیر 

کاهش پیدا کرده است و به عبارتي بازار جان ندارد.
رئیس اتحادیــه تهیــه و توزیع کنندگان گوشــت 
گوسفندي تهران با اشــاره به کاهش 10 تا 1۵ هزار 
توماني قیمت ها نسبت به اول بهمن، تصریح کرد: در 
ابتداي ماه قیمت گوشت روند افزایشي به خود گرفت. 
بارندگي ها باعث اختالل در تردد و حمل دام به تهران 
شد و همین مسئله بر نرخ گوشت در ابتداي ماه جاري 

تاثیر مستقیم گذاشت. اما در حال حاضر بازار با ۲ تا ۳ 
درصد اختالف به شکل سابق شده است.

ملکي با اشاره به ورود گوشت قرمز و مرغ تنظیم بازاري، 
گفت: تزریق این اقالم تا حدود زیادي التهاب موجود 
در بازار را کاهش داد و در حال حاضر دام به میزان نیاز 
کشتار مي شود و کمبودي در استان نداریم. وي نبود 
نهاده را بزرگترین چالش دامداران عنوان کرد و افزود: 
قیمت نهاده ها افزایش چشمگیري داشتند و دامداران 
را در تنگنا قرار داده است، قیمت کاه در سال گذشته 
کیلویي 400 تومان بوده و این در حالي است که قیمت 
آن در سال جاري به کیلویي 4 هزار تومان رسیده است. 
بارندگي ها این امیدواري را ایجاد کرده اســت که در 
شــش ماه اول ســال آینده دامداران مراتع و صحراي 

خوبي داشته باشند.
ملکي با بیان اینکه قیمت گوشت نسبت به دیگر کاالها 
افزایش قیمت قابل توجهي را تجربه نکرده است، افزود: 
مصرف گوشت یک شاخص است اما نسبت به کاالهاي 
دیگر افزایش چشمگیري نداشت. به عنوان مثال قیمت 
پنیر لیقوان با قیمت گوشت برابري مي کند؛ اما کمتر 

کسي به این مسئله اشاره ندارد.

بازار سیمان و قیمت گذاری 
آن در ماه های اخیر به یکی 
از مشــکالت خریــداران و 
فروشــندگان ایــن کاالی 
اساسی در پروژه های عمرانی 
تبدیل شده است. گویا وزارت صمت و وزارت نیرو بدون 
اطالع قبلی و با مکاتبه تصمیــم گرفتند برق صنایع 
سیمانی را ســهمیه بندی کنند. دبیر انجمن سیمان 
گفته بود وزارت نیرو از ســاعت هفت صبح تا 10 شب 
برای صنعت سیمان محدودیت ایجاد کرده است. آن ها 
۵0 درصد برق تولیدکنندگان سیمان را تامین کرده اند. 
به گفته شیخان سهمیه بندی برق واحدهای سیمانی 

بدون اطالع قبلی انجام شده است. 
این در حالی اســت که گزارش های منتشر شده نیز 
نشان می دهد ســیمان در بورس کاال سه نرخی شده 
است. بررسی ها نشــان می دهد که قیمت سیمان با 

ســه نرخ ۳۹۶ تومان، ۵41، تومــان و ۵1۶ تومان در 
بورس کاال عرضه شد. البته بحث های مربوط به برجام و 
تحریم ها نیز در این بازار مطرح است و مشخص نیست 
چه سرانجامی خواهد داشــت. جدا از این موارد آینده 
بســیاری از طرح ها و برنامه های آینده کشور در حوزه 
مسکن به سیاســت های مالی و پولی دولت و اقدامات 

اجرایی آن بستگی دارد. 
به گفته فعاالن بازار مسکن، افزایش چشمگیر عوامل 
تولید سیمان و همچنین ارتقای نرخ تمام شده تولید 
این محصول ساختمانی به ویژه در بخش انرژی و تامین 
مواد اولیه از زمان ورود ایــن محصول به بورس کاال تا 
زمان کنونی دالیل چند نرخی شدن آن است. از سوی 
دیگر حاال قیمت سیمان در بازار آزاد تقریبا دو برابر شده 
و نگرانی ها از گرانی سیمان در بورس کاال هم افزایش 
یافته است. باید منتظر ماند و دید آیا سهمیه بندی برق 

و گاز بر قیمت رسمی سیمان هم تاثیر می گذارد یا نه.
بر همین اساس، قیمت هر پاکت ۵0 کیلویی سیمان 
در بورس کاال، 1۹ هزار و ۸00 تومــان، ۲۷ هزار و ۵0 

تومان و ۲۵ هزار و ۸۵0 تومان اســت. این قیمت ها در 
شرایطی در بورس کاال دیده می شود که هفته گذشته 
سیف اهلل امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عرضه دی ماه سیمان 
در بورس کاال، گفته بود: قیمت ها در سیمان کیسه ای 
حدود ۲۵ هزار تومان و در سیمان فله تنی ۳۸۷ هزار 
تومان ثبات داشت و از زمان عرضه به بورس، حداکثر 
نوسانات قیمتی سیمان کیسه ای بین 4.۵ تا ۵.۵ درصد 
بوده است. به اعتقاد او، اکنون و با محدودیت هایی که 
برای برق و گاز کارخانجات اعمال شــده، اما همچنان 

