
طبق جدیدترین فهرست میلیاردرهای جهان فوربس، از میان ۲۳۶ میلیاردر 
جدید، ۶۲ نفر از چین هستند و یک سوم از میلیاردرهای جدید این کشور از 

بخش فناوری می آیند.
به گزارش ایســنا، با وجود این که چین به ســرکوبی و کنترل بخش فناوری 
پرداخته است اما یک سوم از میلیاردرهای جدید چین در فهرست فوربس، از 
صنعت فناوری این کشور بودند. تازه واردهای جدید شامل "تانگ شیائو او" با 
ثروت خالص ۵.۷ میلیارد دالر، "کریس شو" با ثروت خالص ۵.۴ میلیارد دالر 
و "میراندا کیو و چاروین مائو" هر کدام با ثروت خالص ۱.۸ میلیارد دالر بودند.

دومین رکورد تولید میلیاردرهای جدید مربوط به آمریکا با ۵۰ میلیاردر جدید 
و پس از آن هند با ۲۹ میلیاردر جدید بود. رتبه بندی فوربس بر مبنای ثروت 
خالص میلیاردرهاست که از طریق قیمت سهام و نرخ مبادله سهام تا ۱۱ مارس 

سال ۲۰۲۲ محاسبه شده است.
چین طی ســال ۲۰۲۱ که موجهای متعدد شــیوع کووید ۱۹ این کشــور 
را فرا گرفــت، تدابیــر قرنطینه متعــددی را اجــرا کرد. ایــن محدودیتها 
روی تولیــد و زنجیره تامیــن جهانی تاثیر گذاشــت و متعاقــب آن چین 
با کندی رشــد اقتصادی روبرو شــد. بعضــی از اقتصاددانان هشــدار داده 

 انــد که کنــدی رشــد اقتصــاد چیــن در ابتدای ســال میــادی جاری
 بدتر شده است.

همزمان چین به ســرکوب بخش فنــاوری داخلی پرداخت و با اســتناد به 
مســائلی ماننــد نیــروی کار و حقــوق مصرف کننــده، تحقیقــات ضد 
انحصارطلبی را علیه شــرکتهای فناوری بــه جریان انداخــت و نظارت بر 
امنیت دیتا را تشــدید کــرد. ایــن اقدامات بســیاری از ســرمایه گذاران 
را وحشــت زده کــرد. اوایل هفتــه جاری شــاخص هانگ ســنگ تقریبا 
۶۰ درصــد از اوجی که در فوریه ســال ۲۰۲۱ داشــت، کاهش نشــان داد. 

 فشــارهای مذکور باعث شده اســت ثروت بســیاری از میلیاردرها کاهش
 پیدا کند.بر اســاس گزارش بیزنس اینسایدر، ژونگ ییمینگ که دومین فرد 
ثروتمند چین و موسس "بایت دنس" - شرکت مادر تیک تاک – است، شاهد 
کاهش ثروتش به ۵۰ میلیارد دالر از ۵۹.۴ میلیارد دالر در ســال ۲۰۲۱ بود. 
"پونی ما"، سومین فرد ثروتمند چین و موسس شــرکت "تنسنت" شاهد 
کاهش ثروتش از ۴۹.۱ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۱ به ۳۷.۲ میلیارد دالر بود. 
"ژونگ شان شان"، رییس و موسس شــرکت "نونگ فو اسپرینگ" با ثروت 

خالص ۶۵.۷ میلیارد دالر، ثروتمندترین مرد چین ماند.

مدیرعامل شرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی 
گفت: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ 
میانگین مصرف روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر بنزین 
با افزایش روبه رو بوده اســت.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از رادیو گفتگو، جلیل ساالری در ارتباط 
زنده تلفنی با برنامه رویــداد درباره مصرف بنزین در 
ایام نوروز ۱۴۰۱ گفت: تعداد خودروهای فرسوده به 
موازات تولید در گذشــته از چرخه خارج می شد، اما 
امروز با افزایش تولید خودروسازی ها در عمل انباشت 
خودرو و مصرف باالی بنزین را شــاهد هستیم.وی با 
اشــاره به رفع نسبی مشــکل کرونا و افزایش تردد و 
میزان مصــرف بنزین افزود: از ۲۵ اســفند ۱۴۰۰ تا 
۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ میانگین مصرف روزانه حدود 
۲۵ میلیون لیتر بنزین با افزایش روبه رو بوده اســت 
که روند رشد مصرف را نســبت به پارسال تا مرز ۱۲ 
درصد نشــان می دهد.مدیرعامل شرکت ملی پخش 
و پاالیــش فرآورده هــای نفتی ایران بــا بیان عمده 
طرح های توســعه ای به ســمت دانش بنیان ها بوده 
است و پتروپاالیشگاه ها از نظر بازده اقتصادی و تأمین 
نیازهای کشور مهم تلقی می شود، تصریح کرد: در این 
باره در گذشته نیز مجوزهایی تخصیص داده شده بود 

و دولت پیشنهادی به مجلس ارائه داد که در بودجه 
۱۴۰۱ نیز آمده است.ساالری اظهار کرد: اجازه داده 
شــده با مشــارکت بخش خصوصی، پاالیشگاهی با 
ظرفیت پاالیــش روزانه ۳۰۰ هزار بشــکه مبتنی بر 
موادی با پایه پتروشیمی ساخته شود که از محل آن، 
۳۵ درصد خروجی که پیش تر در حوزه پاالیشگاهی 
وجود نداشته را خواهیم داشــت و تاش می شود از 
حوزه دانش بنیان داخلی اســتفاده کنیم.وی ساخت 
پاالیشگاه را با هدف دوری از خام فروشی و حرکت به 
ســمت صادرات مطرح کرد و گفت: پاالیشگاه خلیج 
فارس ۸ سال و با سرمایه ۴ و ۲ دهم میلیارد یورویی 
ساخته شد که اولین شرکت بورسی است.مدیرعامل 
شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی ایران با 
بیان اینکه ساخت پاالیشگاه جدید نیازمند زمانی ۴ تا 
۶ ساله است، افزود: برای جبران افزایش سرانه مصرف 
باید فکری دیگر اندیشیده شود در غیر این صورت تراز 
ظرف یکی دو سال آینده منفی خواهد شد، بنابراین 
باید بهینه ســازی مصرف انرژی را اولویت قرار دهیم 
و در حوزه وزارت نفت سعی شــده است سازوکارها 
تغییر کند، برای نمونه در چرخه حمل ونقل و سوخت، 
بر شبکه خطوط تمرکز شــده تا جابه جایی جاده ای 

کاهش یابد و تبعات محیط زیســتی نیز کمتر شود.
ســاالری از جوان ســازی ناوگان خودرویی نیز خبر 
داد و گفت: این موضوع منتظر تأمین اعتبار اســت 
و در پی آن روزانه ۴ تا ۵ میلیون لیتر کاهش مصرف 
سوخت خواهیم داشــت، در غیر این صورت هر یکی 
دو سال باید پاالیشگاهی جدید بسازیم که در نتیجه 
مصرف کل نفت خام به جای صــادرات وارد چرخه 
حمل ونقل خواهد شــد.وی تصریح کرد: تکالیفی در 
قانون هوای پاک نیز آمده اســت و در بخش خودرو، 
باید به ســمت روند کاهش آالیندگــی پیش رویم، 
همســو با این موضوع ۲۰ میلیــون لیتر گاز طبیعی 
فشرده )سی ان جی( به جای بنزین معادل سازی شد 
و مشکل تراز سوخت را حل کرد، اما این رویه پایدار 
نیست.معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش بازده 
پایین نیروگاه ها را نیازمند نوسازی و بازسازی خواند 
و اظهار کرد: سیاست ها ارتباطی به مسائل تحریمی 
ندارد، زیــرا در داخل امکان اجــرای آن وجود دارد، 
طرح های پیش بینی شده نیز ســعی دارد به بودجه 
دولت ارتباط پیدا نکند و بحث بر سر این است که در 
چرخه مدیریت سوخت، بازنگری کنیم و کاهش سن 

ناوگان را داشته باشیم.

جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در ۱۱ ماهه 
سال ۱۴۰۰ برای ۶۸۴۴ بنگاه پروانه بهره برداری صادر 
شده که در نتیجه آن بیش از ۱۴۳ هزار اشتغال صنعتی 
ایجاد شده است.به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در ۱۱ 
ماهه سال قبل برای ۳۳ هزار و ۶۶ بنگاه جواز تاسیس و 
برای ۶۸۴۴  بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه ای 
صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب 
۰.۴ کاهش و ۳.۴ درصد افزایش داشــته است.سرمایه 
پیش بینی شــده در این مدت برای جوازهای تاسیس 
معادل ۱۱۱۹ میلیارد تومان بوده که نســبت به مدت 
مشابه سال ۱۳۹۹ حدود ۸۳ درصد افزایش داشته است. 

میزان سرمایه پروانه های بهره برداری صادر شده در ۱۱ 
ماهه سال ۱۴۰۰ نیز ۲۳۷ دهزار و ۲۵۷ میلیارد تومان 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبلش ۲۸.۱ درصد 
افزایش داشته است.همچنین بر اساس این آمار، پیش 
بینی شــده با اجرای پروژه هایی که جواز تاسیس آن ها 
در ۱۱ ماهه سال قبل صادر شده، برای ۸۸۰ هزار و ۷۰۰ 
نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت مشابه 
سال ۱۳۹۹ با افزایش هشت درصدی مواجه بوده است. 
پروانه های بهره برداری صادر شده در این مدت نیز زمینه 
اشتغال ۱۴۳ هزار و ۱۸۴ نفر را فراهم کرده که نسبت به 
 ۱۱ ماهه سال قبلش حدود ۱۳.۶ درصد افزایش داشته

 است.

بیشترین و کمترین جوازها در کدام استان ها 
صادر شد؟

در این میان جزئیات این آمار که بــرای مدت ۱۰ ماهه اول 
سال ۱۴۰۰ منتشر شده، نشان می دهد بیشترین تعداد جواز 
تاسیس در استان های یزد، آذربایجان شرقی و خرسان رضوی 
و کمترین تعداد جواز تاسیس نیز در ایام، کهگیلویه و بویر 
احمد و گیان صادر شده است. بیشترین تعداد پروانه بهره 
برداری صادره در بین استان های کشور نیز مربوط به اصفهان، 
خراسان رضوی و تهران بوده و خراسان شمالی نیز کمترین 
پروانه را داشته است.سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل 
جوازهای تاسیس و پروانه های بهره برداری در ۱۰ ماهه  سال 

قبل نیز حدود یک و شش درصد بوده است.

رئیس ســازمان نظام صنفی رایانه ای، پذیرفته نشــدن دارایی های نامشهود شرکت های 
دانش بنیــان به عنــوان ضمانت تســهیات بانکی را یکــی از مهم ترین مشــکات این 
شــرکت ها برشمرد.سیدحســن هاشــمی در گفت وگو با ایســنا، ضمن ابراز امیدواری 
برای حل مشــکات شــرکت های دانش بنیان در ســالی که به نام »تولید؛ دانش بنیان، 
اشــتغال آفرین« نامگذاری شــده، اظهار کرد: طی ســال های اخیر رهبر انقاب بارها بر 
ضرورت تقویت اقتصاد دانش بنیان تاکید داشــته اند و در سال جدید نیز با اشاره مستقیم 
 به موضوع تولیِد دانش بنیان و اشتغال آفرین، سیاست کلی کشور در این عرصه را مشخص

 کردند.

رشد اقتصاد دانش بنیان نیازمند رشد اقتصاد شرکت های دانش بنیان است
وی افزود: طبیعتا برای بزرگ شــدن اقتصاد دانش بنیان، نیازمند رشــد و تقویت اقتصاد 
شرکت های دانش بنیان و توسعه فعالیت ها و اثرگذاری آن ها در حوزه هایی مانند تولید، صنعت 
 و خدمات هستیم و الزمه آن، این است که گردش مالی این شرکت ها و سهم آن ها در اقتصاد

 بیشتر شود.  

خرید تضمینی دولت فقط بخش کوچکی از دانش بنیان را احیا خواهد کرد
رئیس سازمان نصر با تقدیر از رویکرد رئیس جمهور برای حمایت از شرکت های دانش بنیان 
اظهار کرد: اینکه آقای رئیسی، وزارتخانه ها را مکلف کرده اند به جای خرید محصوالت خارجی، 
نمونه های داخلی و استاندارد تولیدشده توسط شرکت های دانش بنیان را خریداری کنند، 
اقدام ارزشمندی است اما طبیعتا این تضمین خرید، صرفا پشتوانه اقتصادی تعداد اندکی از 
شرکت ها خواهد بود و نمی تواند شامل حال تمامی ۶۷۰۰ شرکت باشد.هاشمی تصریح کرد: 
بازار محصوالت دانش بنیان فقط نهادهای دولتی نیست و این شرکت ها باید بتوانند با تامین 

منابع الزم، بازار محصول خود را توسعه دهند و اقتصادشان را تقویت کنند.

نیازمند تامین منابع مالی و استفاده از تسهیالت بانکی هستیم
هاشمی ادامه داد: شرکت های دانش بنیان برای رشد اقتصاد خود، نیازمند تامین منابع مالی 
و استفاده از تسهیات بانکی هستند که در این خصوص، دولت مصوبات حمایتی متعددی 
داشته و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز تسهیاتی را پیش بینی کرده، اما متاسفانه دست 

بسیاری از شرکت ها از این حمایت ها کوتاه مانده است.

دانش بنیان ها خط تولید ندارند، دارایی شان دانش و فناوری است
وی درباره دلیل این اتفاق گفت: دریافت این تسهیات حمایتی نیازمند ضمانت و وثیقه مورد 
تایید شبکه بانکی است که تامین آن برای شرکت های دانش بنیان، به ویژه شرکت هایی که 
در حوزه فناوری اطاعات و طراحی نرم افزار فعال هستند، مقدور نیست.وی تصریح کرد: این 
شرکت ها مانند کارخانه ها نیستند که خط تولید، تجهیزات و دستگاه هایی داشته باشند که 
بتوان از آن به عنوان وثیقه بانکی استفاده کرد، بلکه دارایی شان، مغزافزار آن ها است و با تکیه به 

همین دارایی ارزشمند است که تاییدیه دانش بنیان بودن را دریافت کرده اند.

