
تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم لهستان ۳.۵ 
درصد و باالتر از پیش بینی رشد کرد.

به گزارش ایســنا، برآورد اداره آمار لهستان روز 
سه شنبه نشان داد تولید ناخالص داخلی لهستان 
در سه ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۳.۵ درصد در مقایسه با ۵.۸ درصد افزایش در سه 
ماهه قبل افزایش یافت.

تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی رویترز 
انتظار داشتند رشد ســاالنه ۳.۳ درصدی داشته 

باشد.

اداره آمار این کشــور اعالم کرد که در سه ماهه 
ســوم تولید ناخالص داخلی تعدیل شده فصلی 
۰.۹ درصد نســبت به ســه ماهه در مقایســه 
 بــا کاهــش ۲.۳ درصدی در ســه ماهــه قبل 

افزایش یافت.

انجمن مهندسی مکانیک آلمان VDMA اعالم کرد 
که صادرات تجهیزات و ماشین آالت کارخانه آلمان در 
۹ ماه اول سال جاری به میزان ۲.۸ درصد کاهش یافته 
است زیرا محدودیت های ناشی از کووید در چین بر 
تجارت این کشور تأثیر گذاشته است. به گزارش ایسنا، 

رالف ویچرز، اقتصاددان ارشد VDMA در بیانیه ای 
گفت: تجهیزات و ماشین آالت آلمانی در ایاالت متحده 
مورد تقاضا هستند و یورو ضعیف رقابت پذیری قیمت 
را در این بازار در حال رشــد تقویــت می کند. با این 
حال، صادرات تجهیزات و ماشــین آالت کارخانه به 

چین در ۹ ماه اول ۲.۸ درصد کاهش یافت. بر اساس 
گزارش رویترز، ویچرز گفت: فعالیت صنعتی در چین 
در سه ماهه ســوم، پس از کاهش شدید در سه ماهه 
 دوم به دلیل قرنطینه در شــانگهای و سایر استان ها، 

اندکی تثبیت شد.

مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در مورد شرط فروش 
سهام عدالت توسط مشموالن گفت: زمان فروش سهام عدالت 
توسط مشموالنی که روش مســتقیم را برای مدیریت سهام 
خود انتخاب کرده بودند به تصمیم نهایی شورای عالی بورس 

بستگی دارد.
به گزارش ایســنا، پیمان حدادی در مــورد فعالیت صندوق 
تثبیت بازار ســرمایه توضیح داد: یکی از اهــداف اصلی این 
صندوق حفظ ثبات در بازار ســرمایه اســت به همین دلیل 

صندوق تثبیت هر روز اقدام به خرید و فروش سهم نمی کند.
وی ادامه داد: هیات امنای صندوق تثبیــت از وزیر اقتصاد، 
رئیس بانک مرکزی، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، رئیس 
سازمان بورس و رئیس صندوق توسعه ملی تشکیل شده است 
و این که صندوق تثبیت چه سهم هایی را خرید و فروش کند 
براساس آیین نامه ای است که توسط هیات امنا تصویب شده 

است. مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ادامه داد: بنابراین 
زمانی که در برخی از شاخص های بازار تغییراتی ایجاد شود یا 
در بازارهای جهانی یا بازار ارز نوساناتی صورت بگیرد صندوق 
تثبیت وارد بازار می شود. در حال حاضر این صندوق در ۵۱۰ 
نماد سهم دارد که این سهام صرفا از نمادهای بزرگ تشکیل 
نشده اند اما نقدشــوندگی سهام، سایز ســهام و نوع فعالیت 

بازارگردان از اهمیت زیادی برخوردار است.
حدادی در مورد سرمایه  گذاری صندوق توسعه ملی در بازار 
سرمایه اظهار کرد: این صندوق به صورت غیرمستقیم اقدام 
به خرید سهم می کند خرید این صندوق هم از طریق صندوق 
تثبیت انجام می شود. این اقدام توسط خود سازمان بورس هم 

انجام می شود.
وی از انتشار گزارش هایی در مورد فعالیت صندوق تثبیت بازار 

سرمایه در ماه های آینده خبر داد.

مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در مورد میزان دارایی 
این صندوق اظهار کرد: میزان دارایی صندوق تثبیت در اواخر 
ســال قبل ۶۰۰۰ میلیارد تومان و در حــال حاضر ۱۲ هزار 

میلیارد تومان است.

راه اندازی بورس بین الملل پیشــنهاد دبیر قبلی 
مناطق آزاد بود

حدادی در ادامه در مورد راه اندازی بورس بین الملل اظهار کرد: 
راه اندازی این بورس حدود دو ماه قبل در شورای عالی بورس 
مطرح و تصویب شد از شــرایط راه اندازی بورس بین الملل 
این است که حداقل ۶۰ درصد ســهام از سهامداران خارجی 

متشکل شود و معامالت ارزی باشد.
وی ادامه داد: تاکنون به غیر از یک بانــک داخلی هیچ نهاد 
دیگری درخواست سرمایه  گذاری در این راستا را ارائه نکرده 

اســت اما ســازمان بورس از هر نهاد داخلی و بین المللی که 
مایل به ســرمایه  گذاری در این بخش است دعوت می کند و 
در کمترین زمان اقدامات اجرایی انجام می شود. مدیرعامل 
صندوق تثبیت بازار ســرمایه با بیان این که راه اندازی بورس 
بین الملل به درخواست دبیر سابق مناطق آزاد بود، ادامه داد: 
نهادهای خارجی از کشورهای حوزه خلیج فارس به دبیر سابق 
اعالم آمادگی کردند. اما آینده این بازار هنوز مشخص نیست.

آخرین وضعیت بازگشایی نمادهای سهام  عدالت
مشاور رئیس سازمان بورس در امور ســهام عدالت در مورد 
آخرین وضعیت بازگشــایی نمادهای سرمایه  گذاری استانی 
اظهار کرد: در خردادماه شورای عالی بورس، سازمان بورس را 
مکلف کرد تمهیداتی برای برگزاری مجامع شرکت های مذکور 
بیندیشد. سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی هم 

مقدمات برگــزاری مجامع را انجام دادنــد و اکنون آمادگی 
برگزاری هستند.  

حدادی ادامه داد: اما نهادی که باید در نهایت مجوز برگزاری 
یا بازگشایی نمادها را صادر کند شورای عالی بورس است که 
تاکنون این اقدام را انجام نداده است. امیدواریم این موضوع تا 

ماه آینده به جمع بندی برسد.
به گفته وی، این که مشــموالنی که روش مســتقیم را برای 
مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده بودند بتوانند اقدام 
به فروش سهام خود کنند هم به تصمیم شورای عالی بورس 

بستگی دارد.
مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در مورد سود 
سال ۱۴۰۰ این ســهام نیز گفت: میزان سود سال ۱۴۰۰ دو 
برابر سال ۱۳۹۹ خواهد بود و اولین مرحله آن در پایان آذرماه 

پرداخت می شود.