تولید با کف عرضه در بورس ارائه می شود.
وی متذکر شــده بود: در ماه های اخیر با هر بار عرضه 
سیمان در بورس، بین یک میلیون تا 1.۲ میلیون تن 
عرضه شد، در حالی که تقاضا برای آن بین ۸00 تا ۹00 
هزار تن بوده است. گزارش های میدانی نشان می دهد 
که در حال حاضر قیمت سیمان در بازار آزاد، از پاکتی 
۳۵ تا 4۸ هزار تومان است. برخی از فعاالن بازار مسکن 
معتقدند از وقتی سیمان به بورس رفته، هفته ای نبوده 

که قیمت سیمان با هفته قبل از آن نوسان نداشته باشد؛ 
انگار که طالست هر هفته یک قیمت.

در همین زمینه دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
ســیمان در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: افزایش 
هزینه هــای تولید یکی از اصلی تریــن دالیل گرانی 
سیمان اســت. هزینه های برق، آب، گاز و... افزایش 
بسیاری داشته است. بهای حمل و نقل را نیز باید به این 
هزینه های اضافه کنیم. به همین دلیل قیمت تمام شده 

سیمان افزایش پیدا کرده است.
عبدالرضا شیخان اضافه کرد: تعادل و ثبات قیمت ها 
در بازار سیمان در صورت تأمین سوخت و برق پایدار 
ادامه خواهد داشت. اگر قطع برق بدون اطالع قبلی در 
دستور کار باشد به طور حتم واحدهای تولید سیمان 
با آسیب های بســیاری روبرو خواهند شد. اگر قطع 
برق و گاز صنایع سیمان ادامه داشــته باشد، قیمت 
سیمان حتما باال می رود. زیرا کارخانه های تولیدکننده 
سیمان مجبورند به جای گاز، مازوت بسوزانند و هزینه 

حمل ونقل مازوت گران است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

گرانی افسارگسیخته قیمت 
خودرو در حالــی ادامه دارد 
که بازار ارز در چند ماه اخیر 
نوسان زیادی نداشته است. 
پژو ۲0۶ تیپ ۵ در سال ۹4 
به قیمت ۳۷ میلیون و ۶00 هزار تومان عرضه می شد. 
این خودرو با مدل 1400 در حال حاضر در بازار به قیمت 
۳۳۳ میلیون تومان به فروش می رسد. این اندازه افزایش 

قیمت به کدام دلیل اتفاق افتاده است. 

در حالی به گفته فعاالن خودرویی بازار خودرو ۶0 درصد 
تاثیرپذیری از نوسانات بازار ارز دارد، اما در چند ماه اخیر 
به رغم ثبات قیمت ارز در بازار خودرو رشــد قیمتها ادامه 
داشته است. این در حالی است که افزایش ادامه دار قیمتها 
در حالی اتفاق افتاده که از افزایش کیفیت خبری نیست. 
پراید 1۹0 میلیون تومانی نمونه بارز این رشد افسارگسیخته 
قیمتها در بازار خودرو اســت. چرا باید قیمت پراید به این 
اندازه افزایش پیدا کند. خبری در فضای مجازی دســت 
به دست می شود که حکایت از گران فروشی شرکت های 
خودروســاز ایرانی دارد. مدلی از تویوتا  را با دالر۳0 هزار 
تومانی می توان ۳۳0 میلیون تومان خریداری کرد. این بدان 

معناست که با پول یک دنا پالس اتومات توربو، می توان دو 
عدد از این مدل تویوتا را خریداری کرد. با این حال باز هم 
شرکت های خودروساز اعالم می کنند در ضرر و زیان غوطه 
ور هستند.  پایین بودن سطح کیفی خودروهای داخلی و 
افزایش نارضایتی از عملکرد خودروسازان، باعث تذکر مقام 
معظم رهبری به این صنعت شد. برخی خودروهای داخلی 
با اینکه از یک یا دو ستاره کیفی برخوردارند، اما سالهاست 
که تولید آنها متوقف نشــده و همچنان شاهد عرضه این 
محصوالت به بازار هستیم. اگر هم تولید این محصوالت 
متوقف شود، تا مدتی شاهد عرضه مدل های صفر آنها به 
بازار هســتیم. به عنوان مثال، با اینکه تولید خودرو پراید 

متوقف شده، اما هنوز شاهد عرضه مدل های صفر آن به 
بازار هستیم. در حالیکه این خودروها با قیمت هایی دور 
از تصور به فروش می رسند.  در همین رابطه وزیر صمت با 
بیان اینکه برنامه راهبردی خودرو شامل ۹ پروژه و راهبرد 
کالن است، گفت: گالیه مقام معظم رهبری در خصوص 
کیفیت خودرو به جا بوده است، ما مسئولیت را می پذیریم و 
برای این موضوع برنامه داریم. اما یک فعال رسانه ای در این 
رابطه گفته است برای متعادل شدن قیمت خودرو راهی به 
جز آزاد شدن واردات نداریم. سجاد عابدی معتقد است باید 
درها باز شود. باید تنوع ایجاد شود و مردم بتوانند خودشان 

انتخاب کنند و رقابت ایجاد شود.