پیشنهاد سازمان نصر برای حل یک مشکل اساسی
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای ادامه داد: با توجه به این شرایط، باید مکانیزمی وجود داشته باشد 
که این دارایی نامشهود شرکت های دانش بنیان ارزش گذاری شده و به عنوان سرمایه رسمی در اداره 
ثبت شرکت ها ثبت شود تا به رسمیت شناخته شود.هاشمی افزود: در کنار این اقدام، الزم است ساز 
و کاری هم برای تامین ضمانت نامه های بانکی تعیین شود؛ چرا که متاسفانه بانک ها حتی با وجود ثبت 
شدن دارایی های نامشهود به عنوان سرمایه رسمی شرکت ها، باز هم آن را به عنوان وثیقه و تضمین 

قبول نمی کنند.هاشمی ادامه داد: راهکار پیشنهادی ما این است که صندوق نوآوری و شکوفایی با 
عاملیت صندوق های پژوهش و فناوری سراسر کشور و با همکاری سازمان های نظام صنفی رایانه ای 

استان ها، برای حل این مشکل اساسی شرکت های دانش بنیان اقدامی مشترک داشته باشند. 

صدور ضمانت نامه از طرف صندوق ها در ازای پذیرش دارایی های نامشهود
وی گفت: این صندوق ها می توانند دارایی های فکری شرکت های دانش بنیان را ارزش گذاری 
کرده و به ازای پذیرفتن آن به عنوان ضمانت، ضمانت های تعهد پرداخت مورد قبول بانک های 
عامل را صادر و به شــرکت های دانش بنیان ارائه کنند.وی با اشاره به آمادگی سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشور برای همکاری در ارزش گذاری دارایی نامشهود دانش بنیان ها تصریح 
کرد: با اجرایی شدن این طرح، شرکت های دانش بنیان می توانند به جای وثیقه های معمول، 
ضمانت نامه های صندوق های پژوهش و فناوری را که در ازای دارایی های نامشهود آنها صادر 
شده، به بانک ها ارائه کنند و از تسهیات بانکی بهره مند شوند.رئیس سازمان نصر همچنین 
ابراز امیدوار کرد که با همراهی نهادهای متولی، این طرح محقق و گام بلندی برای تحقق شعار 

سال و بزرگ شدن اقتصاد دانش بنیان کشور برداشته شود.
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سرمقاله

 افزایش مضاعف
 هزینه های تولید

با تغییــر نرخ محاســبه 
عوارض گمرکی کاالهای 
وارداتی با توجه به تفاوت...

  آرمان خالقــی، عضو خانه 
صنعت و معدن 

متن کامل  د ر صفحه 3

۲

۲

رشد۷۳۸درصدینرخ
دالرطی۸سالگذشته

افزایشتقاضابرای
خودروهایمدل۱٤٠۱

6برابر شدن   حقوق  گمرگی کاالهای وارداتی منجر به افزایش  چشمگیر  هزینه  تولید  می شود  

تولید گران تر می شود
صفحه3

صفحه۲ 

سردرگمی در بازار  ارز 
با      نگرانی   از آینده   برجام    دالر    روندی  افزایشی  داشت

نرخ دالر در هشت سال گذشــته ۷۳۸ درصد 
رشد داشت و از ســه هزار و ۱۷۱ تومان به ۲۶ 
هزار و ۵۸۲ تومان رســید و نتیجه رشد هشت 
برابری کاهش ارزش پول ملی اســت که اثرات 
سوء آن بر زندگی مردم با افزایش حقوق و یارانه 
قابل جبران نیست.به گزارش ایرنا، بسیاری از 
کارشناســان و صاحبنظران معتقدند تضعیف 
ارزش پول ملی به معنای مرگ خاموش و آرام 
اقتصاد کشورهاست و تاثیر بسزایی در زندگی 
مردم دارد.ارزش پول ملی در سال های گذشته 
به شدت تنزل داشت به گونه ای که دولت قبل 
دالر را با نرخ ســه هــزار و ۱۷۱ تومان تحویل 
گرفــت و در مقطعی دالر به بیــش از ۳۱ هزار 

تومان هم رسید و در...

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان 
خودرو تهران، ضمن تاکید براینکه بازار خودرو برای 
مدلهای۱۴۰۰ همچنان آرام است، از زیاد شدن 
فاصله قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۱ با ۱۴۰۰ و 
افزایش تقاضا برای خودروهای تولیدی سال جدید 
خبر داد.سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، در 
رابطه با وضعیت اولین هفته بازار خودرو در سال 
جدید، اظهار کرد: طی چند روزی که از آغاز به کار 
بازار خودرو در سال جدید می گذرد، بازار همچنان 
آرام اســت و تغییر چندانی در قیمت خودروها با 
مدل ۱۴۰۰ دیده نمی شــود اما در مقابل، فاصله 
قیمت بین محصوالت تولیــدی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ 

قابل تامل بوده است...



اقتصاد2
ایران وجهان

روند صعودی پیش روی معامالت بورس
یک کارشناس بازار ســرمایه گفت: در حالت 
کلی بازار روند صعودی را در پیش می گیرد 
و در وضعیت فعلی مشــکل چندان خاصی 
تهدیدکننده رونــد معامالت بازار نیســت.

به گزارش ایرنا، شــاخص کل بــورس اوراق 
بهادار تهران در معامالت هفته ای که گذشت 
)چهارشــنبه، ۱۷ فروردین مــاه( وارد مدار 
نوسانی شد و با ۳۱ هزار واحد افزایش نسبت 
به هفته قبل، در ارتفــاع یک میلیون و ۴۶۳ 
هزار واحد ایســتاد که در نهایــت در هفته 
جاری رشــدی معقول را ثبت کرد.شاخص 
کل بورس تهــران در پایان روز چهارشــنبه 
هفته گذشته )۱۰ فروردین ماه( در حالی در 
ایستگاه یک میلیون و ۴۳۲ هزار واحد به کار 
خود پایان داد که این رقم در روز گذشته و در 
آخرین روز کاری هفته جاری )۱۷ فروردین 
 اه( به یک میلیون و ۴۶۳ هزار واحد رســید.

شاخص کل )هم وزن( در پایان هفته گذشته 
۳۶۵ هزار و ۹۴۳ واحد بود که در هفته جاری 
این عدد به ۳۷۷ هزار و ۳۶۹ واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( از ۲۲۸ هــزار و ۷۲ واحد به 
عدد ۲۳۵ هزار و ۱۹۳ واحد رســید.در چهار 
روز معامالتــی این هفته بــورس، نمادهای 
ســایپا )خســاپا(، ایران خودرو )خــودرو(، 
پاالیــش نفت تهــران )شــتران(، و پاالیش 
نفت بندرعبــاس )شــبندر( و پاالیش نفت 
 اصفهان )شپنا( در گروه نمادهای پُر تراکنش

 قرار داشتند.
آمار ارائه شده حاکی از تداوم صعود شاخص 
بورس در هفته اخیر بود؛ این در حالی است که 
بازار در روزهای پایانی هفته گذشته برخالف 
نخســتین روزهای معامالتی ســال ۱۴۰۱، 
بازاری پرنوســان را تجربه کرد کــه این امر 
زمینه ســاز نگرانی ســهامداران در راستای 
بازگشت شاخص بورس به مدار نزول و ضرر و 
زیان دوباره سهامداران در این بازار شده است. 
در ایــن زمینــه »آراد پورکار« کارشــناس 
بازار ســرمایه امروز در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا روند معامالت بورس در هفته 
ای که گذشت را مورد ارزیابی قرار داد و افزود: 
همیشه در روزهای نخست سال و تحت تاثیر 
نزدیک شدن به برگزاری مجامع شاهد ورود 
پول به بازار سهام هستیم، حتی در سال ۱۴۰۰ 
و در زمان اوج ریزش شــاخص بورس چنین 

اتفاقی در بازار رخ داد.
وی با تاکید بــر اینکه اکنون این مســاله با 
افزایش قیمــت کامودیتی هــا و نیز موضوع 
مربوط به برجام همراه شــده است، ادامه داد: 
افزایش قیمــت کامودیتی ها که به واســطه 
جنگ روســیه و اوکراین به وجود آمد، باعث 

شد تا بازار حالتی از  تعادل را به خود بگیرد.
پورکار گفت: زمانی کــه قیمت کامودیتی ها 
افزایش پیدا کرد، روند تعادلی بازار شــتاب 
بیشتری را به خود گرفت و زمینه ایجاد تقاضا 

در بازار فراهم شد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: 
اکنون یکی از مهمترین نــکات مدنظر بازار، 
در نظر گرفتن متغیرها و پارامترهایی اســت 
که در تحلیل بازار مورد نظر فعاالن بازار قرار 
گرفته است.وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی 
مســائلی مانند نرخ بهره بدون ریسک مورد 
توجه بازار قرار گرفته اســت، گفــت: اگر در 
بازار با کاهش نرخ بهره بدون ریســک همراه 
شــویم، این اتفاق به نفع بــازار خواهد بود و 
روند صعودی بازار ادامه دار می شــود که در 
کنار آن تداوم افزایــش قیمت کامودیتی ها 
نیز بر صعود شاخص بورس تاثیرگذار خواهد 
بود.پــورکار اضافه کرد: تثبیــت متغیرهای 
تاثیرگذار بر روند معامــالت بورس، می تواند 
ســبب افزایش ارزندگــی بازار شــود و در 
نیمه نخست سال شــاهد وجود مشکلی در 
 روند بازار نخواهیــم بود، اما این مســاله به
 همه ســهام حاضر در بازار صدق نمی کند.

این کارشناس بازار سرمایه به علت نوسانات 
ایجاد شده در بازار طی هفته اخیر اشاره کرد 
و گفت: شــاخص کل و نیز برخــی از صنایع 
بورســی از مقاومت های مهمی عبور کردند؛ 
بنابراین طبیعی اســت که شاخص بورس در 
محدوده های فعلی در نوسان باشد.وی با بیان 
اینکه در وضعیت فعلی مشکل چندان خاصی 
تهدیدکننده روند معامالت بازار نیست، افزود: 
افزایش قیمت دالر و نیز وجود ابهام در فضای 
بازار روند معامالت بــازار را تحت تاثیر خود 
قرار داد و این اتفاقات باعــث ایجاد احتیاط 
ســهامداران برای ورود نقدینگی به این بازار 

شد.

خبر

نرخ دالر در هشت سال گذشته 
۷۳۸ درصد رشد داشت و از سه 
هزار و ۱۷۱ تومان به ۲۶ هزار و 
۵۸۲ تومان رسید و نتیجه رشد 
هشت برابری کاهش ارزش پول 
ملی است که اثرات سوء آن بر زندگی مردم با افزایش حقوق 
و یارانه قابل جبران نیســت.به گزارش ایرنا، بســیاری از 
کارشناسان و صاحبنظران معتقدند تضعیف ارزش پول ملی 
به معنای مرگ خاموش و آرام اقتصاد کشورهاست و تاثیر 
بسزایی در زندگی مردم دارد.ارزش پول ملی در سال های 
گذشته به شدت تنزل داشت به گونه ای که دولت قبل دالر 
را با نرخ سه هزار و ۱۷۱ تومان تحویل گرفت و در مقطعی 
دالر به بیش از ۳۱ هزار تومان هم رسید و در نهایت با نرخ ۲۶ 
هزار و ۵۸۲ تومان تحویل داد. دالر در هشت سال گذشته 
۷۳۸ درصد رشد داشت و این رقم در رکورد جدیدی بود.

اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم به تدریج شاهد کاهش 
قیمت ارز در صرافی های بانکی و بازار آزاد بودیم و بازار به 
ثبات رســید و دیگر خبری از تالطم های چند سال اخیر 
خبری نبود.نیمه مردادماه سال جاری دالر در بازار آزاد در 
میانه کانال ۲۷ هزار تومان قرارداشت و بهای آن در این مدت 
سیر نزولی آرامی را در پیش گرفت و ۱۰ آذرماه وارد کانال 
۲۶ هزار تومان شــد و این روند ادامه داشت و در اسفندماه 
دالر درکانال ۲۵ هزار تومان معامله می شد.کاهش قیمت و 
ثبات بازار ارز ناشی از اجرای سیاست های مختلفی از جمله 
پوشش نیاز واقعی افراد در بازارهای رسمی، راه اندازی سامانه 
برخط بازار متشکل ارزی، تامین نیاز ارزی صادرکنندگان و 
واردکنندگان در سامانه نیما و مواردی از این دست است.

رییس جمهوری نیز در روزهای اخیر در سخنانی با اشاره به 
اینکه ارزش یارانه ۴۵ هزارتومانی هم اکنون به هفت هزار 
تومان رســیده اســت، تاکید کرد که باید ارزش پول ملی 

تقویت شود.

ارزش پول ملی بر قیمت دارایی ها، بهای کاال و 
خدمات تاثیر دارد

»وحید شقاقی« کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با 

ایرنا در این خصوص اظهارداشت: دولت های گذشته همواره 
در تقویت و حفظ ارزش پول ملــی موفق نبودند و در دهه 

گذشته با تشدید تحریم ها ارزش پول ملی کاهش یافت.
وی گفت: ارزش پول ملی از این جهت مهم است که بر قیمت 

دارایی ها، بهای کاال و خدمات تاثیر دارد.