از ابتدای سال جاری تاکنون ســه میلیارد و ۳۴۰ 
میلیــون دالر ارز بــرای واردات دارو و تجهیزات 

پزشکی تخصیص داده شده است.
به گزارش ایسنا، طبق اعالم بانک مرکزی، تامین ارز 
مورد نیاز واردات کاالهای اساسی و ضروری کشور 
همواره از اولویت های بانک مرکزی بوده، و در این 
بین کاالهای حوزه سالمت اعم از دارو و تجهیزات 

پزشکی از اهمیت بیشتری برخوردارند.
در این راســتا و به منظور مســاعدت و تسریع در 
تامین اقالم مرتبط با بهداشــت و سالمت جامعه، 
تفاهم نامه ای در تاریخ ۲۸ فروردین امسال بین بانک 

مرکزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و سایر دستگاه های ذی ربط به امضا رسید، و بر آن 
اســاس بانک مرکزی متعهد به اختصاص و تامین 
ارز از محل منابع خود بــه کاالهای اعالمی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گردید، که 
تاکنون از این محل برای ثبت سفارش های اعالمی 
وزارت بهداشــت ۱.۳ میلیــارد دالر تخصیص ارز 

توسط بانک مرکزی صورت پذیرفته است.
همچنین بــا توجه به حساســیت و فوریت تامین 
کاالهای حــوزه بهداشــت و درمــان، تخصیص 
ارز از محل ســامانه نیما نیز بــدون وقفه صورت 

می گیرد، کــه از ایــن محل نیــز تاکنــون بالغ 
 بــر ۲.۰۴ میلیــارد دالر تخصیــص ارز صــورت 

گرفته است.
بانک مرکزی با لحاظ فوریت و ارجحیت در تامین 
ارز کاالهای حوزه بهداشت و درمان، درخواست های 
ارز ثبت شده توسط متقاضیان را ظرف ۲۴ ساعت 
در سامانه مربوطه تایید کرده و در مسیر همکاری 
مستمر خود با وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی همواره در تامین ارز کاالهای این حوزه و 
در نتیجه ایجاد امنیت و آرامش جامعه از این منظر، 

اهتمام ویژه معمول می دارد.

درپی محدود شدن دو پلتفرم خارجی طی هفته های 
اخیر و تحت تاثیر قرار گرفتن برخی از کسب وکارهای 
اینترنتی، یک طرح حمایتی برای این کسب وکارها از 
سوی دولت در نظر گرفته و اعالم شد که حمایت های 
مالیاتی بخشی از آن است، هنوز جزییات این حمایت ها 
مشخص نیست، چراکه به گفته رییس سازمان امور 
مالیاتی موضوع درحال بررسی است و نتایج که آماده 

شود، جزییات آن اعالم خواهد شد.
به گزارش ایسنا، دهم آبان ماه بود که وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح 

حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که 
در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای 
حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و به 
تصویب شده بود، را رونمایی کردند. آیین نامه حمایت از 
کسب و کارهای دیجیتال که ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت 
دولتی دارد و مواردی مانند حمایت های تبلیغاتی از 
سکوها و کســب و کارهای مشمول، خدمات پستی، 

حمایت های مالیاتی را شامل می شود.
آنطور که وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات توضیح 
داده است، در بخش مالیات مقرر شد کسب و کارهایی 

که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف دو میلیارد تومان از 
مالیات معاف شوند و همچنین کسب و کارهایی که 
سابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. 
همچنین هزینه راه اندازی و توســعه کسب و کار به 

عنوان هزینه مالیات پذیرفته شده است.
بر این اساس، موضوع قابل توجه این است که یک امتیاز 
ویژه برای کسب وکارها و افرادی که در پلت فرم داخلی 
فعالیت می کنند و آن ها تا دو سال از پرداخت مالیات، 
معاف شــده اند. در این آیین نامه ســه بند به بخش 

معافیت و حمایت های مالیاتی اختصاص دارد.

بنابر اطالعات منتشر شــده از دولت ژاپن، ارقام نشان 
داد اقتصاد ژاپن به طور غیرمنتظره ای در سه ماهه سوم 

کوچک شده است.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شــبکه »سی ان ای« 
سنگاپور، سفارش ماشــین آالت صنعتی ژاپن به طور 
غیرمنتظره ای در ماه سپتامبر کاهش یافت و نشانه ای از 
رکود در جهان و هزینه های بیشتر واردات بر برنامه های 

هزینه سرمایه شرکت ها است.
داده های دفتر کابینه ژاپن نشان می دهد که سفارش های 
اصلی در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۴.۶ درصد کاهش 

یافت. این به دنبال کاهش ۵.۸ درصدی در ماه آگوست 
و ضعیف تر از پیش بینی میانگین رشــد ۰.۷ درصدی 

اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بود.
بر اساس بخش، سفارش های تولیدکنندگان در سپتامبر 
نسبت به ماه قبل ۸.۵ درصد کاهش یافت که به دلیل 
فلزات غیرآهنی اســت، در حالی که سفارش های غیر 

تولیدکنندگان ۴.۴ درصد افزایش یافت.
تولیدکنندگانی که توسط دفتر کابینه ژاپن مورد بررسی 
قرار گرفتند، انتظار دارند که سفارشــات اصلی پس از 
کاهش ۱.۶ درصدی در ســه ماهه قبل، ۳.۶ درصد در 

اکتبر تا دســامبر افزایش یابد. دولت ژاپن دیدگاه خود 
را در مورد سفارشات ماشین آالت صنعتی کاهش داد و 

گفت که بهبود در حال توقف است.
اطالعات سفارشات ماشــین آالت یک روز پس از آن 
منتشر شــد که ارقام نشــان داد اقتصاد ژاپن به طور 

غیرمنتظره ای در سه ماهه سوم کوچک شده است.
برای کاهش ضربه اقتصادی ناشی از افزایش هزینه های 
مواد خام، دولت ژاپن ماه گذشته بسته محرکی را با ۲۹ 
تریلیون ین )۲۰۸.۶۶ میلیــارد دالر( هزینه اضافی در 

بودجه تنظیم کرد.

 )WTO( رئیــس ســازمان تجــارت جهانــی
امروز)چهارشنبه( هشدار داد، همان طور که جنگ 
در اوکراین، افزایش هزینه های موادغذایی و سوخت 
و تورم فزاینده چشم انداز جهانی را مختل می کند، 
چندین اقتصاد بزرگ با خطــر واقعی رکود مواجه 

هستند.
به گزارش ایسنا،  اوکونجوایویال، مدیر کل سازمان 
تجارت جهانی در حاشیه نشست رهبران گروه ۲۰ 
در بالی اندونزی به رویترز گفت: این ممکن اســت 
همه جا اتفاق نیفتد اما چندین کشــور کلیدی در 
معرض خطر سقوط به رکود هســتند. البته تاثیر 

آن برای بازارهای نوظهور و کشورهای فقیر که به 
تقاضای خارجی کشورهای توسعه یافته برای بهبود 