خریداران  و  فروشندگان   در بازار  خودرو  بالتکلیف هستند

سردرگمی  در بازار خودرو
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

قیمت سیمان در بازار آزاد پاکتی ۳۵ تا ۴۸ هزار تومان 

سیمان سه نرخی شد

سازمان حمایت باید بر قیمت های تولیدکننده نظارت کند

ضرورت همکاري بخش خصوصي و دولتي براي تنظیم بازار گوشت

رونق کسب و کار فرش دستباف با گسترش صادرات

کارگران چاپ به بهانه حقوق پایین پیک موتوري مي شوند

چالش نظرات غیرکارشناسانه در حوزه تخصصي چاپ
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در پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته عنوان شد
ريل ذوب آهن نقش آفرين در توسعه صنعت حمل و نقل 

سيستان و بلوچستان

ذوب آهن اصفهان به عنوان مهمترین تولید کننده محصوالت ساختمانی کشور در 
پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته چابهار با برپایی غرفه و 
مذاکره با مسئولین و بازدیدکنندگان ، حضوری فعال داشت.در این نمایشگاه که پنجم 
تا هشتم بهمن ماه با حضور سی شرکت داخلی در محل نمایشگاهها و همایش های 
بین المللی منطقه آزاد چابهار برگزار شد، مسئولین منطقه و فعاالن صنعت ساختمان 
با حضوردر غرفه ذوب آهن اصفهان ، با محصوالت جدید این شرکت آشنا می شوند  و با 
کارشناسان بخش های مختلف مذاکره کردند .نصرا... ابراهیمی مدیر عامل منطقه ی آزاد 
چابهار در بازدید از نمایشگاه و غرفه ی ذوب آهن گفت: حضور این مجتمع عظیم صنعتی 
در نمایشگاه صنعت ساختمان چابهار اتفاق مهم و اثر گذاری است و این شرکت می تواند 
در طرح های توسعه ای این منطقه آزاد نقش مهمی داشته باشد.همچنین مدیرعامل و 
اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ی تجارت و صید صنعتی منطقه ی 
آزاد چاه بهار از غرفه ذوب آهن بازید کردند و ضمن تاکید بر اهمیت تولیدات این شرکت، 
استفاده از ریل تولیدی ذوب آهن در استان سیستان و بلوچستان را گامی برای شکوفایی 

صنعت حمل و نقل این منطقه از کشور دانستند.

مهندس ايرج رخصتی سرپرست مديريت عامل 
ذوب آهن اصفهان شد

در پی استعفای مهندس منصور یزدی زاده و طی حکمی از سوی غالم رضا سلیمانی، 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ) تاصیکو ( و بر اساس مصوبات جلسه 
هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در روز شنبه ۹ بهمن ماه با حضور حمزه وکیلی عضو 
هیات مدیره تاصیکو ، مهندس ایرج رخصتی به عنوان سرپرســت مدیریت عامل 
شرکت ذوب آهن اصفهان ، مهندس منصور یزدی زاده به عنوان رئیس هیات مدیره 
و مهندس مرتضی یزدخواستی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره این مجتمع عظیم 

صنعتی منصوب شدند .
مهندس رخصتی عضو و رئیس هیات مدیره شــرکت نسوز ایران از شرکتهای زیر 
مجموعه هلدینگ شستا از سال ۹۶ تا کنون و مشــاور عالی مدیرعامل ذوب آهن 

اصفهان در امور اجرایی از سال ۹۷ تا کنون می باشد .   
وی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی و کارشناسی 
مهندسی برق است از سال ۷۳ در ذوب آهن اصفهان در سمت های مختلف فعالیت 
کرده است .مهندس رخصتی در ســوابق کاری خود ، سمت هایی همچون معاون 
خرید ) ۹۶ - ۹۷ ( ، مدیرعامل شــرکت تارابگین ) ۹۴ - ۹۶ (، مدیر ارشد ایمنی 
، بهداشت و محیط زیســت ) ۹۲ - ۹۴ (، مدیر ارشــد اجرایی ) ۸۹ - ۹۲ ( ، مدیر 
پروژه کک سازی ) ۸۵ - ۸۹ ( ، مدیر پروژه نیروگاههای توازن ذوب آهن اصفهان ) 

۸۴ - ۸۵ ( و... را تجربه نموده است .

پیام تبریک سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان
بمناسبت آغاز دهه مبارک فجر و فرا رسيدن سالگرد 

پيروزی انقالب اسالمی

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان با صدور پیامی، آغاز دهه مبارک 
فجر و فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را به تالشگران شرکت و 

خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان تبریک گفت.