باید تورم را مهار کنیم
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد کشور واردات 
محور است، افزود: بخش عمده ای از مواد اولیه و کاالهای 
واسطه ای وارداتی است و هرگاه که قیمت ارز افزایش یافته 
است، کاالها نیز رشد قیمت داشته اند و این گران شدن ها بر 
زندگی مردم تاثیر گذاشته اند.وی با بیان اینکه ارزش پول 
ملی متاثر از عوامل گوناگونی است، گفت: نخستین عامل 
تورم است و شکاف تورم بین اقتصاد ایران و شرکای تجاری 

تاثیر بسزایی در ارزش پولی ملی کشور دارد.
شقاقی اظهار داشت: نرخ تورم در اقتصاد ایران در این سال ها 
افزایشی بوده است در حالیکه تورم شرکای تجاری اندک 
بوده است و شــکاف و تفاوت این نرخ ها انباشته می شود و 
به تدریج بر کاهش ارزش پول ملی تاثیر خواهد داشت.وی 

تاکید کرد: توصیه می شود اگر به دنبال حفظ و تقویت ارزش 
پول ملی هستیم باید تورم را مهار کنیم و فاصله تورم ایران 
با شرکای تجاری را کاهش دهیم البته اینکه تورم چگونه 

کنترل شود خود موضوع مهمی است.

اقتصاد کشور از کسری های تجاری غیرنفتی 
رنج می برد

این کارشناس اقتصاد دومین عامل اثرگذار در حفظ ارزش 
پول ملی را تجارت خارجی، کسری های تجاری و ناترازی 
ارزی کشور است دانست و گفت: اقتصاد کشور از کسری های 
تجاری غیرنفتی رنج می برد و همواره در سال های مختف 
واردات بیشــتر از صادرات بوده و اقتصاد ایــران همواره با 
کسری های تجاری غیرنفتی دســت و پنجه نرم می کرده 
است.وی ادامه داد: این کسری ها عمدتا با درآمدهای نفتی 
به تعادل رسیده است و با شروع تحریم امکان صادرات نفت 
نداشتیم این کسری های تجاری آشــکارتر شد و موجب 
ناترازی تجاری و به تبع آن ناتــرازی ارزی افزایش نرخ ارز 
شده است.شقاقی در خصوص رفع کسری تجاری غیرنفتی 
گفت: راه حل آن رقابت پذیر کردن تولیدات داخلی، توسعه 

صادرات غیرنفتی، متنوع کردن شــرکای تجاری، متنوع 
سازی کاالهای تولیدی در داخل و تقویت دیپلماسی تجاری 
و اقتصادی است.وی افزود: همچنین ساماندهی واردات و 
مدیریت واردات و جلوگیری از واردات غیرضرور به داخل 
کشور در فع ناترازی تجاری نقش بسزایی دارد.این کارشناس 
اقتصادی ضعیف بودن نقشه ارزی کشــور را عامل دیگر 
کاهش ارزش پول ملی بیان کردو گفت: سال های گذشته ۷۰ 
درصد تامین ارزی کشور از سوی امارات بوده است و دولت 
گذشته برای حل این موضوع تصمیم گرفت نقشه ارزی را 
تغییر دهد و به عراق و ترکیه انتقال دهد.وی افزود: بخش 
عمده تامین ارز داخلی از کشورهای محدودی انجام می شود 
و هرگونه شیطنت از سوی کشورها موجب برهم خوردن 
تعادل ارزی کشور می شود. برای نمونه با تشدید تحریم ها، 
شیطنت هایی که از سوی امارات انجام می شد یا مشکالتی 
که برای صرافی ها ایجاد می شد اثرات خود را بر نرخ ارز قابل 
مشاهده بود.شقاقی تاکید کرد: تقویت نقشه ارزی کشور، 
متنوع نمودن شرکای تجاری و متنوع سازی شرکای تامین 
ارزی می تواند بر تقویت و حفظ ارزش پول ملی اثرگذار باشد.

بیش از ۵۰ ســال اســت که اقتصاد ایران 
ساختارهای تورمی دارد 

کارشــناس اقتصادی اظهارداشــت: عامل چهارم حجم 
باالی اقتصاد غیررسمی و قاچاق در کشور است و واردات 
غیررســمی رقم باالیی اســت و بین ۱۵ تــا ۲۵ میلیارد 
دالر واردات غیررســمی داریــم کــه موجب می شــود 
مدیریت ارز از کنتــرل دولت خارج شــود و تعادل ارزی 
به هم می خورد. براین اســاس باید برنامه های روشــن و 
تصمیمات ســختی برای کنتــرل واردات غیررســمی و 
قاچاق داشــته باشــیم.وی در پایان تصریح کرد: بیش از 
۵۰ سال است که اقتصاد ایران ساختارهای تورمی دارد و 
اولین مســاله در حفظ و تقویت ارزش پول ملی مهار تورم 
است که نیازمند اصالح ســاختاری در حوزه های بانکی، 
بودجه ای و تجاری است.شــقاقی تاکید کرد: دولت برای 
حفظ و تقویت ارزش پــول ملی باید برنامه مشــخص و 
مبتنی بر علم اقتصاد ارائه دهد و مســائل را اولویت بندی 
 کند، البته در تیم اقتصادی دولت نیز باید هماهنگی های

 الزم انجام شود.

راهکارهای تقویت ارزش پول ملی چیست؟

رشد ۷۳۸ درصدی نرخ دالر طی ۸ سال گذشته

جزئیــات  توافــق  دربــاره 
آزادسازی منابع ارزی  ایران

به تازگی و در گامی دیگر، چارچوب و فرآیند الزم برای 
رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود 
شده ایران، مشخص شــده و مورد توافق طرفین قرار 
گرفته است.به گزارش فارس، روزچهارشنبه خبری 
در یکی از رسانه ها منتشــر شد  مبنی بر اینکه بخش 
زیادی از منابع ارزی مســدود شــده ایران به تازگی 
آزاد می شــود. گفته می شــود دارایی هایی مذکور، 
چندین برابر ۴۷۰میلیون یورویی بوده که به تازگی 
پس از توافق ایران و انگلیس، وصول شد.در این باره امروز 
خبرگزاری فارس به جزئیات بیشتری از توافق اخیر 
درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در یکی از کشورها 
دست پیدا کرده است.بنابر اطالعات دریافتی، براساس 
این توافق که به امضا و قطعیت رسیده است، چارچوب 
و فرآیند الزم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی 
از منابع ارزی مسدود شده ایران، مشخص شده و مورد 
توافق طرفین قرار گرفته است.طبق این فرآیند، وجوه 
مسدودی در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته  
در حساب های ایران وصول خواهد شد.چارچوب این 
توافق، شبیه به توافق اخیر است که طی آن، رقمی در 
حدود ۴۷۰ میلیون یورو در حساب های ایران وصول 
شد.طبق خبرهای دریافتی از منابع موثق، رقمی که با 
اجرای موافقتنامه اخیر آزادسازی خواهد شد، چندین 
برابر مبلغی اســت که پس از توافق با انگلیس وصول 
شد.بنابراین گزارش، روز گذشته نیز  »شهریار حیدری« 
عضو  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره 
با آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی به 
یکی از خبرگزاری های داخلی گفته بود:  در جلسه غیر 
رسمی روز سه شنبه ۱۶ فروردین کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی با اعضای وزارت خارجه، بیان 
شد که طی تالش های صورت گرفته  منابع بلوکه شده 
ایران در کره جنوبی قرار است آزاد شود ولی زمان آن را 
بیان نکردند. به گفته وی البته کره جنوبی چندین بار از 
آزادسازی منابع بلوکه شده ایران صحبت کرده ولی آن 
را عملیاتی نکرده است  اما امیدواریم در این مرحله این 
اتفاق صورت گیرد؛ تالش های خوب و موثر برای آزاد 
سازی پول های بلوکه شده تا این لحظه صورت گرفته 
است، طی تماس ها و جلسات با وزارت خارجه، گفته 
شده که نزدیک به نتیجه برای دریافت این منابع بلوکه 
شده هستیم. امیدواریم منجر به نتیجه شده باشد واین 
پول ها آزاد شده باشند.بنابراین گزارش دولت سیزدهم 
پیش از این نیز در چهارچوب های دیپلماسی فعال خود 
موفق شده بود برخی منابع ارزی ایران در کشورهای 
مختلف را آزاد کند و این تالش ها همچنان  ادامه دارد.

طرح تقاضای توقف ابالغ قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در مناطق آزاد 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت: به علت ابالغ قانون 
مالیات بر ارزش افزوده با مشکالت متعددی مواجه 
شده ایم و به همین علت در ستاد اقتصادی دولت از 
رئیس  جمهور  درخواست شد تا این ابالغ متوقف و در 
جلسه سران قوا این خواسته مطرح شود.به گزارش 
پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران ، سعید 
ـ صنعتی و  محمد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری 
ویژه اقتصادی در جمع سرمایه گذاران مطرح کشور از 
آنها برای راه اندازی تولیدات و ارائه خدمات در مناطق 
آزاد کشور دعوت به عمل آورد. محمد در این نشست 
که با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران در محل دبیرخانه 
شورایعالی برگزار شــد با تاکید بر ارائه فرصت های 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد و آشنایی با ظرفیت ها 
توانمندی های سرمایه گذاران حاضر اظهار داشت: 
همه تالش مجموعه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
این است تا موانع سرمایه گذاری از میان برداشته شود 
و از سوی دیگر نیز با مطرح کردن مباحث و چالش 
های مربوط بــه مناطق آزاد در بدنــه دولت، تالش 
می شود تا مشکالت در این حوزه حل و فصل شود.

وی افزود: در کشور ما موانع برای تولیدکنندگان زیاد 
اســت و به همین علت بود که سال گذشته از سوی 
مقام معظم رهبری )مدظله( سال رفع موانع تولید نام 
گذاری شد که کامال منطبق با شرایط بود زیرا برخی 
سرمایه گذاران به این نتیجه رسیده اند که اگر پول خود 
را در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کنند به مراتب 
با چالش های کمتری مواجه هستند تا بخواهند در 
داخل ایران ســرمایه گذاری کنند و به همین علت 
رفع موانع تولید به صورت جدی تر در دســتور کار 
قرار گرفت.مشاور رئیس جمهور ادامه داد: متاسفانه 
قوانینی در گذشته وضع شده است که کار تولید را 
ســخت کرده و زمان زیادی از ما می گیرد تا بتوانیم 
این موارد را اصالح کنیم و مجددا مجبور هستیم به 
تبیین فلسفه وجودی مناطق آزاد بپردازیم تا قوانین 
خاص وضع نشود. همین امروز نیز به علت ابالغ قانون 
مالیات بر ارزش افزوده که از دی ماه ابالغ شده است 
با مشکالت متعددی مواجه شده ایم و به همین علت 
در ستاد اقتصادی دولت از رئیس  جمهور  درخواست 
شد تا این ابالغ متوقف شود و در جلسه سران قوا این 

خواسته مطرح شود.

اخبار
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در شــرایطی که طی هفته گذشــته دالر نوسانات 
شدیدی را متاثر از اخبار مذاکرات و تحریم ها تجربه 
کرد و تا پله های آخر کانال ۲۷ هزار تومان پیشرفت، 
روز چهارشنبه روندی کاهشی در پی داشت. اما این 
روند ثابت نماند و این اسکناس در آخرین روز معامالتی 
هفته مجددا در کانال ۲۷ هزار تومان روندی افزایشی 
داشت به گونه ای که در این لحظه به قیمت ۲۷ هزار 
و ۷۲۰ تومان معامله می شود.به گزارش اقتصاد آنالین 
دالر آزاد پس از یک جهش قیمت تا پله های آخر کانال 
۲۷ هزارتومان در روز چهارشنبه هفته گذشته، مجددا 
روندی کاهشــی در پیش گرفت و تا میانه های کانال 
۲۷ تومان شــناور بود اما در نهایت با قیمت ۲۷ هزار 

و ۵۲۰ تومان به کار خود پایان داد. اما  روز پنج شنبه 
این اسکناس معامالت را با قیمت ۲۷هزار و ۷۰۰ تومان 
آغاز کرد که نسبت به آخرین قیمت روز قبل، حدود 
۲۰۰ تومان افزایش قیمت داشــت و تا این لحظه از 
معامالت با روندی افزایشی با قیمت ۲۷ هزار و ۷۲۰ 
تومان خرید و فروش می شود. کانون صرافان نیز دالر 
را ۲۵هزار و ۱۰۵ تومان برای خرید و ۲۵هزار و ۳۸۹ 
تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون 

روز گذشته قیمت دالر را ۲۵ هزار و ۱۱۸ تومان برای 
خرید و ۲۵ هزار و ۳۹۳ تومان برای فروش اعالم کرده 
 بود که در معامالت امروز افزایــش اندکی در قیمت 
خرید آن نشان می دهد.یورو نیز در صرافی ها ۲۸ هزار 
و ۴۲۳ تومان بــرای خرید و ۲۸هــزار و ۷۳۶ تومان 
برای فروش قیمت خورده اســت. روز گذشــته یورو 
در صرافی ها ۲۸ هــزار و ۳۰۰ تومان بــرای خرید و 
۲۸هزار و ۶۸۵ تومان برای فروش قیمت خورده بود که 

افزایش اندکی را در قیمت این اسکناس نشان می دهد.  
همچنین در صرافی ملی، دالر با قیمت ۲۵ هزار و ۲۷۹ 
تومان برای فروش و ۲۵هزار و ۲۸ تومان برای خرید 
معامله می شود. روز گذشته دالر در این صرافی ۲۵ هزار 
و ۳۳۳ تومان برای فروش و ۲۵ هزار و ۸۱ تومان برای 
خرید قیمت خورده بود که با حدود ۵۰ تومان کاهش 
قیمت روبرو بوده است. یورو نیز در این صرافی،  ۲۸هزار 
و ۶۹۲ تومــان برای فروش و ۲۸ هــزار و ۴۰۷ تومان 
برای خرید قیمت خورده است که نسبت به قیمت روز 
گذشته معادل ۲۸ هزار و ۵۳۸ تومان برای فروش و ۲۸ 
هزار و ۲۵۴ تومان بــرای خرید حدود  افزایش قیمت 

حدود ۱۶۰ تومان را نشان می دهد.