نیاز دارند، می تواند بسیار مهم باشد.
این نهــاد تجاری مســتقر در ژنو در ماه گذشــته 
پیش بینی کرد که تجارت جهانی در ســال ۲۰۲۳ 
تنها یک درصد افزایش یابد که نسبت به رشد ۳.۵ 
درصدی تخمینی برای سال جاری به شدت کاهش 
خواهد یافت. او گفت: ابهامات زیادی وجود دارد و 
بیشتر خطرات مانند پیامدهای جنگ در اوکراین و 

مشکالت ناشی از تورم در مسیر نزولی قرار دارند.
دومیــن روز از مذاکــرات رهبــران گــروه ۲۰ 

امروز)چهارشنبه( به دلیل نشست اضطراری برای 
بحث در مورد گزارش های فرود موشــک در خاک 
لهســتان مختل شــد و بر عدم اطمینان در مورد 

پیامدهای اقتصادی جنگ در اوکراین افزود.
بر اســاس گزارش رویترز، اوکونجوایویال گفت: از 
رهبران گروه ۲۰ خواسته است تا محدودیت های 
صادرات موادغذایی را که در حال افزایش بوده و با 
افزایش قیمت موادغذایی به کشورهای فقیر آسیب 
رسانده است را لغو کنند. او بسیار امیدوار است که 
پیشرفتی در اصالح سیستم حل وفصل اختالفات 

سازمان تجارت جهانی حاصل شود.

ماشین آالت آلمان همچنان دست به گریبان کووید- ۱۹لهستان؛ رکورددار اقتصاد شد

شرط فروش سهام عدالت

تخصیص ۳.۳ میلیارد دالر ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی

ضربه محکم رکود اقتصادی آمریکا به ژاپنبرای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی: طرح معرفی شد، اما جزئیات مشخص نیست

خطر رکود بیخ گوش غول های اقتصادی
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سرمقاله

افت تقاضای 
موثر در بازارها

موضوع آمار در کشور معموال 
محل بحث است. نگاه آماری 
به مســائل با تحلیل های 
خــاص و موقتــی معموال 
رویکرد سیاسی و تبلیغاتی دارد. نگاه مقطعی به 
آمار ضمن آسیب به مکانیزم های آسیب شناسی 
و ارزیابی، ممکن اســت به گمراهــی مدیران و 
تصمیمات اخذ شده منجر شود. کاهش بهای تمام 
شــده تولید در مقطع فعلی بیشتر به جهت افت 
قیمت جهانی مواد اولیه و کاالها اســت. از سوی 

دیگر بخشی...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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بازار دالر منتظر 
نشست شورای حکام

ورود تدریجی خودروهای 
پرتیراژ  به  بورس

تولید از کمبود تقاضا و نقدینگی رنج می برد

فشار افت  تقاضا  بر تولید
صفحه4

صفحه2

کسادی   بازار  مصالح   ساختمانی
رکود   بازار   مسکن   دامن   بخش   ساخت   و ساز   را    گرفت

 قیمت دالر در بازار متشکل روز گذشته باال رفت اما 
قیمت سکه و طال ریزش کرد. به گزارش اقتصادنیوز، 
قیمت دالر در بازار متشــکل تا مرز ۳۱ هزار تومان 
باال رفت اما روز گذشته بیش از ۸۰۰ تومان ریزش 
کرد و با ۳۰ هزار و ۱۹۷ تومان معامله شد. اسکناس 
آمریکایی در بازار یاد شده روز گذشته در محدوده 
۳۰  هزار و ۳۱۱ تومان به فروش رسید. این قیمت 
در مقایسه با روز گذشته ۱۱۴ تومان رشد را نشان 
می دهد.  صرافی ملی هم روز گذشته قیمت خرید و 
فروش دالر را اعالم کرد. بر این اساس قیمت خرید 
دالر آمریکا ۲۸ هزار و ۸۵۵ تومان)بیست و هشت 
هزار و هشتصد و پنجاه و پنج تومان( و قیمت فروش 
 دالر آمریــکا  ۲۹ هزار و ۱۴۵ تومان  )بیســت و نه 

هزارو صد و چهل و پنج...

مدیر نظارت بر بورس ها با اشــاره به عرضه برخی از 
خودروها در بورس کاال طی چند ماه گذشته، از ورود 
تدریجی خودروهای پرتیراژ به این بورس خبر داد. به 
گزارش ایسنا، امیرمهدی صبایی در نشستی که روز 
گذشته برگزار شد، درمورد سیگنال فروشی در فضای 
مجازی اظهار کرد: اداره ای در ســال ۱۳۹۸ در این 
راستا تشکیل شد که در چهار حوزه ناشران، نهادهای 
مالی، بازار و فضای مجازی گزارش دریافت میکند. 
عالوه بر این اخیرا سامانه ای برای رصد خودکار فضای 
مجازی ایجاد شده است که هر تخلفی را مورد بررسی 
قرار می دهد و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، توسط 
مراجع ذی صالح اقدامات الزم صورت می گیرد. وی 
در ادامه با بیان اینکه یکی از برنامه های سازمان بورس 

راه اندازی بازار دو طرفه...



اقتصاد2
ایران

ورود تدریجــی خودروهــای 
پرتیراژ به بورس کاال

مدیر نظارت بر بورس ها با اشــاره به عرضه برخی از 
خودروها در بورس کاال طی چند ماه گذشته، از ورود 
تدریجی خودروهای پرتیراژ به این بورس خبر داد. 
به گزارش ایسنا، امیرمهدی صبایی در نشستی که 
امروز برگزار شد، درمورد سیگنال فروشی در فضای 
مجازی اظهار کرد: اداره ای در ســال ۱۳۹۸ در این 
راستا تشکیل شد که در چهار حوزه ناشران، نهادهای 
مالی، بازار و فضای مجازی گزارش دریافت میکند. 
عالوه بر این اخیرا سامانه ای برای رصد خودکار فضای 
مجازی ایجاد شده است که هر تخلفی را مورد بررسی 
قرار می دهد و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، توسط 

مراجع ذی صالح اقدامات الزم صورت می گیرد.

راه اندازی بازار دوطرفه
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از برنامه های سازمان 
بورس راه اندازی بازار دو طرفه است، گفت: هدف از 
راه اندازی این بازار این است که فعالین بازار بتوانند با 
پیش بینی از نوسانات بازار امکان کسب سود داشته 
باشند. البته دو ابزار مهم فروش استقراضی و آتی روی 

شاخص برای راه اندازی این بازار بسیار مهم است.