متن پیام مهندس ایرج رخصتی ؛
همکاران تالشگر و خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان

دهه مبارک فجر، تجلی حماسه ماندگار و الهام بخشی ملتی است که صفحه ای زرین 
 در تاریخ حیات ایران عزیز گشود و شــکوفه های روح نواز و جان بخش بهار انقالب، م
ســاخت. عطرآگیــن  را  عدالــت  و  آزادی  راســتین  وفــاداران  شــام 
بــا پیــروزی انقــالب اســالمی تحــول عظیمــی در عرصه هــای اجتماعــی، 
 فرهنگــی و علمــی صــورت گرفــت و در ایــن راه دســتاوردهای شــگرفی 

پدید آمد.
 از رهگــذر تالش هــای متعهدانــه شــما ذوب آهــن اصفهــان نیــز تحــوالت 
 زیــادی را تجربــه کــرد و دســتاوردهای بزرگی نصیب خــود و کشــور عزیزمان 

به ارمغان آورد.
ســتاره نقش زیبای ذوب آهن و ذوب آهنی برای همیشــه بر بلنــدای بنای بدیع و 
 تــارک تاریخ این ســرزمین خواهد درخشــید و نــام آن هــا از دوران دفاع مقدس

 تا احداث صنایع فوالدی و ســایر صنایع به نیکی جاودانه و مانــدگار خواهد بود.در 
 آغاز بهاری دیگر از دهه مبارک فجــر، یاد امام خمینی )ره( و شــهدای واالمقام مان 
را گرامی می دارم و با خالصانه ترین شادباش ها به پیشگاه یکایک شما عزیزان، تقارن 
مسئولیتی جدید در شرکت ذوب آهن اصفهان با آغاز دهه مبارک فجر را، با اتکال به خدا 
و تکیه بر همدلی و تالش شما به فال نیک گرفته و مطمئنم با همدلی و همبستگی در 
جبهه صنعت، سربازان الیقی برای والیت خواهیم بود.با تجدید  احترام خدمت خانواده 
 بزرگ ذوب آهن اصفهان شــادکامی، کامیابی و روزهایی سرشار ازسعادت و سالمت 

برای همگان  آرزومندم.
 ایرج رخصتی

اخبار

توئیتر از آلمان شکایت کرد
شرکت توئیتر از اقدام قضایی علیه دولت آلمان به علت صدور یک حکم دادگاه خبر داده است. بر اساس این حکم توئیتر باید برخی از محتواها را به سرعت پاک کند. دادگاهی در آلمان تایید کرد که توییتر علیه قانونی که از 

روز سه شنبه در آلمان الزم االجرا می شود، شکایتی تنظیم کرده و به جریان انداخته است. قانون یادشده این شبکه اجتماعی را موظف می کند تا محتوای مجرمانه را به سرعت مسدود یا حذف کند و جرایم جنایی بسیار جدی را 
به پلیس گزارش دهد. توئیتر معتقد است این قانون دارای برخی نقاط ابهام است.شکایتی که در دادگاه اداری کلن ارائه شده، یک ماده  از قانون مربوط به انتشار سخنان نفرت انگیز در آلمان را به چالش می کشد . توییتر می 

گوید مصوبه جدید موجب می شود اطالعات کاربران قبل از اینکه مشخص شود آیا جرمی مرتکب شده اند یا خیر به مجریان قانون منتقل شود و این امر امنیت و حریم شخصی افراد را به خطر می اندازد. 

اقتصاد ایــران در دهه ۱۳۹۰ 
به چاله یا حفــره ای افتاده که 
تک تک شــهروندان ایرانی را 
فقیرتر کرده است. آمار ها در 
این زمینه گویا هســتند و از 
فرط تکرار، مــا را کرخت و بی حس کرده انــد. اما آیا راه 
حلی برای خروج از بحران سقوط آزاِد اقتصاد ایران در دهه 
۱۳۹۰ وجود دارد؟ دهــه ۱۳۹۰ دهه خوبی برای اقتصاد 
ایران نبوده و این تقریبا در تمامِی شاخصه های اقتصادی 
کشور در سراســر این دهه قابل ردیابی است.به گزارش 
فرارو، بررسی ها نشان می دهند که ایرانی ها طی سال های 
اخیر به شدت فقیر شده اند و شــدت این افت درآمد هم 
به اندازه ای بوده که خروج از آن و بازگشــت به ســطوِح 
پیشین، می تواند سال ها )حتی شاید دهه ها( زمان ببرد. 
دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، اما اعالم کرده 
که می خواهد این وضعیت را تغییر بدهد. در این نوشتار، 
ابتدا نقبی می زنیم به عمق وخامت وضعیت اقتصاد ایران 
در دهه ۱۳۹۰ و سپس به این پرسش می پردازیم که آیا 
ممکن اســت با حفظ روند های کنونی، دولت سیزدهم 
بتواند این وضعیت را تغییر دهد یــا نه؟اما عمق تخریب 
وضعیت اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ چقدر بوده اســت؟ 
پاسخ مختصر و مفید به این پرسش این است: بسیار زیاد.
متوسط رشــد اقتصادی در سراسر سال های دهه ۱۳۹۰ 
خورشیدی تقریبا برابر با صفر بوده است. )از باب مقایسه، 
این نرخ برای دهه ۱۳۸۰ خورشیدی حدود ۵ درصد بوده 
است.(، اما این به چه معنا است؟از سال ۱۳۳۸ )یعنی ساِل 
آغاِز ثبت آمار های اقتصادی در ایران به صورت مدون( تا 
پایان سال ۱۳۵۵، تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند 
صعودی از ۴۴ هزار میلیارد به ۲۴۲ هزار میلیارد ریال )به 
قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶( رسیده است. در واقع اندازه 
اقتصاد ایران طی ۱۷ سال، ۵.۵ برابر شده است.اگر قرار بود 
این اتفاق از سال ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۴۰۰ خورشیدی 
رخ دهد )یعنی تقریبا در فاصله ۱۷ ساله ای که دولت های 
محمود احمدی نژاد و حسن روحانی در ایران بر سر کار 
بوده اند(، اقتصاد ایران اکنون باید نزدیک به ۸۴۵ میلیارد 
دالر تولید ناخالص داخلی می داشت. )محاسبه بر اساس 
داده های بانک جهانی، با فرض تولید ناخلی داخلی ۱۵۳ 