واردات کاالهای اساســی در پایان سال گذشته به ۱۹.۶ 
میلیارد دالر رســیده که از این رقــم ۱۵.۱ میلیارد دالر 
مربوط به واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی اســت.به گزارش 
ایسنا، ایران در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۶۳.۹ میلیون تن 
به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دالر تجارت خارجی داشته است 
که از این رقم  ۱۲۲.۷ میلیون تن به ارزش ۴۸.۶ میلیارد 
دالر سهم صادرات و ۴۱.۱ میلیون تن به ارزش بیش از ۵۳ 

میلیارد دالر برای واردات بوده است.

ترخیص ۳۰.۹ میلیون تنی کاالی اساسی از 
گمرک

اما در مورد وضعیت واردات کاال اساســی در تجارت ســال 
گذشته، فرود عسگری-معاون امور گمرکی گمرک ایران - 
گزارشی به ایسنا اعالم کرد که نشان می دهد از ابتدا تا انتهای 
سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰.۹ میلیون تن کاالی اساسی در ۲۵ گروه 
کاالیی با ارزش ۱۹.۶ میلیارد دالر وارد ایران شده که نسبت به 
سال ۱۳۹۹ در وزن ۳۲ درصد و ارزش ۶۰ درصد افزایش دارد.

۱۵.۱ میلیارد دالر هزینه واردات با ارز ترجیحی
بر اســاس این گزارش، از مجموع کاالی وارداتی ۲۶.۹ 
میلیون تن به ارزش ۱۵.۱ میلیارد دالر مربوط به واردات 

کاالی اساسی با ارز ترجیحی اســت که نشان می دهد 
نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۳۳ درصد در وزن و 

۷۵ درصد در ارزش افزایش داشته است.

ذرت مثل همیشه در صدر کاالهای اساسی
جزئیات واردات کاالی اساسی با ارز ۴۲۰۰ از این قرار است 
که باالترین میزان به روال قبل به ذرت، با ۹.۸ میلیون تن 
اختصاص دارد که ارزش آن به حــدود ۳.۴ میلیارد دالر 
می رســد. واردات ذرت نسبت به ســال قبل از این دوره، 
یک درصد در وزن کاهــش و ۳۵ درصد در ارزش افزایش 

داشته است.

اوضاع گندم و جو
در سایر اقالم نیز هفت میلیون تن گندم به ارزش بیش از 
۲.۴ میلیارد دالر وارد شده که ۱۳۵ درصد در وزن و ۱۹۷ 
درصد در ارزش رشد نشان می دهد.  برای واردات جو نیز  
۳.۳ میلیون تن به ارزش بیــش از یک میلیارد دالر ثبت 
شده که با افزایش ۷۹ درصدی در وزن و ۱۱۶ درصد در 

ارزش همراه بوده است.

افزایش ۱۳۸ درصدی هزینه واردات روغن
همچنین ۲.۳ میلیون تن به ارزش ۱.۶ میلیارد دالر انواع 
دانه های روغنی وارد شــده که از لحاظ وزنی یک درصد 
کاهش اما از نظر ارزش ۳۱ درصد افزایش داشــته است. 
واردات روغنهای خوراکی نیمه جامد، مایع و خام نیز ۱.۹ 
میلیون تن به ارزش ۲.۷ میلیارد دالر است  که ۵۵ درصد 

در وزن و ۱۳۸ درصد در ارزش رشد داشته است.
در سال گذشته ۲.۳ میلیون تن کنجاله سویا به ارزش بیش 
از  ۱.۲ میلیارد دالر وارد شده که وزن آن ۲۸ درصد و  ارزش 

آن ۶۰ درصد افزایش داشته است.

از واردات دارو چه خبر؟
در رابطه با واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز 
۲۲.۲  هزار تن به ارزش ۲.۶ میلیارد دالر وارد شــده که 
نشــان می دهد ۴۵ درصد در وزن و ۵۸ درصد در ارزش 

افزایش داشته است.

فقط ۴.۴ میلیارد دالر با ارز نیمایی وارد شد
طبق گزارش معاون امور گمرکی گمرک ایران، از مجموع 

۳۰.۹ میلیون تنی واردات کاالی اساسی ۳.۹ میلیون تن 
مربوط به کاالی اساسی وارداتی با ارز غیر ترجیحی و به 
عبارتی ارز نیمایی است که ارزش آن به ۴.۴ میلیارد دالر از 
مجموع ۱۹.۶ میلیارد دالر کاالی اساسی وارداتی می رسد. 
این واردات ۲۵ درصد در وزن و ۲۴ درصد از لحاظ ارزش 

رشد داشته است.

سایر نیماییهای اساسی کدامند؟
از اقالم وارداتی با ارز نیمایی می توان به برنج با ۱.۵ میلیون 
تن بــه ارزش ۱.۳ میلیارد دالر، شــکر ۱.۲ میلیون تن 
به ارزش ۵۴۴.۳ میلیون دالر، الســتیک ســنگین به 
وزن ۹۶.۴ هزار تن بــه ارزش بیــش از ۳۵۱.۸ میلیون 
دالر و همچنیــن ماشــین آالت تولید کننــده کاالی 
 اساســی با  ۴۳.۴ هــزار تــن بــه ارزش ۴۰۲ میلیون 

دالر اشاره کرد.
داروهــای دامــی ضــروی ۵۳۹ تــن بــه ارزش 
۵۷.۹ میلیــون دالر، ســموم تکنیــکال شــیمایی با 
۱۰.۹ هــزار تــن بــه ارزش ۱۰۹.۴ میلیــون دالر و 
کودهــای شــیمایی بــا ۲۲۲.۸ هــزار تن بــه ارزش 
 ۱۶۷.۸ میلیــون دالر، دیگر کاالهای اساســی وارداتی

 با ارز نیمایی است.

رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان 
خودرو تهران، ضمن تاکید براینکه بازار خودرو برای 
مدلهای۱۴۰۰ همچنان آرام اســت، از زیاد شدن 
فاصله قیمت خودروهای مــدل ۱۴۰۱ با ۱۴۰۰ و 
افزایش تقاضا برای خودروهای تولیدی سال جدید 
خبر داد.ســعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، در 
رابطه با وضعیت اولین هفته بازار خودرو در ســال 
جدید، اظهار کرد: طی چند روزی که از آغاز به کار 
بازار خودرو در سال جدید می گذرد، بازار همچنان 
آرام است و تغییر چندانی در قیمت خودروها با مدل 
۱۴۰۰ دیده نمی شود اما در مقابل، فاصله قیمت بین 
محصوالت تولیدی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ قابل تامل بوده 
است و اختالف قیمت ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی دیده 
می شود.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران، تصریح کرد: علیرغم اینکه طی چند 
روز اخیر شروع به کار بازار بصورت رسمی، خریدار 
در بازار همچنان کم است اما تقاضا برای خودروهای 

با مدل جدید )۱۴۰۱( بیشتر است؛ همین افزایش 
تقاضا برای خرید خودرو با مدل ۱۴۰۱ و با توجه به 
اینکه تعداد خودروهای با مدل جدید در حال حاضر 
)نسبت به خودروهای مدل ســال گذشته( کمتر 
است، منجر به ایجاد فاصله قیمت ها شده و قیمت 
خودروهای تولیدی سال جدید را افزایش داده است. 
وی خاطر نشان کرد: بطور مثال پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با 
مدل ۱۴۰۰ در محــدوده ۲۶۵ میلیون تومان قرار 
دارد اما مدل ۱۴۰۱ آن  ۲۷۶ میلیون تومان قیمت 
دارد. پژو پارس ۱۴۰۰ حــدود ۲۸۰ میلیون تومان 
و مدل جدید آن ۲۹۷ میلیــون تومان قیمت دارد. 
باتوجه به اینکه از محصوالت گروه خودروســازی 
سایپا تاکنون تنها کوییک فاکتور شده است، کوییک 

۱۴۰۱ در محدوده قیمتی ۲۰۷ میلیون تومان قرار 
دارد، در حالیکه قیمت کوییک تولید سال گذشته 
۱۹۷ میلیون تومان است اما قیمت سایر محصوالت 
این خودروساز تغییر خاصی نسبت به قیمت های 
پایانی سال گذشته نداشته است.موتمنی ادامه داد: 
همانطور که اشاره شــد با توجه به اینکه هفته اول 
طی شــد، خریدار بصورت قابل توجه برای خرید 
مراجعه نکرده اما متقاضی بــرای خرید مدل های 
۱۴۰۱ وجود دارد.وی برای هفته های پیش رو بازار 
پیش بینی کرد: در هرصورت این موضوع به عوامل 
مختلفی همچون خبرهای سیاسی- اقتصادی، میزان 
عرضه، نوسان ارز و.. بستگی دارد. چنانچه نوسان ارزی 
خاصی ایجاد نشود و عرضه به درستی صورت گیرد، 

مشــکلی در بازار ایجاد نخواهد شد و بازار همچنان 
آرام خواهد ماند اما اگر نیاز بازار تامین نشود، شاهد 
افزایش قیمت خواهیم بود.موتمنی تاکید کرد: بازار 
خودرو سال هاست که دچار فاصله قیمتی بسیار با 
قیمت های مصوب بوده و دچار آشفتگی است که به 
سبب عرضه کم خودرو به بازار ایجاد شده است. اگر 
خودرو متناسب با نیاز بازار عرضه و نیاز بازار تامین 
شود، دیگر فاصله قیمتی نخواهیم داشت اما متاسفانه 
طبق آمار، میزان عرضه در ســال گذشته نسبت به 
سال ۱۳۹۹ نیز کمتر شده بود و از ۸۰۰ هزار دستگاه 
فراتر نرفت؛ این در حالیست که نیاز بازار بیش از یک 
میلیون دستگاه است.این مقام صنفی ضمن اشاره 
به دستور رئیس جمهور مبنی بر افزایش ۱.۵ برابری 
تولید خودرو در ســال جدید، گفت: امید است که 
خودروسازان تولید را افزایش دهند. چنانچه تولید و 
عرضه نیز بیشتر شود،  بازار نسبی و آرامی برای سال 

جاری خواهیم داشت.

با      نگرانی   از آینده   برجام    دالر    روندی  افزایشی  داشت

سردرگمی در بازار  ارز

بازار خودرو در اولین هفته سال جدید

افزایش تقاضا  برای خودروهای مدل  ۱۴۰۱

واردات کاالهای اساسی با ۱۹.۶ میلیارد دالر بسته شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه به ۱۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه  )پنجشنبه، ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۱( با افزایش ۲۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید.نیم سکه بهار آزادی هفت میلیون و ۲۵۰ هزار 

تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۸۷ 
هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پنج  میلیون و ۵۷۸ هزار تومان شد.اُنس جهانی طال نیز با قیمت یک هزار و ۹۲۶ دالر و ۳۳ سنت معامله شد.
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افزایش مضاعف هزینه های تولید
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن 

با تغییر نرخ محاسبه عوارض گمرکی کاالهای وارداتی با توجه به تفاوت قیمتی که حاصل می شود، ممکن است افزایش در قیمت تمام شده کاالها داشته باشیم. در این بین حذف ارز دولتی هم تاثیرات خود را خواهد داشت. متاسفانه رانتی در بازار تزریق می شود 
که مردم از آن برخوردار نشدند. قاعدتا باید این حرکت زمانی اتفاق می افتاد که اثر آن کمتر باشد. چراکه به طور قطع حذف ارز دولتی می تواند منجر به تبعات تورمی وحشتناکی در اقتصاد شود و به دلیل اینکه قدرت خرید مردم باز هم کاهش می یابد و قیمت تمام 
شده تولید هم باال می رود. تولیدکننده ها هم آسیب می بینند از این رو در زمان مناسب باید این سیاست اجرایی شود نه االن.تغییر نرخ محاسبه عوارض گمرکی بر انواع کاالها از جمله واردات ماشین آالت، کاالهای مصرفی مردم و... تاثیرگذار خواهد بود. در این 
شرایط موج روانی گرانی در اقتصاد به وجود می آید و به عدد افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ حذف ارز اضافه می شود که نتیجه آن چیزی جز کوچک تر شدن سفره مردم نخواهد بود. بنابراین این تغییر محاسبه به نسبت اثری که در قیمت تمام شده دارد افزایش 
قیمت را کلید خواهد زد. در این شرایط تمامی توجه باید به تولید و بهره وری معطوف شود. بهره وری باید افزایش پیدا کند. کیفیت کاالهای تولید شده باید ارتقا پیدا کرده و ارزش آن در بازار باالتر برود. متاسفانه توانایی کنترل تورم نیز وجود ندارد. مشکل مدیریت 
اقتصاد کالن نیز وجود دارد. این در حالی است که مالیات بر تولید نیز وجود دارد. البته دولت در این راستا راه حلی را برای کاهش مالیات تولید از 25 درصد به 20 درصد ارایه کرده است. این اقدام می تواند تا اندازه ای خاصیت جبرانی داشته باشد. دولت نیز تا اندازه 
ای می تواند دریافت مالیات را کاهش دهد. اداره کشور باید راه درآمدهای مالیاتی باشد. کشور باید با پول مالیات اداره شود. نباید اداره کشور متکی به فروش نفت و خام فروشی باشد. پس الزم است کشور به سمت تولید حرکت کند. از سوی دیگر دولت نیز باید 
کوچک شود تا با چابک سازی، هزینه های آن کاهش پیدا کند. با تحقق این امر دولت می تواند در سایر بخشها بخصوص تولید و صنعت سرمایه گذاری کند. کاهش هزینه های دولت و تزریق منابع حاصل از آن به تولید می تواند بخش زیادی از مشکالت را حل کند.