آخرین وضعیت افزایش دامنه نوسان
مدیر نظارت بر بورس ها در ادامه درمورد بازگشایی 
دامنه نوســان توضیح داد: در شرایط فعلی اولویت 
حفظ تعادل در بازار ســرمایه اســت. از نظر نگاه 
کارشناســی وجود چنین پارامترهایــی در بازار 
سرمایه ایران متغیر اضافه و مزاحم تلقی می شود. 
اما به طور کلی باز شــدن دامنه نوسان یک پدیده 
مثبت اســت. صبایی ادامه داد: بــرای افزاش یا باز 
شدن دامنه نوسان باید شــرایط بازار را هم در نظر 
گرفت. برای ســازمان بورس در کشور یک وظایف 
نانپشته تعریف شده است که ممکن است در هیج 
جای دنیا وجود نداشــته باشــد. بازار سرمایه باید 
 بتواند عالوه بر سایر پارامترها به موضوع ریسک هم 
رســیدگی کند. به گفته وی، به راحتی نمی توان 
درمورد افزایش دامنه نوســان تصمیم گرفت و این 
موضوع نیازمند بسترســازی است. مدیر نظارت بر 
بورس ها در ادامه بــا تاکید بر این که صنعت خودرو 
بیشترین آسیب را از قیمت گذاری دستور می بیند، 
اظهار کرد: حدود ۱۲۰ هزار میلیــارد تومان زیان 
انباشــته در این صنعت وجود دارد. صبایی با بیان 
این که عرضه خودرو در بورس کاال یک نعمت است، 
عنوان کرد: نمی توان همه خودروها را ظرف یک هفته 
یا یک ماه در بستر بورس کاال عرضه کرد. بلکه این 
اتفاق باید به صورت تدریجی رخ دهد. همانطور هم که 
شاهد بودیم این روند از خودروهای کم تیراژ آغاز شد 
 و با شیب مالیم به سمت خودروهای پرتیراژ حرکت 
خواهد کرد. به گفته وی، هدف نهایی این است که 

پرتیراژترین خودروها در بورس کاال عرضه شود.

NAV ها به قیمت ETF نزدیک شدن
وی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا در مورد وضعیت 
صندوق های دارا یکم و پاالیــش یکم گفت: چالش 
اصلی این صندوق ها فاصله NAV با قیمت معامالتی 
است که تا چند روز قبل زیر ۷۰ درصد بود. اما در نهایت 
اصالح اساســنامه این صندوق ها که توسط سازمان 
بورس پیشنهاد شده بود توسط هیات وزیران تصویب 
شــد. مدیر نظارت بر بورس ها ادامه داد: براین اساس 
اطالعیه آغاز فعالیت بازارگردان صندوق پاالیش یکم 
منتشر شد که پس از آن شاهد رشد P به NAV در این 
صندوق بودیم که تا ۷۴ درصد افزایش یافت و هدف 
این است که این میزان نزدیک به ۱۰۰ درصد  بشود. به 
گفته صبایی، هنوز اطالعیه شروع فعالیت بازارگردان 
دارا یکم منتشر نشده است اما شاهد سیگنال مثبت 

وضعیت پاالیش یکم به دارا یکم خواهیم بود.

خبر

بر اساس اطالعات مبتنی بر 
داده های سامانه ملی اشتغال، 
تعداد بیکاران فارغ التحصیل 
دانشــگاهی زیر ۴۰ سال در 
ســال ۱۳۹۹ بیــش از ۱.۷ 
میلیون نفر بوده اند که ۸۲ درصد آنها مجرد و بیش از ۹۰ 

درصد آنها در کنار خانواده زندگی می کردند.
برآوردهای مبتنی بر داده های سامانه ملی اشتغال حاکی 
از این است که در سال ۱۳۹۹، در اقتصاد ایران بیش از 
یک میلیون و ۷۱۱ هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی زیر 
۴۰ سال بیکار وجود داشته که ۸۲ درصد آنها مجرد بودند 

و غالباً به عنوان فرزند در کنار خانواده زندگی می کردند.
مرکز آمار ایران ســهم فارغ التحصیالن دانشــگاهی و 
آموزش عالی از جمعیت بیکاران کشور در سال ۱۳۹۹ 
را ۳۸.۹ درصد و جمعیت آنهــا را کمتر از ۹6۳ هزار نفر 
تخمین زده اســت؛ اما برآوردهای مبتنی بر داده های 
سامانه ملی اشتغال و کســب وکار که از دفتر مطالعات 
رفاه اجتماعی وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این 
زمینه منتشر شده، اختالفات چشمگیری با روایت مرکز 
آمار دارد و به عنوان نمونه، سهم بیکاران فارغ التحصیل 
دانشگاهی زیر ۴۰ سال از جمعیت بیکاران کشور را 6۱.۲ 
درصد و جمعیت آنها را بیش از یک میلیون و ۷۱۱ هزار 

نفر اعالم می کند.

زندگی خصوصی دانشگاهی های بیکار
بیکاری جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها و آموزش عالی 
جدا از بار روانی و اجتماعی بیــکاری و اتالف عمر برای 
خود این افراد، برای خانواده هایشان نیز آزاردهنده بوده و 
به ویژه از منظر اقتصادی دارای هزینه باالیی است. عالوه 
بر این، تأثیر وضعیت اشــتغال جوانان درس خوانده در 
ازدواج و تشکیل خانواده نیز امر بدیهی و اثبات شده ای 
است؛ آن هم در شرایطی که یک جوان بیکار بدون اتکا به 
وضعیت اقتصاد خانواده، به سختی قادر به تأمین ملزومات 

ازدواج و زندگی مشترک است.

یکی از موضوعاتی که در گــزارش دفتر مطالعات رفاه 
اجتماعی وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با استناد 
به داده های مرکز آمار ایران مورد بررســی قرار گرفته، 
پیشــنهاد طرحی برای اشتغال این دســته از بیکاران 
از طریق آمــوزش و تدریس به دانش آمــوزان بازمانده 
از تحصیل در دوران کروناســت که در بهترین حالت 
می تواند شرایط اشتغال موقت ۳5 هزار نفر از آنها را بعد 
از یک دوره آموزشی و با دستمزد ماهانه ۲ میلیون تومان 
تضمین کند. گذشته از اینکه چنین طرحی در مقایسه با 
جمعیت یک میلیون و ۷۱۱ هزار نفری فارغ التحصیالن 
بیکار زیر ۴۰ سال کارگشاست یا نه، آمارهای ارائه شده 

در این گزارش بسیار قابل تأمل است.
بررسی های دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار در 
مورد وضعیت تأهل بیکاران دارای تحصیالت عالی، نشان 
می دهد ۸۴ درصد این جمعیت یک میلیون و ۷۱۱ هزار 
نفری در سال ۱۳۹۹ مجرد، ۱۴ درصد متأهل و ۲ درصد 
)به دلیل فوت یا طالق( بدون همسر هستند. از نگاهی 
دیگر به این ماجرا، بیشترین تعداد این گروه از بیکاران 
معادل یک میلیون و 5۴۷ هزار نفر، در خانواده نقش فرزند 
را دارا هستند. به عبارت دیگر، بیش از ۹۰ درصد بیکاران 
فارغ التحصیل دانشگاهی زیر ۴۰ سال کشور، همچنان 
به عنوان فرزند در کنار خانواده زندگی می کنند و عمدتاً 

بار مالی معیشت آنها نیز بر گرده خانواده هاست.