میلیارد دالری ایران در سال ۲۰۰۳ میالدی(
با تولید ناخالــص داخلی ۸۴۵ میلیــارد دالری، اقتصاد 
ایران امروز می توانســت در جایگاه ۱۸ در جهان باشــد، 
یعنی پس از اقتصاد »هلند« و قدرتمندتر از اقتصاد هایی 
مانند »ســوئیس« )با ۷۵۲ میلیارد دالر تولید ناخالص 
داخلی(، »ترکیه« )با ۷۲۰ میلیــارد دالر تولید ناخالص 
داخلی( و »لهســتان« )با حدود ۶۰۰ میلیارد دالر تولید 

ناخالص داخلی(.
نکته اینجا اســت که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 
۱۳۹۹ )با احتساب دالر نیمایِی ۲۴ هزار تومانی(، معادل 
۱۹۱ میلیارد دالر برآورد شده و از این نظر، ایران پایین تر 
از »پاکســتان« و تنها کمی باالتر از »عراق« قرار گرفته 
است. )محاسبات بر اساس همان داده های بانک جهانی 

انجام شده است.(
این داده ها همچنین نشــان می دهند کــه اقتصاد ایران 
اکنون در واقع همان جایی ایســتاده که نزدیک به ۱۷ تا 
۱۹ سال پیش ایستاده بود. به عبارت دیگر، در این فاصله 

زمانی، جمعیت ایران از حدود ۶۵ میلیون نفر به حدود ۸۵ 
میلیون نفر رسیده، اما ابعاد »کیک اقتصاد ایران«، همان 
است که بود. این یعنی به طور متوسط، تک تِک ایرانی ها 

فقیرتر شده اند.

سفره های خالی، خالی و خالی تر
اما رشــد فقر در ایران چطور بوده است؟ آمار های منتشر 
شده توسط نهاد های رسمی در داخل ایران نشان می دهند 
که اکنون بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط 
فقر مطلق )با معیار های قاره آفریقا( زندگی می کنند. اما 

منظور از این عبارت چیست؟
 ،)Poverty threshold( »خط فقر« یا »آستانه فقر«
طبق تعریف حداقل درآمدی است که یک انسان باید در 
طول روز داشته باشــد تا بتواند بدیهی ترین، ساده ترین 
و ضروری ترین نیاز های خود را پاســخ بدهد.بر اســاس 
محاسبات بانک جهانی در سال ۲۰۱۵، حداقل »مطلِق« 
این شاخص، معادل ۱.۹ دالر در هر روز است. قید »مطلق« 
در این تعریف هم به این معنی اســت که فرقی نمی کند 
این ۱.۹ دالر روزانه در کدام کشــور )آمریــکا، آلمان یا 
بورکینافاسو( خرج می شود.به این ترتیب، خط فقر مطلق 
مطابق تعاریف جهانی، معادل ماهانه ۵۷ دالر )۱.۹ دالر 
در هر روز ضرب در ۳۰ روز( است. با دالر ۳۰ هزار تومانی، 
یعنی هر نفر ایرانی با درآمد کمتر از ماهانه یک میلیون و 
۷۰۰ هزار تومان، زیر خط فقری معادل خط فقر در قاره 
آفریقا زندگی می کند. بر این اســاس، خانوار دو نفره باید 
حداقل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و خانوار ۴ نفره باید 
حداقل ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه داشته 
باشند.)دقت کنید که این تعریف »خط فقر مطلق« است 
و نه »خط فقر نسبی« و این یعنی هر ایرانی برای تامین 
کمترین نیاز های روزانه زندگی خود به ماهانه ۱.۷ میلیون 
تومان درآمد نیاز دارد. این نیاز ها شامل دریافت حداقل 
کالری روزانه، دسترســی به آب و مواردی از این دســت 
می شوند.( داده های آماری داخلی در مورد جمعیت زیر 
خط فقر چندان دقیق نیستند، اما همین آمار های جسته 
گریخته نشان می دهند که در سال ۱۳۹۰، حدود ۱۷.۸ 
درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق )با تعریف باال( 
زندگی می کرده اند. این نسبت تا سال ۱۳۹۶ تغییر قابل 
توجهی نداشــته و در اوج، در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۹.۶ 

درصد رسیده بود.
در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۴.۳ درصد و در سال ۱۳۹۸ حدود 
۳۵.۴ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق )یعنی 
با استاندارد هایی پایین تر از اســتاندارد های قاره آفریقا( 

زندگی می کرده اند.
با این همه، در طول ماه های گذشته، داده های »سازمان 
تامین اجتماعی« از این حکایت می کرد که دســت کم 
نیمی از ایرانی ها )یعنی دســت کم ۵۰ درصد( زیر خط 
فقر مطلق هســتند. این یعنی از هر دو نفــر، یک نفر.در 
این مورد، پژوهش های بسیار معتبری هم انجام شده که 
می توانند تصویر دقیق تری از وخامت سفره خالی ایرانی ها 