دبیرکانون مرغداران گوشتی گفت: با مازاد تولید 
مرغ گرم مواجهیم و این در حالیســت که مرغ 
منجمد هم به بازار تزریق شــده است؛ به همین 
جهت بازار دیگر کشــش جذب مرغ های تولید 
شــده را ندارد و مرغ ها بر روی دست مرغداران 

مانده است.
پرویز فروغــی با بیان اینکه مرغ در ســالن های 
پرورش مرغ تلمبار شــده اســت، گفــت: اکثر 
مرغداران زمان تحویل مرغ هایشان رسیده ولی  
بازار کشش جذب آن را ندارد و خریداری نیست. 
وی ادامه داد: با مازاد تولیــد مواجهیم و این در 
حالیســت که مرغ منجمد هم وارد بازار شده و 
همین موضوع تقاضای مرغ گــرم را کم کرده و 

مرغ ها روی دست مرغداران مانده است.

دبیرکانون مرغداران گوشتی اضافه کرد: تاخیر 
در ارسال و بارگیری نهاده های دامی هم همچنان 
به قوت خود باقی است. فروغی تصریح کرد: اگر 
شرکت پشتیبانی امور دام به این موضوع ورود و 
اقدام به خرید این مرغ ها برای ذخایر کشور نکند 

فاجعه رخ خواهد داد.
وی با بیــان اینکه بارهــا پیگیر ایــن موضوع 
بودیــم ولی به ما اعالم شــد که ذخایــر هم پر 
اســت و نیازی وجود ندارد، افزود: باید برای این 
موضوع فکری شــود. درســت اســت که بیش 
از نیاز کشــور جوجه ریزی شــده ولــی تزریق 
مرغ منجمد به بــازار نیز باعث شــده که بازار 
 اشــباع شــود و مردم نیز از مرغ هــای منجمد 

خریداری کنند.

نایب رئیــس اول اتاق اصناف تهــران و رئیس 
اتحادیه فروشــندگان لوازم صوتي و تصویري، 
گوشي تلفن همراه و لوزام جانبي تهران با تاکید بر 
ساماندهي توزیع تلفن همراه گفت: شرکت هاي 
واردکننده تلفن همراه در جهت بهینه ســازي 
توزیع تلفن همراه مي بایســت بستري را فراهم 
نمایند تا نمایندگان فروش شان در بازار مشخص 

و معین باشند.
ابراهیم درستي با بیان اینکه مخالف بي نظمي 
در نظام توزیع مي باشــیم، اظهار داشت: اینکه 
هرروز لیســتي ارائه و در بازار دســت به دست 
شــود و مغازه داري با هر قیمتــي خرید کند و 
الیه هاي اصلــي نظام توزیع کــه همان عمده 
فروشــان و خــرده فروشــان هســتند نادیده 
 گرفته شــوند باعــث سوءاســتفاده و فرصت

 طلبي مي شود.
درســتي در رابطه با نحوه فروش کاال توســط 
شرکت هاي مذکور اظهار داشت: صرف واردات 
و خدمات به تنهایي نمي تواند باعث نظم زنجیره 
توزیع گردد. در ســال هاي گذشته این شرکت 
ها بخوبي تامیــن کننده کاال را بــا بهره وري از 
قوانین موجود داشــته اند؛ لیکن ســردرگمي 
مغازه دار در تامین جنس مورد نیاز خود و عدم 
مسئولیت شرکت ها نسبت به آنها باعث گردیده 

واردکنندگان صرفا لیست و سبد کاالي شان را 
ارائه دهند.

وي با اشــاره بــه متضرر شــدن مغــازه داران 
از رویه نادرســت واردکننــدگان تصریح کرد: 
به کرات شــاهد بودیــم مغــازه داران به خاطر 
عدم مســئولیت واردکنندگان در پشــتیباني 
و مســئولیت پذیــري آنهــا در قبــال کاالي 
 خریداري شده شــان ضررهاي زیادي متحمل

 شده اند.
 نایب رئیــس اول اتــاق اصناف تهــران براي 
واردکنندگاني که در چارچــوب قانون کار مي 
کنند حمایت بیشتر دولت را خواستار شد و تاکید 
کرد: الزم است دستگاه هاي نظارتي مخصوصا 
ســازمان حمایت از مصرف کننده شرکت ها را 
 به صورت قانوني ملزم بــه دارا بودن نمایندگان 

فروش نماید.
ابراهیم درســتي ادامــه داد: این امــر در وهله 
اول باعث مي شــود هم شــرکت ها در انتخاب 
نمایندگان مختار باشــند، هم مغــازه داران و 
در نهایــت نظم بــازار هیچــگاه به هــم نمي 
ریزد و اتحادیه نیــز از منظر شــکایات قانوني 
مــي توانــد بــا در نظــر داشــتن نمایندگي 
 مغــازه داران برخــورد قانونــي بیشــتري با 

تخلفات داشته باشد.

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران، ضمن تاکید براینکه بازار خودرو 
برای مدلهای۱۴00 همچنان آرام است، از زیاد 
شــدن فاصله قیمت خودروهای مدل ۱۴0۱ با 
۱۴00 و افزایش تقاضا برای خودروهای تولیدی 
سال جدید خبر داد. ســعید موتمنی در رابطه 
با وضعیت اولین هفتــه بازار خودرو در ســال 
جدید، اظهــار کرد: طی چنــد روزی که از آغاز 
به کار بازار خودرو در ســال جدیــد می گذرد، 
بازار همچنان آرام اســت و تغییــر چندانی در 
قیمت خودروها با مدل ۱۴00 دیده نمی شــود 
اما در مقابــل، فاصله قیمت بیــن محصوالت 
تولیدی ۱۴0۱ و ۱۴00 قابل تامل بوده اســت 
 و اختــالف قیمت ۱0 تــا ۱5 میلیــون تومانی

 دیده می شود.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهــران، تصریــح کرد: علیرغــم اینکه 
طی چند روز اخیر شــروع بــه کار بازار بصورت 
رســمی، خریدار در بازار همچنان کم است اما 
تقاضا برای خودروهای بــا مدل جدید )۱۴0۱( 
بیشتر اســت؛ همین افزایش تقاضا برای خرید 
خودرو با مدل ۱۴0۱ و با توجــه به اینکه تعداد 
خودروهای با مدل جدید در حال حاضر )نسبت 
به خودروهای مدل ســال گذشته( کمتر است، 
منجر به ایجــاد فاصله قیمت ها شــده و قیمت 
 خودروهــای تولیدی ســال جدیــد را افزایش

 داده است. 
وی خاطر نشــان کرد: بطور مثال پژو 20۶ تیپ 
2 با مدل ۱۴00 در محدوده 2۶5 میلیون تومان 
قرار دارد اما مدل ۱۴0۱ آن  2۷۶ میلیون تومان 
قیمت دارد. پژو پارس ۱۴00 حدود 2۸0 میلیون 
تومان و مــدل جدیــد آن 2۹۷ میلیون تومان 

قیمت دارد.
 باتوجه به اینکه از محصوالت گروه خودروسازی 
ســایپا تاکنون تنها کوییک فاکتور شده است، 
کوییک ۱۴0۱ در محدوده قیمتی 20۷ میلیون 

تومان قرار دارد، در حالیکه قیمت کوییک تولید 
سال گذشته ۱۹۷ میلیون تومان است اما قیمت 
سایر محصوالت این خودروســاز تغییر خاصی 
نسبت به قیمت های پایانی سال گذشته نداشته 

است.
موتمنی ادامه داد: همانطور که اشــاره شــد با 
توجه بــه اینکه هفتــه اول طی شــد، خریدار 
بصورت قابل توجه برای خریــد مراجعه نکرده 
اما متقاضــی بــرای خرید مدل هــای ۱۴0۱ 
وجــود دارد. وی برای هفته هــای پیش رو بازار 
پیش بینی کــرد: در هرصورت ایــن موضوع به 
عوامــل مختلفی همچون خبرهای سیاســی- 
 اقتصادی، میزان عرضه، نوســان ارز و.. بستگی 

دارد. 
چنانچه نوسان ارزی خاصی ایجاد نشود و عرضه 
به درســتی صورت گیرد، مشکلی در بازار ایجاد 
نخواهد شد و بازار همچنان آرام خواهد ماند اما 
اگر نیاز بازار تامین نشود، شاهد افزایش قیمت 

خواهیم بود.
موتمنی تاکیــد کرد: بازار خودرو سال هاســت 
که دچار فاصله قیمتی بســیار بــا قیمت های 
مصوب بــوده و دچار آشــفتگی اســت که به 
ســبب عرضه کم خــودرو به بازار ایجاد شــده 
 اســت. اگر خــودرو متناســب بــا نیــاز بازار 
عرضه و نیاز بازار تامین شود، دیگر فاصله قیمتی 
نخواهیم داشت اما متاســفانه طبق آمار، میزان 
عرضه در ســال گذشته نســبت به سال ۱۳۹۹ 
نیز کمتر شــده بود و از ۸00 هزار دستگاه فراتر 
نرفت؛ این در حالیســت که نیاز بــازار بیش از 
یک میلیون دســتگاه اســت. این مقام صنفی 
ضمن اشــاره به دســتور رئیس جمهور مبنی 
بر افزایــش ۱.5 برابری تولید خودرو در ســال 
جدید، گفت: امید است که خودروسازان تولید 
را افزایش دهنــد. چنانچه تولیــد و عرضه نیز 
 بیشتر شود، بازار نسبی و آرامی برای سال جاری 

خواهیم داشت.

مجری طرح زراعت چوب ســازمان جنگل ها گفت: 
طی یک برنامه ۱0 ساله با ایجاد زیرساخت های الزم 
می توان به خودکفایی در حوزه چوب رســید. کامران 
پور مقدم گفت: براســاس برنامه ملی زراعت چوب در 
۱0 سال آینده ۳00 هزار هکتار باید زیرکشت رود که 
از این میزان در هر هکتار معادل ۳00 تن چوب تولید 
می شود. بنابر برنامه ملی زراعت چوب به طور متوسط 
در سال حداقل حدود ۶0 تا ۷0 میلیون اصله نهال مورد 
نیاز اســت که برای تامین نهال مورد نیاز ۳00 تا ۴00 
میلیارد تومان سرمایه گذاری مورد نیاز است.مجری 
طرح زراعت چوب سازمان جنگل ها می گوید، امسال 
پیش بینی کرده ایم که حداقــل ۳0 هزار هکتار برای 

زراعت چوب آماده سازی کنیم که برای این سطح 50 
میلیون اصله نهال نیاز داریم که برای تامین این میزان 
نهال یارانه دار، 200 میلیارد تومــان اعتبار مورد نیاز 
است. با تحقق برنامه ملی زراعت چوب می توان امیدوار 
بود که ۸0 تا ۹0 درصد مواد اولیه صنایع کاغذسازی در 
داخل تامین شود.آمارها نشان می دهد که ساالنه 5 تا ۶ 
میلیون متر مکعب چوب مورد استفاده قرار می گیرد، در 
حالی که ظرفیت اسمی کارخانجات باالی ۱0 میلیون 
مترمکعب است. پیش از این مجری طرح زراعت چوب 
سازمان جنگل ها گفته بود که سال گذشته 2 میلیون 
متر مکعب از محل زراعت چوب و طرح های پرورش 

استحصال شده است.

عبدالملکــی، وزیــر کار 
دی ماه سال گذشته گفته 
بود از ابتدای ســال ۴۱۷ 
هزار فرصت شــغلی ایجاد 
شده و برای ماه های باقی 
مانده تا پایان سال نیز پیش بینی ایجاد  ۴00 هزار 
شغل داشت. این در حالی اســت که بر اساس آمار 
مرکز آمار میزان اشتغال ایجاد شده در سال گذشته 

فقط ۳۹ هزار نفر بوده نه ۸00 هزار.
از سوی دیگر براساس آمار ارائه شده، تعداد شاغالن 
کشور از حدود 20.۶ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به 
2۳ میلیون نفر در ســال گذشته رسیده است. این 
درحالی اســت که طی این مدت جمعیت کشور با 
افزایش ۱۴ میلیون نفری از ۷0 میلیون نفر به ۸۴ 
میلیون نفر رسیده است. درهمین حال، در دولت 
نهم و دهم وعده ایجاد ســاالنه ۹50 هزار شغل و 

در دولت یازدهم و دوازدهم وعده ایجاد ۶00 هزار 
شغل به صورت سالیانه داده شده بود. این وعده ها 
تنها در مرحله وعده باقی مانــد و نه تنها به میزان 
اشاره شده اشتغالزایی نشد، بلکه میزان بیکاری ها 

نیز افزایش یافت.
متاسفانه در حال حاضر ظرفیت های استخدام در 
دایره دولت محدود است و امکان اینکه بتوان بیش 
از یک میلیون شغل در سال برای کارجویان ایجاد 
کنیم وجود ندارد. لذا بــرای اینکه جمعیت بزرگ 
بیکاران که بالغ بر پنج میلیون نفر اســت را به کار 
برگردانیم راهی جز مشارکت مردم در حوزه اقتصاد 
و تشکیل بخش خصوصی واقعی نداریم. به همین 
منظور در گام نخســت دولت باید اقتصاد و تصدی 

های خود را واگذار کند.
به عقیده کارشناســان بازار کار، تکــرار و تاکید بر 
موضوع کسب و کار و تولید در کشور نشان دهنده ی 
اهمیت این مسئله برای کشــور است. چند سالی 
اســت که بحث تولید در ایران شعار سال است، اما 

باید اعتراف کنیم هنوز در ابتدای راه هستیم آن هم 
به این دلیل که هنوز فعالیت جدی و مهمی پیش رو 
داریم و کار بسیار جدی و اساسی برای بخش بازار 

کار و کسب کار ها در کشور انجام نشده است.
مشکالتی بر سر راه ایجاد ۱.۸5 میلیون شغل وجود 
دارد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که طی 
چهار دهه اخیر بیشترین مقدار شغلی که در کشور 
ایجاد شــده، در حدود ۶00 هزار شغل بوده که در 
زمان دولت های اصالحات و احمدی نژاد انجام شد، 
حال اینکه در شــرایط حاضر و با این همه مشکل 
دولت چگونه می خواهد در ظرف یک ســال بیش 
از یک میلیون شغل جدید ایجاد کند، بدون اینکه 
برنامه ای وجود داشته باشد، باید مسئوالن امر به آن 

پاسخ دقیقی دهند.
درهمین زمینه یک کارشناس بازار کار در گفت و 
گو با "کسب و کار" گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی متولی اشتغال است. باید راهکارهایی که 
نتیجه دارد در دستور کار این وزارتخانه قرار بگیرد. 