بیکاری درس خوانده ها به تفکیک استان
بررسی نقشه پراکندگی بیکاران فارغ التحصیل زیر ۴۰ 
سال در ایران حاکی از این اســت که کانون اصلی این 
جمعیت بنا به جغرافیای اقتصادی و اجتماعی کشور، 
در تهران اســت و درمجموع ۲5۴ هــزار و ۴۴5 نفر از 
فارغ التحصیالن دانشگاهی زیر ۴۰ سال بیکار در سال 
۱۳۹5 در این استان زندگی می کنند. البته این موضوع 
برای تهران به عنوان پایتخت و پرجمعیت ترین استان 
کشور که بیشترین مهاجرت پذیری را دارد، دور از انتظار 
نیست؛ اما نکته قابل توجه این است که در این رده بندی، 
استان خوزستان به عنوان پنجمین استان پرجمعیت 
کشور، در رتبه دوم بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی قرار 
گرفته و بعد از آن استان کرمان به عنوان نهمین استان 
پرجمعیت کشور در رتبه سوم قرار دارد. استان های فارس 
و اصفهان نیز به عنوان چهارمین و سومین استان های 
کشــور از لحاظ جمعیت، در رتبه های ســوم و چهارم 

میزبانی از فارغ التحصیالن بیکار جای می گیرند.
از منظر جمعیت بیــکاری درس خوانده ها به تفکیک 
استان، بدترین شرایط به اســتان خوزستان تعلق دارد 
که باوجود سهم ۱۴.۸ درصدی از تولید ناخالص ملی، 
فارغ التحصیالن دانشگاهی آن چنین شرایطی نامساعدی 
دارند. در مقابل، استان های یزد، قزوین، خراسان جنوبی 
و قم به ترتیب از نظر جمعیت بیکاران فارغ التحصیل زیر 

۴۰ سال بهترین شرایط را دارند به گونه ای که در سال 
۱۳۹۹، فقط ۸۳۰۷ فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار زیر 
۴۰ سال در استان یزد وجود داشته و جمعیت این افراد 
در استان قزوین ۸6۱۰ نفر و در استان خراسان جنوبی 

۸۸۴۰ نفر بوده است.

سایر شاخص های بیکاری درس خوان ها
برآوردهای انجام شــده بر پایه اطالعات ســامانه ملی 
اشــتغال و مرکز آمار ایران حاکی از این اســت که در 
سال ۱۳۹۹ حدود 5۲ درصد بیکاران دارای تحصیالت 
دانشگاهی زیر ۴۰ ســال در ایران را مردان و ۴۸ درصد 
را زن تشکیل می دادند. از نگاهی دیگر، بررسی جمیع 
بیکاران این گروه به تفکیک دهک هــای درآمدی نیز 
حاکی از این است که بیشترین ســهم از این جمعیت 
بیکاران معادل ۱۴.۳ درصد بــه دهک هفتم درآمدی 
مربوط می شود و درمجموع، دهک های متوسط درآمدی 
)از ۴ تا ۷( با ســهم ۴6.۳ درصدی، بیشــترین سهم را 

بیکاران فارغ التحصیل زیر ۴۰ ساله کشور دارند.
از این منظر، کمترین تعداد بیکاران معادل 6.۱ درصد 
متعلق به دهک اول درآمدی اســت. بررســی جایگاه 
درآمــدی خانوارهــای دارای فرزنــد فارغ التحصیل 
دانشگاهی نشان می دهد که سهم خانوارهای ضعیف تر 
از بیکاران فارغ التحصیل کمتر است و این رویه تا دهک 
هفتم درآمدی که مــرز میان دهک های فقیــر و دارا 

محسوب می شود، ادامه دارد.
احتماالً، همراهی فارغ التحصیالن در خانوارهای فقیر 
با مشــاغل با درآمد کمتر یا نامتناسب آب تحصیالت 
در خانوارهــای فقیــر یکــی از دالیل کاهش ســهم 
درس خوانده ها در این خانوارها باشــد؛ به خصوص که 
طبق گزارش معاونت رفــاه اجتماعی وزارت کار، بیش 
از ۹۰ درصد فارغ التحصیالن بیکار زیر ۴۰ سال کشور 
همچنان به عنوان فرزند در کنار خانواده زندگی می کنند 
و طبیعتاً هزینه معیشت آنها به خانوار تحمیل خواهد 
شد. باال ماندن سهم این جمعیت در خانوارهای ۴ دهک 
باالی درآمدی هم می تواند به نوعی وابسته با تاب آوری 

اقتصادی باالتر این خانوارها باشد.

بیکاری فارغ التحصیالن زیر 40 سال از نگاه سامانه ملی اشتغال

درسخواندههایبیکارچهمیکنند؟

شرایط آبی سختی در تهران داریم
محرابیان گفت: در شــرایط موجود بخصوص 
در تهران وضعیت سختی به لحاظ آبی داریم و 
امیدواریم با همکاری مردم وضعیت موجود را 

مدیریت کنیم.
به گزارش وزارت نیرو، »علی اکبر محرابیان« 
در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره وضعیت 
آبی و بارندگی کشــور، اظهار کرد: امیدواریم 
در آینده شاهد بارش بهتری باشیم و وضعیت 
ســدها بهتر شود، ولی در شــرایط موجود به 
خصوص در تهران وضعیت سختی به لحاظ آبی 
داریم و از مردم تقاضا داریم با مدیریت خوبی 

که دارند، کمک کنند تا مشکلی پیش نیاید.
محرابیان خاطرنشــان کرد: در حــوزه برق با 
مدیریت خوبی که مردم عزیزمان انجام دادند 
تابســتان را بدون خاموشــی در کشور پشت 
سر گذاشــتیم و در بخش خانگی هیچ گونه 
خاموشی نداشتیم و در دیگر بخش ها هم مردم 

مدیریت خوبی را انجام دادند.
وزیر نیرو تاکید کــرد: امیدواریم در حوزه آب 
هم همین طور باشد. مردم بهتر از ما می دانند 
وقتی می گوئیم شرایط سخت است، خودشان 
به صورت خودکار مدیریت می کنند، امیدواریم 

این شرایط در بخش آب هم حاکم باشد.
محرابیان همچنین دربــاره وضعیت صادرات 
و واردات بــرق کشــور اظهار کرد: بر اســاس 
قراردادهایی که داریــم، در زمان هایی که مازاد 
تولید برق داریــم، صادرات انجــام می دهیم و 
زمان هایی که نیاز به برق داریــم، واردات انجام 
می دهیم و در فاز صادرات و واردات برق در تالشیم 

تا حداکثر منفعت را برای کشور در نظر بگیریم.

بورس در مدار صعود
افزایش ارزش صف های خرید

در آخرین روز معامالتی هفته شاخص کل بورس 
تهران برای دومین روز متوالی رشد کرد و در مدار 

صعودی باقی ماند.
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز چهارشنبه 
بیست و پنجم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت 
نسبت به روز کاری قبل ۳ هزار و ۱۴۹ واحد رشد 
کرد و به رقم یک میلیون و ۴۱۳ هزار و 5۷۳ واحد 

رسید. 
شــاخص هم وزن بورس نیز با صعود هزار و ۷۰۱ 
واحدی در سطح ۴۰۱ هزار و ۴۷۰ واحدی ایستاد. 
همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( ۴۷ 
واحد باال آمد و در ســطح ۱۸ هــزار و ۴۷۸ واحد 

قرار گرفت. 