به دست بدهند.
به عنوان نمونه، »جواد صالحی اصفهانی«، استاد دانشگاه 
»ویرجینیا تــک« در آمریکا و عضو اندیشــکده معتبر 
»بروکینگز«، بیش از یک ســال پیش در مقاله ای، تاثیر 
تحریم های اعمال شده علیه اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۰ 
میالدی به این سو بررسی کرد، پژوهشی که نشان می داد 
حدود ۸ میلیون نفر ایرانی، از »طبقه متوسط« خارج شده 
و به طبقات درآمدی پایین تر ســقوط کرده اند. )به نظر 

می رســد که از زمان انجام این پژوهش تاکنون، وضعیت 
حتی بدتر هم شده باشد.(

بر اســاس داده های تکان دهنده این پژوهش، از ســال 
۲۰۱۰ میالدی تا سال ۲۰۲۰ میالدی، نرخ فقر در مناطق 
روستایِی ایران دو برابر شده و در مناطق شهری ۶۰ درصد 

رشد کرده است.
این مساله سبب شده که حدود ۸ میلیون شهروند ایرانی 
که در »طبقه متوسط« دسته بندی می شدند، به »طبقه 
متوســط پایین« ســقوط کنند.اما فقر، تاثیر خود را به 
وضوح بر »شیوه مصرف« نشــان می دهد و در این زمینه 
هم داده های آماری هولناک هستند. بر اساس داده های 
مرکز آمار ایران، در فاصله ســه ســاله ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، 
مصرف حقیقی خانــوار در ایران کاهشــی ۳ درصدی را 

نشان می دهد.
برای دهک اول درآمدی )فقیرترین هشت میلیون ایرانی(، 
در فاصله سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، مصرف حقیقی بدون 
احتســاب اجاره بها، حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده 
است و این تازه پیش از آغاز وضعیت بحرانی در سال ۱۳۹۹ 
است که با شیوع کرونا بر وخامت آن افزوده شده است.در 
سال ۱۳۹۷ و زمانی که وضعیت اقتصادی کشور هنوز تا 
این حد بحرانی نبود، گزارش هایی مبنی بر کاهش تولید 

زباله در تهران و برخی شهر های دیگر منتشر شد.
بر ایــن اســاس، در حالی کــه میانگین تولیــد روزانه 
زبالــه در تهران حدود ۹ هزار تن اســت، آمار ها نشــان 
می دهند در ۹ ماهــه ابتدایی ســال ۱۳۹۷، تولید زباله 
در تهــران روزانه حدود هــزار تن )حــدود ۱۱ درصد( 
 کاهــش پیدا کــرده کــه نشــان دهنده افــت مصرف

 شهروندان است.
همان زمان، رضا عبدلی، مدیرعامل وقت سازمان مدیریت 
پسماند شهر تهران، با اشاره به کاهش هزار تنی میانگین 
تولید پسماند در ۹ ماهه پایانی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال 
قبل از آن گفته بود: باالرفتن قیمت ارز و افزایش قیمت 
کاال ها تأثیر زیادی بر تولید پســماند شهری داشته است 
که سبب شده شهروندان سنجیده تر و به اندازه نیاز خرید 
کرده و ضمناً در مصرف نیز تا حد امکان کاال را اســتفاده 
نمایند.عالوه بر این، بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، 
متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوار های کشور در 
سال ۱۳۹۸ در قیاس با سال ۱۳۹۰ )یعنی در یک بازه ۸ 

ساله( حدود ۵۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
به عبارت ساده تر، ایرانی ها در سال ۱۳۹۸ به طور متوسط 
به اندازه نصف سال ۱۳۹۰ گوشت قرمز مصرف می کرده 
اند. )گزارش های دیگری مبنی بر وخیم تر شدن وضعیت 

در ۲ سال گذشته هم موجود اســت.(عجیب تر از مورد 
گوشــت قرمز که قیمت باالی آن در مقایسه با وضعیت 
درآمدی خانوار می تواند توجیهــی برای کاهش مصرف 
آن باشد، کاهش مصرف برنج طی هشــت سال ابتدایی 

دهه ۱۳۹۰ است.
بر اســاس آمار های مرکــز آمار ایران، متوســط مصرف 
ماهانه برنج در خانوار های کشــور در سال ۱۳۹۸ نسبت 
به ســال ۱۳۹۰ حدود ۳۴.۷ درصد کاهــش پیدا کرده 
اســت.گزارش مرکز آمار ایران نشــان می دهد که طی 
همین بازه زمانی، مصرف لبنیات هم به شــدت کاهش 
پیــدا کرده اســت. بــر این اســاس، متوســط مصرف 
ماهانــه لبنیــات خانوار های کشــور در ســال ۱۳۹۸ 
 نســبت به ســال ۱۳۹۰ حــدود ۳۵.۳ درصــد کاهش

 پیدا کرده است.