برای تحقق اشتغالزایی می بایست مشارکت مردم، 
تشــکیل بخش خصوصی واقعــی و واگذار کردن 
اقتصاد توسط دولت را مشاهده کنیم. تحقق اشتغال 

میلیونی این پیش شرطهای را نیاز دارد. 
حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: برای دستیابی به 
رشد پایدار، ثبات و پایداری بازار کار، باید تولیدات 
و بازار و کســب و کار مبتنی بر دانش باشد. مسئله 
دانش بنیان موضوع جدی است. اگر بخواهیم بخش 
خصوصی را شــکل دهیم راهــی نداریم جز اینکه 
کارآفرینان و بخش خصوصــی و مردم در بازار کار 

نقش آفرین باشند.
حاج اسماعیلی گفت: مسئله دانش بنیان توجه و 
تمرکز به دانشــگاه ها و مراکز آموزشی را در کشور 
افزایش می دهد، ســال های زیادی اســت که در 
بخش آموزش های دانشــگاهی ســرمایه گذاری 
صورت گرفته اســت، اما متاسفانه نتوانسته ایم آن 
را به صورت یک فرآیند جدی در بازار کار کشــور 

نشان دهیم.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

با اعــالم محاســبه ارز گمرگی 
کاالهای وارداتی بر اســاس نرخ 
حاشیه بازار یا همان نرخ بازار آزاد 
نگرانی های زیادی بخصوص در 
بخش تولید ایجاد شــده است. 
فعاالن اقتصادی که پیش از این نیز با مشــکالت بسیاری در 
راســتای تحقق رونف تولید روبرو بوده اند ایــن بار با چالش 
بزرگتری مواجه خواهند شد. افزایش هزینه های تولید به دنبال 
محاسبه حقوق گمرکی کاالهای وارداتی بر اساس نرخ ارز بازار 
آزا د در کنار رشد دستمزدها می تواند تولید را زمینگیر کند. به 
عبارتی با توجه به قانون بودجه ۱۴0۱ بحث اجرای تغییرات 
ســامانه ای در خصوص اعمال نرخ ای تی اس به جای نرخ ارز 
۴200تومانی به عنوان نرخ محاسباتی ارز در گمرک در دستور 
کار قرار گرفته اســت، در صورت عدم کاهش سود بازرگانی 
احتمال جهش هزینه های تولید باالست.از طرفی واحدهای 
تولیدی و بازرگانان به دلیل افزایش مبالغ پرداختی به گمرک 
به خصوص ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و حقوق 
ورودی با مشکالت کمبود نقدینگی روبه رو خواهند شد و نهایتاً 
بار روانی این افزایش در قیمت تمام شده بازار لحاظ می شود. حال 
سؤال این است؛ جهت کاهش آثار تورمی این افزایش و جبران 
کمبود نقدینگی به خصوص برای واحدهای تولیدی چه تدبیری 
اندیشیده شده است؟بر این اساس چند نکته حائز اهمیت است: 
الف( نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ای تی اس( میانگین موزون 
نرخ ارز در بازار ارز می باشد این نرخ در سامانه مزبور در آخرین 
روز سال ۱۴00 بین 2۳۶۱۸۱ تا 2۳۸۳2۶ ریال خرید و فروش 
آن ثبت شده است لیکن نرخ تسعیر بر اساس محاسبات قانون 
بودجه حدوداً 2۳.0000 ریال محاسبه شده است.ب( مجلس 
دولت را مکلف نموده است کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات و 
ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده  های کشاورزی و دامی افزایش 
قیمت نداشته باشد، به نظر می رسد علی رغم اینکه تعرفه عمده 
کاالهای مشمول ارز ۴2000ریالی در سال گذشته ۴ یا 5 درصد 
بوده و با کاهش آن به یک درصد ظاهراً نباید افزایشی داشته 
باشد و بخشی از این کاالها نیز مشــمول معافیت از پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد لیکن در هر حال این 
مالیات و عوارض بر مبنای ارزش محاسباتی گمرک و حقوق و 
ورودی محاسبه و وصول می شود و آثار تورمی روانی و انتظاری 
را خواهد داشت.ج( با توجه به کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد 
به یک درصد برای کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات 
مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی و تکلیف دولت 
مبنی بر عدم افزایش قیمت ها با محاســبات انجام شده این 

موضوع عمالً امکان پذیر نیست زیرا هزینه خرید بر مبنای نرخ 
ارز ترجیحی نخواهد بود.

احتمال جهش قیمتها در بــازار در صورت عدم 
دخالت دولت

د( صرفاً حقوق گمرکی مذکور در صدر بند )د( ماده )۱( قانون 
امور گمرکی برای کاال های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات 
مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشــاورزی و دامی به 
یک درصد )۱%( تقلیل یافته و برای سایر کاالها تصمیم گیری 
نشده است و دست دولت در این خصوص فقط در کاهش سود 
بازرگانی باز است.هـ( در سال های گذشته و سال ۱۴00 عمده 
کاالهای وارداتی به جز کاالهای گروه یک )کاال های اساسی، 
دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های 
کشاورزی و دامی( با ارز نیمایی خریداری و وارد کشور می شد 
لیکن بر مبنــای ارز ۴2000 ریال حقــوق ورودی و مالیات و 
عوارض به گمرک پرداخت و کاال ترخیص می گردید بنابراین 
در بهای خرید کاالهای وارداتی از لحاظ ریالی تغییری ایجاد 
نمی شود. و( کاالهای وارداتی کاالهای گروه یک شامل کاال های 
اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین 
نهاده های کشاورزی و دامی تاکنون با ارز ۴2000ریالی وارد 
کشور شده است که در صورت عدم تخصیص ارز ترجیحی و 
تخصیص ارز 2۳0000ریالی یا نیمایــی بهای خرید کاال نیز 

از لحاظ ریالی افزایش حداقل 5 تا ۶ برابری را خواهد داشت.

پیشنهاد به دولت در خصوص کاهش سود بازرگانی 
نهاده های تولید

ز( با افزایش نرخ ارز، ارزش گمرکی )ریالی( مبنای محاسبات 
گمرک چندین برابر می شود و حقوق ورودی بر مبنای ارزش 
گمرکی افزایش می یابد و از طرفی نحوه محاســبه مالیات و 
عوارض نیز بر مبنای ارزش گمرکی و حقوق ورودی خواهد بود، 
لذا به یک باره مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نیز چندین برابر 
افزایش می یابد در حالی که مجلس حقوق گمرکی کاال های 
اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین 
نهاده های کشــاورزی و دامی را به یک درصد )%1( کاهش 

داده است و احتماالً دولت نیز ســود بازرگانی سایر کاالها را 
کاهش خواهد داد اما ۹ درصد مالیات و عوارض کاهش نداشته 
اســت،بنابراین آنچه بار تورمی مضاعفی ایجاد خواهد نمود 
۹ درصد مالیات بــر ارزش افزوده و عوارض مربوطه اســت تا 
حقوق گمرکی و سود بازرگانی. بر اساس مصوبه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی از تاریخ الزم االجراشدن قانون مالیات بر 
ارزش افزوده )۱۳ /۱0 /۱۴00( تا پایان ســال ۱۴0۱، نرخ اخذ 
مالیات ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، 
انواع روغن خام، قند، شکر و گوشت قرمز معادل یک )۱( درصد 
تعیین گردید هرچند این موضوع در کاهش هزینه های واردات 
مؤثر است اما همچنان هزینه خرید به دلیل عدم تخصیص ارز 
ترخیصی 5 تا ۶ برابر می شود. فهرست کاالهای اساسی و دارو، 
تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های 
کشــاورزی و دامی می بایست مشــخص و اعالم شود که بر 
اســاس آخرین گروه بندی کاالیی بیش از ۸00 ردیف تعرفه 

را شامل می شود.

پیشنهاد تعدیل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای 
جلوگیری از شوک تورمی

از طرفی واحدهای تولیدی و بازرگانان به دلیل افزایش مبالغ 
پرداختی به گمرک به خصوص ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده 
و عوارض و حقوق ورودی با مشکالت کمبود نقدینگی روبه رو 
خواهند شد و نهایتاً بار روانی این افزایش در قیمت تمام شده 
بازار لحاظ می شود، حال سؤال این است جهت کاهش آثار 
تورمی این افزایش و جبران کمبــود نقدینگی به خصوص 
برای واحدهای تولیدی چه تدبیری اندیشیده شده است؟به 
هر حال با عنایت به قانون مصوب بودجه سال ۱۴0۱ و تغییر 
در نرخ ارز محاسباتی گمرک، احتمال وجود آثار تورمی در 
بازار کاالها قابل پیش بینی اســت لذا الزم است آثار تورمی 
محاســبه و پیش بینی های الزم ملحوظ شود. جهت برنامه 
جبرانی به منظور تأمین مالی و کمبود نقدینگی واحدهای 
تولیدی و کاهش آثار تورمی این افزایش این نرخ ارز الزامات 
و پیشنهادات ذیل ارائه می گردد: در ابتدا تأکید می شود که 
فهرست کاالهای اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی 

پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی می بایست 
مشخص و اعالم شود.

۱ـ  مجلس دولت را مکلف نموده است کاالهای اساسی، دارو 
و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده  های کشاورزی 
و دامی افزایش قیمت نداشته باشــد. قطعاً افزایش پرداختی 
به گمرک در ســایر کاالها نیز به صورت زنجیروار به روی همه 
کاالها اثر خواهد داشت لذا کاهش سود بازرگانی بیش از نصف و 
متناسب با افزایش نرخ ارز حداقل برای عمده کاالهای وارداتی 
کشور تا مأخذ ۳2 درصد )با توجه به اختیارات دولت در تغییر 

سود بازرگانی( پیشنهاد می شود.
2ـ  اگر دولت نسبت به کاهش ســود بازرگانی اقدام کند در 
خصوص کاالهای با مأخذ 5 درصد دست دولت بسته است و 
حداقل الزم است مجلس به کمک دولت بیاید و همانند سال 

۱۴00 حقوق گمرکی سایر کاالها را به 2 درصد کاهش دهد.
۳ـ  کاهش مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از ۹ درصد 

به حداقل نصف جهت واحدهای تولیدی و نهاده های تولید.
)در هر حال در هر دوره سه ماهه واحدهای تولیدی مکلف به 
پرداخت ۹ درصد مالیات و عوارض به ســازمان امورمالیاتی 

خواهند بود(.
۴ـ  در اجرای ماده ۶ قانون امور گمرکی و به منظور تأمین مالی و 
جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، گمرک مجاز باشد 
کاالی متعلق به واحدهای تولیدی را با اخذ ضمانت نامه بانکی و 
تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت 
حقوق ورودی و مالیات و عــوارض واردات کاال )موضوع ماده 

۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده( به طور قطعی ترخیص کند.
5ـ  تقویت ارزش پول ملــی در برابر ارزهای خارجی و کاهش 
همزمان برابری آن به منظور ایجاد اثر روانــی منفی بر بازار و 

محاسبات گمرکی
باید توجه داشت اجرای سریع قانون بودجه بدون در نظر گرفتن 
ســایر الزامات و تکالیف دولت در قانون مبنی بر عدم افزایش 
قیمت، منتج به عدم اجرای تکلیف قانونی دولت می شود، لذا 
الزم است دولت و بخصوص وزارت صمت و گمرک در اجرای 
آن احتیاط الزم به عمل آورند و زمینه های اجرای آن را فراهم 

نمایند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

ناکامی متولی اشتغال در ایجاد شغل

اشتغالزایی در مرحله وعده باقی ماند
طی چهار دهه اخیر بیشترین مقدار ایجاد  شغل ۶۰۰ هزار شغل بوده است

شرکت هاي واردکننده موبايل ملزم به داشتن نمايندگي فروش شوند

اجرای زراعت چوب در سطح ۳۰ هزار هکتار 

مرغ ها روی دست مرغداران ماند

افزايش تقاضا برای مدلهای ١٤٠١در بازار خودرو 

۶برابر شدن   حقوق  گمرگی کاالهای وارداتی منجر به افزایش  چشمگیر  هزینه  تولید  می شود 

تولید گران تر می شود
تولید زمینگیر می شود؟
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توسط یک شرکت دانش بنیان انجام شد؛
طراحی و ساخت سامانه ويدئو چك در كشور

محققان در یک شــرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ســاخت سامانه 
داور ویدیویی یا همان ویدیو چک شــد. به گزارش پــارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران، حسام الدین شــاهرخ مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان 
مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در خصوص ویدئو چکی که 
در این شرکت ساخته می شود، گفت: این سیستم در سال ۹۸ به سفارش 
صداوسیما ساخته شد. وی در ادامه افزود: درحال حاضر نیز این محصول 
در تنها شبکه 4k ایرانی واحد سیار استان تبریز، تهران و بخش های دیگر 

سازمان مورد استفاده قرار گرفته است.
شاهرخ با بیان اینکه سامانه داور ویدئویی تکمیل شده و آماده تست است، 
توضیح داد: سیســتم آماده تست اســت. با فیفا نیز ارتباطات و مکاتباتی 

صورت گرفته و اسناد اولیه نیز برای آنها ارسال شده است.
وی با یادآوری این امر که اطالعات کلی سامانه داور ویدئویی توسط فیفا 
تأیید شده است، افزود: مطابق با روند فیفا، ضروری است که سیستم در یک 
استادیوم نصب شده و یک بازی سی دقیقه ای اجرا شود. سپس باید تصاویر 
ضبط شده بازی برای فیفا ارســال و توسط آنها بررسی شود. در صورتیکه 
مشکلی مشاهده نشود، فیفا تاییدیه فنی اولیه را صادر می کند. شاهرخ علت 
کندی در روند کار را وجود مشکالتی از قبیل کرونا، تغییرات در فدراسیون 
فوتبال، اسپانسرهای فدراسیون و… دانســت و گفت: امیدواریم تا پایان 
فروردین سال ۱4۰۱ موارد مورد نظر فیفا را ارسال کرده و تاییدیه فنی را 