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها 
روز گذشــته نمادهای »پارســان«، »وغدیر« و 
»شستا« بیشــترین تأثیر را در رشد شاخص کل 
بورس داشــتند و در مقابل نمادهــای »کگل«، 
»شپدیس« و »وصندوق« بیشترین تأثیر منفی را 
بر شاخص کل داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای 
»صبا«، »ددانا« و »پخش« بیشترین تأثیر افزایشی 
را بر شاخص کل فرابورس داشتند و »زاگرس«، 
»غصینو« و »فغدیر« بیشــترین تأثیر کاهنده را 
بر شاخص داشــتند.  در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس خگستر صدرنشین است و شستا و 
خودرو در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز 
نمادهای دی، فرابورس و تلیسه پرتراکنش  ترین 

نمادها هستند.  

ارزش معامالت بازار سهام 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام به 
رقم 6 هزار و 6۹6 میلیــارد تومان کاهش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار و 
۸۱۹ میلیارد تومان بود که ۲۷ درصد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.  
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش ۷ 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و 

۹۲ میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت چهارشنبه ۹۳ نماد صف خرید داشتند 
و ۲۳ نماد با صف فروش مواجــه بودند. مجموع 
ارزش صف هــای خرید با افزایــش ۷۸ درصدی 
به ۲۲6 میلیــارد تومان رســید و مجموع ارزش 
صف های فــروش ۲۱ درصد کاهش یافت و ۲۰5 
میلیارد تومان بود. در پایان معامالت روز گذشته 
ارزش صف های خرید در رقم ۸6 میلیارد تومان 
ایســتاد.  در پایان معامالت نماد حتوکا )شرکت 
حمل و نقل توکا( با صف  خرید ۱۳ میلیارد تومانی 
در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس 
از حتوکا، نمادهای شفا )شرکت سرمایه گذاری 
شفا دارو( و باالس )شرکت مهندسی ساختمان 
تأسیسات راه آهن( بیشترین صف خرید را داشتند.
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 قیمت دالر در بازار متشکل روز گذشــته باال رفت اما 
قیمت سکه و طال ریزش کرد. به گزارش اقتصادنیوز ، 
قیمت دالر در بازار متشکل دور روز قبل تا مرز ۳۱ هزار 
تومان باال رفت اما روز گذشته بیش از ۸۰۰ تومان ریزش 
کرد و با ۳۰ هزار و ۱۹۷ تومان معامله شــد. اسکناس 
آمریکایی در بازار یاد شده روز گذشته در محدوده ۳۰  
هزار و ۳۱۱ تومان به فروش رسید. این قیمت در مقایسه 

با روز گذشته ۱۱۴ تومان رشد را نشان می دهد . 

قیمت دالر درصرافی ملی 
صرافی ملی هم روز گذشته قیمت خرید و فروش دالر 
را اعالم کرد. بر این اســاس قیمت خرید دالر آمریکا 
۲۸ هزار و ۸55 تومان)بیست و هشت هزار و هشتصد 
و پنجاه و پنج تومان( و قیمت فروش دالر آمریکا  ۲۹ 
هزار و ۱۴5 تومان  )بیست و نه هزارو صد و چهل و پنج 
تومان( اعالم شــد.قیمت خرید دالر توافقی هم روز 

گذشــته ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان و قیمت فروش آن در 
حول و حوش ۳۳ هزار و 65۰ تومان معامله شد .

نرخ دالر در بازارهای همسایه 
نرخ دالر روز گذشته در بازارهای همسایه نزولی بود. از طرفی 

هم قیمت درهم روز گذشته اندکی عقب نشینی کرد.

معامله گران منتظر نتیجه نشست شورای حکام
روز گذشته پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و 
تروئیکای اروپایی علیه ایران تسلیم آژانس بین المللی 
انرژی اتمی شد و در زمان نوشتن این گزارش نشست 
شورای حکام در حال برگزاری است.   در پیش نویس 

این قطعنامه بر »نگرانی عمیق« شورای حکام نسبت 
به مشکالت حل نشده ناشی از »فقدان همکاری کافی 
از سوی ایران« تاکید شده است. محمد اسالمی، رئیس 
سازمان انرژی اتمی روز گذشــته درباره پیش نویس 
قطعنامه گفته این پیش نویس از نظر ایران مردود است 
و فعال ســفری از آژانس به ایران در دستور کار نیست. 
به نظر می رسد معامله گران دالر در انتظار نتایج این 

نشست هستند تا مسیر حرکتی خود را تعیین کنند . 

پیشروی قیمت اونس طال
بازار جهانی طال روز گذشــته شاهد پیشروی قیمت 
اونس طال بود. فلز گران بهای جهانی روز گذشــته در 

حدود ۷ دالر باال رفت.قیمت اونس طــال در بازار روز 
گذشته باال رفت و بر روی ۱۷۷۸ دالر قرار گرفت. 

کاهش قیمت سکه و طال 
در بازار داخلی ایران هم قیمت طال ۱۸ عیار روز گذشته 
برخالف روز گذشته آرایش نزولی به خود گرفت. فلز 
زرد رنگ داخلی روز گذشــته با 6 هزار تومان کاهش 
نســبت به روز قبل در محدوده ۱ میلیون و 5۱۴ هزار 
تومان به فروش رسید.  قیمت سکه امامی روز گذشته 
۱۲۱ هزار تومان کاهش را تجربه کرد. سکه روز گذشته 
با ۱6 میلیون و ۳۲۷ هزار تومان معامله شد . فلز گزان 
بهای داخلی در نیمه ظهر  روز گذشته در حول و حوش 
۱6 میلیون و ۳5۰ هزار تومان تــا ۱6 میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان به فروش رســید. این قیمت در مقایسه با 
روز قبل تقریبا نزدیک به 5۰ هــزار تومان کاهش را 

نشان می دهد .

  مریم بابایی
ایران یکی از واردکننده های اصلی دانه های روغنی در دنیاست. 
در حالی که عمده نیاز ایران در این محصول تاکنون از آمریکای 
جنوبی و آسیا تامین می شــود، کارشناسان معتقدند با توجه به 
نزدیکی کشور قزاقستان، کشت فراسرزمینی این محصول در این 

کشور می تواند جایگزین واردات شود.
 روابط تجــاری ایران و قزاقســتان طی ســال های اخیر روند 
صعودی به خود گرفته اســت. عمده واردات ایران از قزاقستان 
در حال حاضــر دانه های روغنــی، جو، ذرت دامی، گوشــت، 
خوراک آبزیان، تایر ماشین آالت سنگین، قطعات ماشین آالت 
کشاورزی و... است. در مقابل ایران به قزاقستان خشکبار، میوه، 
ســیب زمینی،رب گوجه، بیســکویت، توتون و تنباکو، ماشین 
آالت معادن، محصوالت پتروشیمی، محصولت پلیمری، واسیل 
گرمایشی گازسوز، قطعات ماشین آالت کشاورزی، لبنیات سنتی 

و... صادر می کند.
بررسی مبادالت تجاری دو کشور نشان می دهد در سال ۱۴۰۰ 
میزان واردات ایران از قزاقستان ۷۷.۸ میلیون دالر و در مقابل 

صدرات ایران به این کشور ۱۸۷ میلیون دالر بوده است.