»۱۰ سالی« که صدایش بعد ها در می آید
اما کســانی که دســتی بر آتش حســاب و کتاب دارند، 
می دانند که معکوس کردِن یک روند، چقدر دشوار و زمان 
بر است. مثال، وزن شما ممکن است در ۶ ماه از ۶۰ کیلوگرم 
به ۱۰۰ کیلوگرم برسد، اما برای اینکه بتوانید وزن تان را 
دوباره از ۱۰۰ کیلوگرم به ۶۰ کیلوگرم برســانید )و این 
بازگشت وزن پایدار و سالم باشــد(، ممکن است مجبور 

باشید ۲ سال ورزش کنید و رژیم بگیرید.
در مورد اقتصاد ایران هم همین طور است و بازگشت به 
ریل توسعه، مسیر دشواری برای اقتصاد ایران خواهد بود. 
آمار ها نشان می دهند که روند تشــکیل سرمایه در دهه 
۱۳۹۰ نزولی شده و متوسط ساالنه ســرمایه گذاری در 
سال های دهه ۱۳۹۰، ســاالنه ۶.۸ درصد هم افت داشته 
است. به عبارت ساده، در سال های این دهه، هر سال کمتر 
از ساِل گذشته در اقتصاد ایران سرمایه گذاری شده است.
آمار های فرار سرمایه از اقتصاد ایران را هم که همه شنیده 
ایم: خروج نزدیک به ۱۷۰ میلیارد دالر سرمایه از اقتصاد 
کشور در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹، یعنی دقیقا در 

فاصله دولت های احمدی نژاد و روحانی.
فرار ســرمایه و همزمان، رشــد منفی ســرمایه گذاری 
در اقتصاد ایــران، یک پیام بیشــتر نــدارد: نزدیک به 
۱۶ ســال اســت که همــه می خواهند هر طور شــده 
پول شــان را نقد کنند و از اقتصاد ایران بیــرون ببرند.
این یــک زنگ خطر بــی انــدازه نگران کننده اســت، 
چرا که صداِی گوش خــراِش این طبل هــر چند امروز 
 به گــوش کســانی نمی رســد، ممکن اســت بعد ها به

 شکلی َکرکننده بلند شود.

آيا اقتصاد ايران می تواند از »حفره دهه 1390« بيرون بيايد؟

سقوط به طبقات پایین تر
News kasbokar@gmail.com

محمدیاســر طیب نیا با تاکیــد بر آمایش 
سرزمینی گفت:بایددر طرح هایتوسع هی 
صنعت فوالدتجدیدنظر شود،چرا که توسعه 
ها بیشــترکمی بوده در حالی که توســعه 
پایداردرزنجیره فوالد بــا تولید محصوالت 

کیفی و خاص به سرانجام می رسد.
به گزارش خبرنگارفوالد،محمدیاسرطیب 
نیــا مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه در 
هشتمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس 
اظهار کرد:همانگونه کــه در این همایش به 
چالش های بزرگ فوالد اشــاره شــد،بایدبا 
سرعت و دقت چاره ای برای آنها اندیشیده 
شــود،در غیراینصورت به دلیل عدم توازن 
در زنجیره تولید،شرکت های قوی جهان ما 
را حذف خواهند کرد.طیب نیا افزود:مصرف 
فوالد کشــورحدود۱۷میلیون تن است، در 
حالی که ظرفیت نصب شده۴۰میلیون تن 
و  ظرفیــت تولید۳۰میلیون تن می باشــد 
و ۵۵تا۶۰میلیون تن طرح های در دســت 
احداث تعریف شده اســت که ما بایدبا نگاه 
خردبه چالش ها و مشکالت موجود در زنجیره 
بپردازیم.وی با بیان اینکه شرکت های فوالدی 
بایدمشکالت فعلی را حل کنند ادامه داد: اگر 
قرار است این چالش ها حل شود، در ابتدای 
امر بایدمشکالت حوزه اکتشاف، استخراج، 
تولیدکنسانتره، گندله و... به تدریج بررسی 
و رفع شــوند. برای مثال اگر نگاهی به حوزه 
اکتشاف بیاندازیم،میبینیم که در چندسال 
اخیرفعالیت های بسیاری انجام شده، اما در 
مقایســه با۵دهه قبل قابل مالحظه نیست. 

ازهمین روفوالد مبارکه در حوزه اکتشــاف 
ورود کرد.مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: اکنون 
شرکت هایی که بتوان در حوزه اکتشاف به 
آنها اتکا کرد وجود ندارند و ما الزم است که از 
تجربه و دانش شرکت های خارجی استفاده 

کنیم تا شاهد تحول در این بخش باشیم.
بــه گفته طیــب نیا،عمــق اکتشــاف در 
جهان۷۹متر،اما در ایران زیر۱۰متر اســت. 
پس در گام نخست بایددراین بخش نهضت 
اکتشافی راه بیاندازیم تا انحالل صنایع پایین 
دســتی به دلیل عدم در اختیارداشتن مواد 
اولیه رخ ندهد.به گفته وی،۶۳درصد هزینه 
های شــرکت های معدنی پیشتاز،در حوزه 
اکتشاف اســت، و این الزام به وجود می آید 
که شرکت های معدنی در این بخش سرمایه 
گذاری کنند.مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: 
البته روش های غیرعلمی برای اکتشــاف و 
نوع واگذاری هاو مباحث محیط زیســتی از 
دیگرمشکالت اســت که دولت و حاکمیت 
می تواندورود کند.به جزچند شرکت بزرگ، 
روش های غیرعلمی در حوزه استخراج اصولی 
معادن صورت گرفته و در واگذاری ها اهلیت 
رعایت نشده است.طیب نیاگفت: بهره وری 
و کیفیت پایین در کارخانه های کنســانتره 
سازی یکی دیگراز مشکالت است. زیرااغلب 
این مجموعه ها طراحی کامل روی خطوط 
انجام نشــده ولی کارخانه راه اندازی شــده 
است. در این میان کیفیت گندله نیزبالتبع با 
کیفیت پایین کنسانتره کاهش می یابد،برای 
مثال میانگین اســتحکام گندلــه تولیدی 