دریافت کنیم.
شــاهرخ با بیان این که در دنیا تنها 4 یا ۵ کشــور این محصول را تولید 
کرده اند، اظهار داشــت: برخی از این کشورها در این حوزه بسیار شاخص 
هستند. این برتری شامل بحث VAR، رســانه، واحدهای سیار و پخش 
صحنه های آهسته و… می شود. شــرکت به دلیل وجود حساسیت های 
بســیار بهترین محصول در این حوزه را که مرتبط با یک شرکت بلژیکی 
اســت را به عنوان مرجع انتخاب کرده اســت و سعی شــد محصولی با 
همان مشــخصات تولید شــود. وی در ادامه توضیــح داد: عملکرد این 
محصول با نمونه محصول مرجع در بخشــی از فعالیت های صداوســیما 
مقایســه شــد. ســامانه داور ویدئویی در بحث های مرتبط بــا کیفیت، 
 NCOD، PSNR و تست فشار که شامل کار کردن بدون وقفه سیستم

 در ۳۲ روز است نیز موفق ظاهر شد.
این فعال دانش بنیان تاکید کرد: امکانات ارائه شــده توســط ســامانه 
داور ویدئویــی از لحاظ کیفیــت و کارایــی کاماًل مطابق بــا فیچرهای 
)Feature( مورد نظر فیفا اســت و همه آنها را پشــتیبانی می کند. وی 
خاطرنشــان کرد: امید اســت پس از دریافت تاییدیه فیفا، سامانه را در 
ورزشــگاه های مختلف نصــب کنیم. طــی صحبت هایی با تعــدادی از 
 ورزشگاه ها، در تالشــیم تا اولین ســامانه را در ورزشــگاه امام رضا )ع(

 مشهد نصب کنیم.
شــاهرخ از توســعه رادیو اینترنتی به عنوان برنامه دیگر شرکت صحبت 
کرد و افزود: در تالشیم تا بتوانیم مجوزهای ساترا را دریافت کرده و اولین 
رادیو خصوصی را که مجموعه های مختلف می توانند از آن استفاده کنند، 
راه اندازی کنیم. این رادیو در بستر اینترنت بوده و با در اختیار قرار دادن 
پنل مخصوص به هر کاربر از جمله مجموعه های مثل دانشگاه ها، بانک ها و 
مؤسسات، فرصت داشتن رادیو و رسانه مخصوص به هر مجموعه را فراهم 

می آورد.

وزیر علوم مطرح کرد؛
مجــوز الزم برای ايجــاد پارک  فنــاوری اطراف 

دانشگاه ها صادر می كنيم
وزیرعلوم، تحقیقــات و فناوری گفت: مــا در وزارت علوم تالش می کنیم 
که در این زمینه، مجوزهای الزم را به دانشــگاه ها بــرای ایجاد پهنه ها و 
پارک های علم و فناوری صادر کنیم. بــه گزارش معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به 
همراه محمدعلی زلفی گل وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری، ضمن بازدید 
از محصوالت فناورانه ناحیه نوآوری شــریف، از چند شرکت دانش بنیان 

بازدید کردند.
محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه یکی 
از برنامه های شــهردار تهران، این است که تالش کنیم هویت شهر تهران 
را بر اساس فناوری و نوآوری تعریف کنیم، گفت: این اقدامی که دانشگاه 
صنعتی شریف انجام داده و ناحیه نوآوری را در بطن جامعه و در منطقه ای 
که شهروندان زندگی می کنند، راه اندازی کرده، به این معنا است که نوع 

نگاه جدیدی به شهرسازی و مدیریت شهری شده است.
وزیر علوم با بیان اینکه فناوری و نوآوری باید بخشــی از بدنه شهری تمام 
شهرها به ویژه کالن شــهر تهران باشــد، افزود: ما در وزارت علوم تالش 
می کنیم که در این زمینه، مجوزهای الزم را به دانشگاه ها برای ایجاد پهنه ها 
و پارک های علم و فناوری صادر کنیم. خوشبختانه با از سرگیری آموزش 
حضوری، آن چشمه زاینده ای که باید برای ایده ها وجود می داشت، دوباره 

شکل گرفته است.
زلفی گل اظهــار امیدواری کــرد: از این به بعد، شــتابدهنده هایی که در 
کارخانه نوآوری شــریف وجود دارند، می توانند فعال تر باشند و خروجی 
آنها به شرکت های دانش بنیان و خالق تبدیل شود که بیایند و در مناطق 
اطراف دانشگاه ها مستقر شــده و زندگی عادی مردم در کنار شرکت های 
دانشگاهی و دانش بنیان شکل بگیرد و به مرور این فرهنگ، در جامعه ما 
تسری پیدا کند تا تولید و حرکت های دانش بنیان، خود را در امور مختلف 

زندگی مردم نشان دهد.
سورنا ستاری در این بازدید، با بیان اینکه در طول این سال ها، بازدیدهای 
متعددی از ناحیه نوآوری شریف داشته، گفت: ناحیه نوآوری شریف، یک 
مدل جدید از توسعه است که نشان می دهد دانشــگاه می تواند سرمنشا 
تغییراتی در جامعه باشد و یک مدل جدید توســعه شهری است. معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور با اعالم اینکه اساتید زیادی از دانشگاه های 
مختلف کشور، مشغول فعالیت در ناحیه نوآوری شریف هستند، افزود: تمام 
شرکت ها و مراکز نوآوری این ناحیه، با ســرمایه گذاری بخش خصوصی 

توسعه پیدا کرده است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه تمام آزمایشــگاه ها و مراکزی که 
در این ناحیه فعال است، با ســرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه پیدا 
کرده اســت، گفت: همین الگو را می توان یک مدل جدید توسعه شهری 
به حســاب آورد که یک مدل برای توســعه دانش بنیان دانشگاه ها است 
که قابلیت تکثیر در سایر دانشــگاه های کشور را دارد. ســتاری با اعالم 
اینکه این ابتکار تنها در انحصار دانشــگاه صنعتی شــریف نیست و سایر 
دانشگاه ها نیز در این عرصه فعال هستند، افزود: ما حتی در دانشگاه های 
شهرستان هم این فعالیت ها را داریم و امیدوار هستیم که با حمایت های 
 دکتر زلفی گل کــه نشــان داد حامی ایــن جریان ها اســت، در آینده،

 اتفاق های بهتری در این حوزه رخ دهد.

اخبار

مجلس مشکالت ۱۰ ساله شرکت های دانش بنیان را حل می کند
معاون علمی و فناوری با اشاره به تدوین آیین نامه های اجرایی قانون جهش تولید دانش بنیان در دولت، تصریح کرد: این قانون تمامی مشکالت شرکتهای دانش بنیان طی ۱۰ سال اخیر را 

حل می کند. به گزارش معاونت علمی و فناوری، سورنا ستاری با اشاره به نامگذاری شعار سال به نام سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، اظهار کرد: جا دارد از نمایندگان مجلس به دلیل 
اهتمامی که سال گذشته در تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان به خرج دادند، قدردانی کنم. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص طرح جهش تولید دانش بنیان گفت: این 

قانون تمامی مشکالتی که در ۱۰ سال گذشته با آن درگیر بودیم را مدنظر دارد و برای حل شدن این موانع برنامه دارد.

قرار اســت در سال جاری، 
ارز مبنای محاسبه عوارض 
گمرکی از 4۲۰۰ تومان به 
قیمتی نزدیک به قیمت ارز 
بازار تغییر کند و همین امر 
باعث افزایش چند برابــری مبلغ عوارض گمرکی 
خواهد شــد. به عبارتــی تولیدکننــده باید برای 
واردات اجــزا و قطعات مورد نیــاز تولید، حدود 6 
برابر بیشــتر از قبل عوارض گمرکی بپردازد.  این 
موضوع در کنار افزایــش ۵7 درصدی حداقل مزد 
نهایتا هزینه نهایی تولید را افزایش می دهد. در این 
شرایط تولیدکنندگان از یک طرف با قیمت گذاری 
دستوری و فشار سازمان های حمایتی و تعزیراتی رو 
به رو هستند و از طرف دیگر با بازار راکدی که بیش 

از این کشش افزایش قیمت را ندارد.
این وضعیت اغلب صنایع و تولیدات کشور از جمله 
صنعت لوازم خانگی است. بی ثباتی و بالتکلیفی از 
مدت ها پیش بر اقتصاد ایران سایه افکنده و تولید 
هر روز با مانع جدیدی رو به رو می شــود. کسری 
بودجه و تردیــد در تحقق درآمدهــای نفتی نیز 
وضعیت را پیچیده تر کرده اســت. کارشناســان و 
فعاالن اقتصادی معتقدند وضعیت تولید و تجارت 
کشور تا زمانی که به زنجیره ارزش جهانی متصل 
نشویم و ارتباطات و مراودات تجاری و بانکی با دنیا 
عادی و تسهیل نشود، بهبود نمی یابد و بازارها نیز 
تنها با اصالح ســاختارهای اقتصادی، ایجاد ثبات، 
مهار تورم و برگرداندن قدرت خرید مردم است که 

رونق می گیرد.
در همین زمینه دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران با بررسی وضعیت صنعت لوازم خانگی در سال 
۱4۰۰ و چشم انداز این صنعت در سال جاری گفت: 
شاه بیت تمامی قضایا مشارکت و اتصال به زنجیره 

ارزش جهانی تولید و تجارت است.
عباس هاشــمی با تاکید بر اینکه تــا زمانی که به 
زنجیره ارزش جهانــی در تولیــد و تجارت وصل 
نشویم و جایگاه مشخص نداشــته نباشیم، امکان 
برنامه ریزی درازمدت در اقتصاد و صنعت بســیار 
ســخت خواهد بود، افزود: اگر در رونــد اتصال به 
زنجیره ارزش جهانی تجارت همچنان تعلل کنیم، 
به مشــکالت عدیده ای بر می خوریــم. اتصال به 
زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت شامل تبادالت 
و ارتباطات بانکی، تبادل و گردش مواد اولیه تولید 

کاال، صادرات کاالی نهایی و.... می شود.
هاشمی افزود: نمی توانیم صحبت از صادرات محور 
بــودن محصــوالت در صنعت داشــته باشــیم، 
اما مقدمــات ابتدایــی آن را فراهــم نکنیم. برای 
صادرات محور شدن، باید در زنجیره ارزش جهانی 
تولید و تجارت قرار بگیریم و با کشــورهای دیگر 

مشــارکت کنیم. برای تولید کاال نیــاز به قطعه و 
تامین مواد اولیه داریم. ارتباطات بانکی باید شکل 
بگیرد. با بازارهای هدف باید ارتباط داشته باشیم. 
در حال حاضر در تجارت و تولید جهانی جایگاهی 
قوی نداریم. صادرات  ما در حال حاضر به بازارهای 
هدف محدودی انجام می شود که متناسب با نیاز و 
شرایط آن کشورهاست و ممکن است با هر تغییری 

همین بازارها را هم از دست بدهیم.

سیاست های داخلی؛ ســد راه تولید و 
اشتغال

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه با 
اشاره به موانع داخلی رشد تولید گفت: سیاست های 
داخلی در بسیاری مواقع ســد راه تولید و اشتغال 
است. در حال حاضر کســری بودجه قابل توجهی 
وجود دارد. تولید با قیمت گذاری دستوری و فشار 
ســازمان های حمایتی و تعزیراتی روبه روســت. 
افزایــش ۵7 درصدی حداقل حقوق و دســتمزد 
نیز، هزینه های تولید را افزایــش داده و در عمل و 
محاسبات نهایی هزینه افزایش حقوق و دستمزد 

برای تولیدکننده بسیار بیشتر از ۵7 درصد است.
عباس هاشمی با بیان اینکه. مخالف افزایش حقوق 
و دستمزد با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران 
و تورم نیســتیم، چرا که دریافتــی طبقه کارمند 
و کارگر به ســرعت وارد چرخه مصرف می شــود، 
گفت: در حــال حاضر اکثر واحدهــای تولیدی به 
دلیل افزایش دســتمزد و هزینه ها و سیاست های 
دستوری و قیمت گذاری نگران اند، سازمان حمایت 
و تعزیرات باید تولید را رها کند. بازار باید رقابتی و 
آزاد و متناسب با روش های متعارف در دنیا باشد. 
قیمت گذاری دســتوری پویایی تولید را می گیرد، 
رقابت را از بین می برد، نخبه کشــی اتفاق می افتد. 
این وضعیت با شــعار ســال و تقویت شرکت های 
دانش بنیان نیز در تعارض اســت. شــاید در ظاهر 
دخالت در قیمت گذاری به نفع مصرف کننده تلقی 
شود، ولی در درازمدت این دخالت ها موجب کاهش 
اشتغال، تخریب فضای کسب وکار، کاهش تولید و 

آسیب به گردش اقتصادی کشور خواهد شد.
هاشــمی افزود: از طرف دیگــر ارز 4۲۰۰ تومانی 
حذف شده و ارز مورد نیاز صنایع به رقم حدود ۲۵ 
هزار تومان یعنی حدود 6 برابر رســیده است. الزم 
است حداقل در این زمینه وزارت صمت ورود پیدا 
کند و حقوق ورودی اجزا و قطعات را پایین بیاورد. 
همه این موانــع داخلی از کســری بودجه گرفته 
تا افزایش نرخ دالر مبنای محاســبات گمرگی تا 
قیمت گذاری دستوری و فشار ســازمان  حمایت 
به دور از روش هــای متعارف تولیــد و تجارت در 
دنیاست و با توجه به این عوامل امسال تورم حدود 

۳۵ درصدی برای تولید دور از ذهن نیست.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ادامه داد: 
این میزان تورم در شرایطی است که صادرات نفت 

و درآمدهای پیش بینی شده در بودجه محقق شود. 
اینکه اساسا با توجه به نحوه تعامل ما با دنیا، میزان 
تحقق این صادرات و با توجه بــه محدودیت های 
بانکی، ارز آن چطور و چه موقع به کشور برمی گردد و 
در صورت برگشت چطور هزینه می شود و آیا صرف 
اقتصاد و تولید می شود یا خیر، همه با تردیدها و اما 
و اگرهایی رو به رو است و ممکن است به شکل های 
مختلف هزینه تولید را افزایش دهد.هاشمی افزود: 
امیدواریم گشایشــی حاصل شــود و تولید از بند 
سیاست گذاری های داخلی اشتباه رها شود. در حال 
حاضر قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده است. 
تا زمانی که سیاســت ها اصالح و تورم مهار نشود، 
رکود بازار نیز تشدید خواهد شد. در سال ۱4۰۰ نیز 
درگیر مسائل داخلی و قیمت گذاری شدیم و صرفا 

افزایش نسبی کمی تولید را داشتیم.