بررســی های مرکز پژوهش هــای اتاق بازرگانی تهران نشــان 
می دهد هرچند موافقت نامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراســیا 
که قزاقستان نیز جزئی از آن است، زیرســاخت نهادی مهمی 
برای توسعه تجارت دوجانبه به شــمار می رود، با این حال این 
تا زمانی که این موافقت نامه تبدیل به یک موافقت نامه تجارت 
آزاد نشود و یا منجر به الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
نگردد، نمی تواند در بلندمدت و میان مدت مبنایی مطمئن برای 
فعالیت تجار دو کشور، به ویژه تجار قزاق که گزینه های بیشتر و 

سهل الوصول تری در اختیار دارند، فراهم کند.
مسائلی مانند موانع قانونی، تحریم های بین المللی، قیمت گذاری 
دســتوری و قوانین حمایتی از تولیدات داخلی مهم ترین موانع 
تداوم و تأثیرگذاری موافقت نامه های تجاری ایران با کشورهای 
خارجی از جمله اتحادیه اقتصادی اوراســیا به شمار می رود و 
بنابراین اصالحات در ســاختار و قوانین اقتصادی کشور شرط 

مهمی برای توسعه تجارت خارجی کشور و از جمله با قزاقستان 
است. یکی از حوزه هایی که می تواند برای توسعه روابط تجاری 
دوجانبه تأثیرگذار باشــد تجارت دانه های روغنی است. ایران 
یکی از واردکننده های اصلی این محصوالت و قزاقســتان یکی 
از تولیدکنندگان بزرگ آنها در جهان است. درحالی که ایران در 
حال حاضر عمده نیاز خود را از امریکای جنوبی و آســیا تأمین 
می کند، قزاقستان با توجه به بعد مسافت کمتر می تواند جایگزین 

بخشی از نیاز وارداتی ایران شود.
قزاقستان زمین و آب زیادی برای کشــاورزی در اختیار دارد و 
دولت هم برنامه های بلندمدت برای توسعه این بخش و از جمله 
با همکاری کشورهای دیگر دارد. به این ترتیب، کشت فرامرزی 
می تواند در دســتور کار همکاری های دوجانبــه برای افزایش 

همکاری ها و افزایش سطح تجارت دوجانبه قرار گیرد.
یکی از مهم ترین زیرساخت های تجارت میان دو کشور راه آهن 

KTI است. این مسیر هرچند عملیاتی شــده است، با این حال 
آمار حمل ونقل کاال از آن چندان قابل توجه نیســت. اســتفاده 
از ظرفیت های این مســیر و فعال کردن آن کمک مهمی برای 
تجار دو کشــور خواهد بود. به ویژه، به لحاظ تسهیل مبادالت و 
ایجاد جذابیت برای تجار و تولیدکنندگان، تبدیل منطقه ویژه 
اقتصادی ســرخس به منطقه آزاد تجاری-اقتصادی می تواند 

تأثیرگذار باشد.
ارمنستان، به عنوان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسیر زمینی 
برای دسترسی به دیگر اعضای این اتحادیه ندارد و ایران، به عنوان 
کشور شــریک این اتحادیه، می تواند به پل ارتباطی میان این 
کشور و دیگر اعضا تبدیل شود. در مورد خاص قزاقستان، تعریف 
یک مســیر ارتباطی از راه آهن KTI به ارمنستان، مثاًل از طریق 

کریدور شمال جنوب، می تواند مورد توجه قرار گیرد.
گسترش همکاری های ایران و قزاقستان در صنعت انرژی آمار 
تجارت دوجانبه را تا حد چشــمگیری بهبود خواهد بخشــید. 
استفاده از ظرفیت های مســیر خط آهن KTI برای اتصال نفت 
قزاقســتان به خلیج فارس و دریای عمان می تواند به عنوان یک 

گزینه مورد توجه قرار گیرد.

رکود بخش ساخت و ساز در کنار سرعت نسبتا پایین 
طرح نهضت ملی مسکن ظاهرا به انباشت تولید مصالح 
ساختمانی روی دست شرکت ها و دالالنی که از سال قبل 
تا پایان بهار امسال بر طبل گرانی می کوبیدند منجر شده 
است. قیمت سیمان در تابستان نسبت به بهار ۱5 درصد 
افت کرد و نرخ آهن و فوالد ثابت ماند. به گزارش ایسنا، 
بررسی ها از حوزه ساخت و ســاز حاکی از آن که برخی 
سازندگان در پاس کردن چک های مصالح ساختمانی 
دچار مشکل شده اند. با این حال هنوز شرکت ها و دالالن 
مصالح طی تماس با مدیران پروژه هــا آنها را به خرید 

اقساطی نهاده های ساختمانی ترغیب می کنند.
به نظر می رسد رکود بازار مسکن، دامن بخش ساخت 
و ساز را گرفته است. بهار امسال تولید مسکن در تهران 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴6.۱ درصد و در کل 
کشــور ۱۳ درصد کاهش یافته است. عمده پروانه های 
ساختمانی که در پاییز و زمستان سال گذشته صادر شد 
مربوط به طرح نهضت ملی مســکن بود؛ پروژه ای که با 

توجه به کمبود منابع به تدریج کندتر پیش رفته است.
اگرچه برخی کارشناســان معتقدند رونق ســاخت و 
ساز می تواند به رشد قیمت مســکن منجر شود. اما در 
مقابل، عده ای دیگر می گویند که عرضه مسکن منجر به 
کاهش فشار تقاضا می شود و در بلندمدت به نفع مردم 
است؛ چرا که هزینه های مســکن سنگین ترین وزن را 
در ســبد خانوار دارد و تامین خانه می تواند هزینه های 
 خانواده هــا را تا حد قابل توجهی پایین بیــاورد و تورم 
را کاهش دهد. وزارت راه و شهرسازی از اجرایی شدن 
یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن سخن می گوید. 
اما طبق اعالم ســازمان ملی زمین و مسکن برای 5۰۹ 
هزار واحد پروژه تعریف شده و ۱۹۴ هزار واحد به مرحله 
فونداسیون رسیده است. مسئوالن وزارتخانه می گویند 
باید به این تعداد واحدهای خودمالکی، نوسازی روستایی 
و غیره را هم اضافه کرد که مجموع تولید مسکن در کشور 

را به یک میلیون واحد می رساند.
اما فضای کلی نشان می دهد امیدواری به وعده وزارت راه 

و شهرسازی مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی 
کمرنگ شده است. به دلیل عدم توانایی متقاضیان در 
تامین آورده، افزایش هزینه ها نسبت به سال گذشته و 
ورود نکردن سیستم بانکی به این طرح برای تامین وام 

واحدها، پروژه ها دچار کندی در اجرا شده اند.
سنگین تر شدن رکود مسکن نسبت به سال گذشته اثر 
منفی بر صنایع جانبی این بخش داشــته است. اگرچه 
عواملی همچون کسادی معامالت مسکن، نوسانات ارزی، 
قیمت گذاری دســتوری، قطعی برق در بعضی مقاطع 
و مشکالت صادرات سیمان و فوالد، مشکالتی را برای 
صنایع سیمان و فوالد ایجاد کرده اما سازندگان مهمترین 
عامل در کســادی بازار نهاده های ساختمانی را کاهش 
شدید ساخت مسکن می دانند. البته از زمانی که سیمان 
در بورس کاال عرضه شده این صنعت دچار تحول شده و 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر توفیق 
برنامه های دولت در رفع محدودیتهای برق کارخانجات 
سیمان و فوالد منجر به مازاد تولید نهاده های ساختمانی 

شده که دست کم از این نظر نگرانی ها بابت تورم مصالح 
ساختمانی کاهش پیدا کرد و بازار به آرامش رسید.