فوالدمبارکه۳۰۰کیلوگرم اســت، در حالی 
که بخش زیادیاز گندله های تولیدی کشور 

زیر۲۵۰کیلوگرم استحکام دارند.
مدیرعامل فوالد مبارکه افــزود:در ایران در 
بخش احیای مستقیم، مصرف آب و انرژی 
باالتر از میانگیــن جهانی اســت،بنابراین 
بایدتکنولوژی،بــه روز شــده و در ایــن 
حوزه،کارهای جدی تری انجام شــود.ایران 
در رتبه دهم کشورهای تولیدکننده فوالدقرار 
دارد،اما ضعف مدیریت سبد محصوالت باعث 
شده که رتبه مناســبی در تولیدمحصوالت 
خاص نداشته باشــیم.وی ادامه داد: اکنون 
شاهد هســتیم که بسیاریاز شــرکت ها با 
ظرفیت پاییــن تولیددارنداما فوالدمبارکه 
با۹۵درصدازظرفیت خوددر حال تولیداست.

طیب نیابــا بیاناینکه ضرورت توســعه در 
تولیدانــکار ناپذیر اســت،گفت: عدم توازن 
زنجیره درمحصوالتی ماننــد میلگرد،لوله 
و پروفیــل دیده می شــودکه بــا ظرفیت 
زیر۴۰درصد تولیدمی شوند و در صورتی که 
اگر سرمایه هنگفت بدون استفاده اینشرکت 
ها،به سمت اکتشاف رفته بود پیشرفت های 
زیادی داشتیم.وی به توسعه زیرساخت هادر 
حوزه ریلی نیزاشاره کرد و گفت: اگر بخواهی 
متحولی در زنجیره داشته باشیم بایدبه سمت 
تکنولوژی روز دنیابرویم چراکه اکنون توان 
رقابت در بازار جهانی را نداریم.عالوه بر اینکه 
مجموعه های بزرگ بایداین مشکالت را رفع 
کنندو در این بیــن همراهی حاکمیت هم 

نیازمی باشد.

طیب نیایکی دیگراز مشکالت و چالش ها را در 
زمینه قیمت گذاری مواد اولیه دانست و گفت: 
در بخش فروش و قیمت گــذاری نیزدچار 
مشــکل بوده ایم و باید دیدکه آیامیتوان با 

قیمت های جهانی همراه شد؟
وی تصریــح کــرد: بــر اســاس آمــار 
بورس،۲میلیون و۱۵۰هزارتن عرضه برای 
کنسانتره از ابتدایسال تا کنون انجام شده اما 
حدود۴۱۵هزارتن معامله شده وعمدتاشرکت 
های داخل گروهی و پایین دستی خریدکرده 
اندکه از لحاظ قیمت نیزاز بازار آزاد باالتر بوده 
است وبرای گندله و آهن اسفنجی نیز وضعیت 
مشــابهی را مالحظه می کنیم.مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه با تأکیدبر ضرورت ادغام 
عمودی و افقی در زنجیــره فوالد و گره زدن 
منافع معادن و فوالدسازان بایکدیگرگفت: 
معادن بزرگ بایدمعادن کوچک و فوالدسازان 
بزرگ بایدفوالدسازان کوچک را فعال کرده و 

آنها را از حالت غیراقتصادی خارج کنند.

طیب نیا گفت: برای تولید فــوالد پاک نیاز 
اســت که معدن کاران کنســانتره سولفور 
زدایی شده تحویل فوالد ســاز بدهند. اگر 
حفظ محیط زیست برای ما اهمیت دارد باید 
به این ســو حرکت کنیم و هر گونه هزینه را 
سرمایه گذاری بلند مدت در راستای عمل 

به رویکردهای زیست محیطی خود بدانیم.
بهره وری بنگاه ها در مواد، سرمایه،انرژی و 
نیروی انسانی و... مواردی بود که طیب نیابه 
آنها اشاره داشت که بایدمورد توجه قرار گیرند.
به گفته وی،اگر این رویکردوجود نداشــته 
باشــد که از اقتصاد خطی به سمت اقتصاد 
چرخشی بروی من می توانیم تولیدو اقتصاد 

پایدارداشته باشیم.
وی تصریــح کــرد: الزم اســت از این پس 
در تک تــک حوزه هــا خرد نگر باشــیم و 
فعاالن بخش معــدن و فــوالد چالش هارا 
 رفع کنند تــا در آینده از آن بــه عنوان الگو

 استفاده کنیم.

مديرعامل  شركت فوالد مباركه  مطرح كرد:

تولید محصوالت کیفی با تجدید نظر در طرح های توسعه صنعت فوالد