بروکراسی زائد بر سر راه دانش بنیان ها
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به 
شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین برای سال 
۱4۰۱ گفت: باید بررسی شود چه قدر دستگاه های 
مختلف در راســتای رفع موانع و تحقق این شعار 
عمل می کنند؟ چه میزان استارتا پ ها، شرکت های 
کوچک، SEMها و دانش بنیان ها مورد حمایت قرار 
می گیرند. بسیاری از این شــرکت ها که اغلب کم 
تعداد و تازه تاسیس هستند و ایده دارند، نیازمند 
حمایت هســتند. اما در مقابل به جــای حمایت 
این شرکت ها وارد چرخه بروکراســی های زائد و 
پروسه های طاقت فرسای ثبت شرکت، مالیات، اخذ 
مجوز تولید و فرایند دانش بنیان شدن... می شوند 
و دلیل سنگ اندازی ها و مشــکالتی که بر سر راه 
این شرکت ها وجود دارد، هر روز به آمار مهاجرت 
نخبه ها اضافه می شود و بسیاری از جوانان ایده پرداز 
و دارای تفکر خالق به دلیل همین موانع از کشور 
خارج می شوند. در فرایند شرکت های دانش بنیان 
باید ببینیم این شــرکت ها چه مشکالت و موانعی 

دارند.

هاشمی با بیان اینکه در شرایطی که باید تمرکز بر 
تولید باشد، به دلیل اینکه فرایند درستی پیش بینی 
نشده است، فرصت سوزی می شود، ادامه داد: باید به 
این نکته نیز توجه داشت که دانش بنیانی شدن لزوما 
ارتباط مستقیمی با اشتغال زایی ندارد. دانش بنیان 
شدن در برخی زمینه ها ممکن است باعث افزایش 
اشــتغال شــود؛ اما در برخی زمینه ها نیز به دلیل 
تاکید بر فناوری و اتوماسیون، ممکن است کاهش 
اشتغال را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین باید اصولی 
و با برنامه این شرکت ها مورد حمایت قرار گیرند. از 
طرف دیگر شرکت های دانش بنیان نیز برای اینکه 
بتوانند موفق شــوند و ارزش آفرینی کنند، باید به 
زنجیره ارزش جهانی متصل شــوند و با دنیا تعامل 
داشته باشند. هر گونه محدودیتی سد راه پیشرفت 
آنهاست. باید جایگاه شان در زنجیره ارزش جهانی 

مشخص شود.

صنعت نیاز به ثبات و استراتژی دارد
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در پایان با بیان 
اینکه صنعت و تولید کشور نیاز به ثبات و استراتژی 
دارد، گفت: صنعت از روزمرگی مفرط، بالتکلیفی 
و بی ثباتی رنج می برد. با سیاســت های فعلی، جزو 
بازیگران اصلی در تجارت دنیا نیستیم و شرکت ها با 
صرف هزینه مضاعف با دنیا ارتباط تجاری محدود 
دارند. سیاستگذاری کالن باید اصالح شود و دولت 
واقع بینانه و فــارغ از تفکرات جناجــی و به دور از 
شــرایط آرمان گرایانه و روزمرگی مسائل و موانع 

را حل کند.
هاشمی افزود: ما نیازمند تقویت سیاست خارجی 
و تعامل با دنیا هستیم، در غیر این صورت چندان 
نباید خوش بین بــود. بایــد با تعامــل و مذاکره 
محدودیت هــا رفع شــود. ما حتــی در تجارت با 
کشورهایی مثل چین و روسیه نیز محدودیت هایی 
داریم. شرکت های بزرگ با شرکت های ما همکاری 
نمی کنند و نقــل و انتقاالت بانکی نیــز با همین 

کشورها دچار موانع جدی است.

دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگی ايران:راهی به جز متصل شدن به زنجيره ارزش جهانی توليد و تجارت نداريم

سازمان حمایت و تعزیرات تولید را رها کنند
 با شرايط موجود انتظار تورم 35 درصدی توليد دور از ذهن نيست

مریم بابایی
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطات با تاکید بر هدف گذاری برای افزایش ۱.۵ 
واحد درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، 
گفت: پیشرفت شبکه ملی اطالعات در سال جاری باید 
به 7۰ درصد برسد. به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی 
زارع پور در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه و حضور 
مجازی مدیران کل ارتباطات استان ها و شرکت های 
تابعه با برشمردن دســتاوردهای وزارت ارتباطات در 
6 ماهه دوم سال گذشته، برنامه های سال جاری این 

وزارتخانه را اعالم کرد.
وی گفت: در کنار پایدار شدن شبکه در 6 ماه گذشته، 
بیش از ۱۲۰۰ روستا نیز به شبکه اینترنت پرسرعت 
متصل شده اند و در تالشیم تا پایان سال جاری نیز تمام 
روستاهای باالی بیست خانوار به شبکه ملی اطالعات 

متصل می شوند.
وی انعقاد قرارداد توسعه 7۰ درصدی ظرفیت شبکه 
زیرساخت با اســتفاده از تجهیزات بومی، اتمام پروژه 
سیگنال رسانی زمینی صدا و سیما، افزایش ۵۰ درصدی 
ترانزیت ترافیک از خاک جمهوری اسالمی ایران، آغاز 
پروژه فیبرنوری منازل و کســب و کارها ) FTTx( و 
مشارکت در اجرای ۹4 درصدی پروژه نسخه نویسی و 
نسخه پیچی الکترونیکی را از دیگر دستاوردهای وزارت 

ارتباطات در نیمه دوم سال گذشته عنوان کرد.

آغاز مسیر جدید و تحول در حوزه فضایی
وزیر ارتباطات آغاز یک مسیر جدید و تحول در حوزه 
فضایی را یکی دیگر از دســتاوردهای ســال گذشته 
عنوان کرد و گفت: تست پرتاب همزمان ۳ ماهواره با 
یک پرتابگر و رســیدن و قرار دادن ماهواره سنجشی 
در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین از دســتاوردهای این 
حوزه اســت که با این حرکت به برنامــه تثبیت الیه 
لئو تا پایان سال جاری نزدیک شــدیم. وی افزود: هم 
اکنون ما می توانیم برای ساخت و پرتاب ماهواره های 
 الیه لئو به کشورهای همسایه و مسلمان ارائه خدمت

 کنیم.
زارع پور به پروژه های هوشمند سازی پست و توسعه 
باجه های پست بانک در روســتاها اشاره کرد و گفت،: 
شاخص های عملکردی پست بانک نسبت به گذشته 

بهبود داشته است.

ســنگ بنای همکاری های تازه در دولت 
الکترونیکی

وی به قانون بودجه سال ۱4۰۱ نیز اشاره کرد و افزود: 
در بودجه ســال جاری ســنگ بنایی برای همکاری 
دستگاه های دیگر در موضوع پنجره واحد خدمات دولت 
به عنوان یک تکلیف قانونی گذاشته شده که تا پایان 
شهریور ماه سال جاری ۳۰ درصد خدمات خود را باید به 
صورت کامالً برخط و از طریق پنجره واحد خدمات خود 
ارائه کنند و در اردیبهشت ماه نیز فاز نخست این پروژه 

راه اندازی می شود.
وزیر ارتباطات به برنامه های سال جاری این وزارتخانه 
اشــاره کرد و گفت: راه اندازی شبکه ملی اطالعات به 
عنوان یک پروژه راهبردی و کالن در کشــور باید در 
دولت ســیزدهم محقق شــود و اگر میزان تحقق آن 
تاکنون 4۵ درصد باشد در سال جاری باید به 7۰ درصد 

تحقق شبکه ملی اطالعات برسیم.
وی به توســعه شــبکه ارتباطــات ثابت کشــور نیز 
اشاره ای کرد و افزود: برای توســعه شبکه فیبرنوری 
زیرســاخت های قانونــی آن در قانون بودجه ســال 
جاری برای همکاری ســایر دســتگاه ها دیده شده و 
زیرســاخت های حمایتی مانند کاهش حق السهم ۳ 
درصدی FCP ها به یک دهــم درصد نیز به تصویب 

رسیده است.
زارع پور با تاکید به اینکه باید در سال جاری کار بزرگ 
نهضت فیبرکشی در کشــور اجرایی شود، خطاب به 
مدیران کل اســتانی گفت: این پروژه باید به صورت 
استان به استان و شهر به شهر پیگیری شود تا به اجرا 
برســد. وزیر ارتباطات به ظرفیت کشور برای تبدیل 
شدن به هاب ترانزیت اینترنت در منطقه اشاره کرد و 
گفت باید ترانزیت ترافیک از خاک کشورمان در سال 

جاری دوبرابر شود.

حمایت از پلتفرم های بومی
زارع پور حوزه خدمات پایه شبکه ملی اطالعات را یکی 
دیگر از برنامه های وزارتخانه در سال جاری عنوان کرد 
و گفت: اگر مردم خدمت با کیفیت و مناسبی مشاهده 

کنند حتماً استقبال می کنند.
وی تبلیغ، ترویج و فرهنگ سازی استفاده از این خدمات 
در سطح استان ها و کشــور را وظیفه مدیران استانی 
وزارت ارتباطات عنوان کرد و افزود: در ابتدا مدیران و 
کارکنان مجموعه ها باید از این خدمات استفاده کنند و با 
هماهنگی مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارتخانه 
باید روش های خالقانه و تهیه پیوست رسانه ای و اقناعی 
به سمت فرهنگ سازی برای استفاده حداکثری مردم 

در این حوزه حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه در برنامه هــای خود در مجلس 
به ارتقای ۳۰ پله ای ایران در شــاخص های دولت 
الکترونیک متعهد است، افزود: در این شاخص ها 
در سال جاری باید ۸ پله ارتقا داشته باشد تا بتوانیم 
در پایان این دولت به ارتقای ۳۰ پله ای برسیم. زارع 
پور با اشاره به راه اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال 
و تعیین سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص ملی 
برای آن، گفت: با دستوراتی که مقام معظم رهبری 
درباره تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین دادند و 
همکاری تمام بخش ها باید بــه اهداف این حوزه 
برسیم و این شــاخص هر عددی که باشد باید در 
ســال جاری یک و نیم واحد درصد به آن اضافه 
کنیم تا ســهم ده درصدی در سال ۱4۰۳ محقق 

شود.
وی درباره حوزه فضایی نیز با بیان اینکه اخبار خوبی در 
آینده اعالم می شود، افزود: در آینده نزدیک می توانیم به 
کشورهای دیگر، خدمات و سرویس های فضایی ارائه 
کنیم و در حوزه ســاخت و پرتاب ماهواره و همچنین 

داده های فضایی این ظرفیت وجود دارد. وی به موضوع 
صادرات خدمات و محصوالت ایرانی به کشــورهای 
همسایه و هم فرهنگ نیز اشاره و آن را از برنامه. های در 

حال پیگیری این وزارتخانه اعالم کرد.
زارع پور در حوزه پست نیز به هوشمند سازی فرایندهای 
قبول تا تحویل بسته تاکید کرد و گفت که به صورت 
جدی این موضوع باید در شرکت ملی پست پیگیری 
شود و به کسب و کارهای آنالین نیز سرویس ویژه ای 
ارائه شود. وی با تاکید به رشد کمی و کیفی پارک های 
فناوری اطالعــات، افزود: در ســال جــاری یکی از 
مأموریت های ما توسعه کاربردهای فناوری اطالعات 
در بقیه بخش ها است که نیازمند توسعه فناوری است 

که جزو وظایف پارک های فناوری است.

توسعه دفاتر پست بانک در روستاها
وزیرارتباطات به توسعه دفاتر پست بانک در روستاها 
نیز اشاره ای کرد و گفت: با توسعه دفاتر پست بانک در 
روستاها به اشتغال در این مناطق کمک می شود و این 
دفاتر باید به عنوان یک توانمند ساز در روستاها نقش 

داشته باشند.
وزیر ارتباطات در پایان سخنان خود توصیه هایی 
نیز در حوزه مبارزه با فساد، مردمی بودن و خدمت 
به مردم را خطاب به مدیران خود داشتند و به طور 
جدی از مدیران استانی و ستادی خود خواستند 
نسبت به این مطالبات به صورت جدی وارد میدان 
شوند. بر اساس این گزارش، در این جلسه معاونین 
حاضر و تعدادی از مدیران کل وزارت ارتباطات و 
شرکت های تابعه در استان ها گزارشی از عملکرد 
و همچنین مسائل و مشــکالت حوزه مربوط به 
خود را ارائه و پیشــنهاداتی را نیــز در این رابطه 

مطرح کردند.

وزير ارتباطات در جلسه شورای معاونين؛

پیشرفت شبکه ملی اطالعات باید به ۷۰ درصد برسد
بيش از 1200 روستا نيز به شبكه اينترنت پرسرعت متصل شده اند