قیمت نهاده های ساختمانی شــهر تهران در تابستان 
۱۴۰۱ کاهش ۳.۴ درصدی را در مقایسه با بهار تجربه 
کرد. این در حالی اســت کــه فصل بهــار، نهاده های 
ساختمانی در پایتخت رشــد ۲6.۳ درصدی قیمت را 
در مقایسه با زمستان ۱۴۰۰ به ثبت رســانده بود. در 
بین گروه های اجرایی، بیشترین تورم فصلی مربوط به 
»نقاشی ساختمان« با ۹.۹ درصد افزایش و کمترین تورم 
به گروه »سیمان، بتن، شن و ماسه« با منفی ۱5.۴ درصد 
مربوط شد. قیمت گروه »آهن، میلگرد و پروفیل« نیز ۰.۴ 
درصد در مقایسه با بهار کاهش یافت. قیمت هر کیلوگرم 
میلگرد در حال حاضر بین ۱6 تا ۱۷ هزار تومان و قیمت 

هر پاکت سیمان تیپ 5 تقریبا 55 هزار تومان است.
تابستان ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه مصالح ساختمانی 
شهر تهران ۲۹.۳ درصد بوده که در مقایسه با فصل قبل 

)۴۳.۴ درصد( معادل ۱۴.۱ درصد کاهش داشته است.

مصالح ساختمانی روی دست دالالن مانده است؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت طال و سکه ریزش کرد

بازار دالر منتظر نشست شورای حکام

ایران از قزاقستان چه محصوالتی وارد می کند؟ 

کشت فرامرزی دانه های روغنی در قزاقستان امکان پذیر است؟



3 بازار

شرایط اقتصادی و مشکل صادرات مانند تعهدات ارزی موجب 
شده تا محصوالت استراتژیک ایران مانند پسته و زعفران در 
ســبد قاچاقچیان قرارگرفته و از افغانستان به سایر کشورها 
صادر شــود. اگرچه محصوالت کشاورزی کشور مانند پسته، 
زعفران و کشمش در سطح جهان پرآوازه بوده و بخش مهمی 
از نیاز کشورهای آسیایی و اروپایی را تأمین می کند اما حاال 
برخی از کشورها مانند آمریکا، یونان، اسپانیا و ترکیه با افزایش 
سطح تولید و کیفیت توانسته اند از محصوالت ایرانی سبقت 

گرفته و به رقیب سرسخت ما تبدیل شوند.
غفلت از تولید، کیفیت و موانع پیش روی صادرکنندگان این 
روزها شرایط ســختی را برای رقابت در بازارهای جهانی به 
همراه داشته است تا آنجا که بخشــی از محصوالت تولیدی 
ایران از طریق قاچاق و توســط تجار افغانستانی به بازارهای 
جهانی ارسال می شــود و قیمت محصوالت تولیدی امکان 

رقابت با محصوالت خارجی را ندارد.
بنا بر اظهارات یکی از فعاالن حوزه صادرات پسته اکنون کشور 
آمریکا نیز تولیدکننده و صادرکننده محصول پسته است و با 
توجه به کاهش هزینه های تولید هر کیلوگرم پسته این کشور 
بین هشت تا ۹ دالرفروش می رود، حال آنکه پسته ایران باید 
باقیمت ۱۰ دالرفروش برود تا همراه با سود صادراتی باشد. در 
این میان دو کشور یونان و اسپانیا، رقیبان جدی ایران در تولید 
و فروش محصول پسته هستند که محصول باکیفیت تری را 
نیز تولید می کنند. این فعاالن حوزه صادراتی اذعان می کنند 
ترکیه مقام دوم را پس از کشور آمریکا دارد و ایران رتبه سوم را 
داراست و در صورت تداوم روند فعلی، در آینده نزدیک یونان 
و اســپانیا نیز در رتبه های باالتری از ما قرار خواهند گرفت و 
سرنوشت تلخ فرش، زیره و زعفران، برای پسته ایران نیز رقم 

خواهد خورد.
نائب رئیس شــورای ملی زعفران کشــور و رئیس اتحادیه 
صادرکنندگان زعفران خراســان رضوی در گفت وگو با بازار 

اذعان می کند: قاچاقچیان میــدان دار عرضه زعفران در بازار 
جهانی هســتند. غالمرضا میری با اشــاره به این موضوع که 
صادرات برای قاچاقچی هزینه و یا تعهــد ارزی در برندارد و 
نیاز نیست تا عوارضی پرداخت کند می افزاید: همین موضوع 
موجب شده تا قاچاقچی زعفرانش را در بازار جهانی بین ۱۵ 
الی ۲۰ درصد از قیمت صادرکننده ارزان تر به فروش برساند 

لذا قیمتی که در صادرات قانونی است،کاهش می یابد.
وی اذعان می کند: به طورکلی در شــرایط کنونی قاچاق در 
هر جای دنیا به صرفه تر از معامله قانونی است، زیرا فرد تعرفه 
گمرکی و عوارضی پرداخت نمی کند. درواقع هر شرکتی که 
محصوالت خود را مثال به چین و به صــورت قانونی صادرات 
کند، عالوه بر اینکه باید ۱۳ درصد تعرفه گمرکی برای صادرات 
محصول به این کشــور بپردازد، باید ۱۹ درصد هم مالیات بر 
ارزش افزوده در چین پرداخت کند، به همین دلیل برخی از 
همین صادرکننده های خرده پای زعفران در ایران برای فرار از 
پرداخت تعرفه یا مالیات بر ارزش افزوده ممکن است دست به 

قاچاق زعفران به این کشور بزنند.
وی عنوان می کند: قاچاقچی از فرصتی که برای صادرکننده 
به وجود آمده است، سوءاستفاده می کند و زعفران را از کشور 
خارج می کند و صادرکننــده هم مجبور اســت به ناچار در 
بازارهای جهانی با قاچاقچی رقابت کند که کار بسیار سختی 
اســت. میری با اشــاره به این موضوع که ما بازار را به تدریج 
به دست قاچاقچی و کشورهای همسایه می دهیم و کشورهای 
همسایه به دلیل اینکه صادراتشان نیازمند پرداخت عوارض 
نیست، به راحتی زعفران صادر می کنند اظهار می کند: این در 
حالی است که اگر ما بخواهیم به کشورهای چین و هندوستان 

زعفران صادر کنیم، باید ۳۸ درصد عوارض پرداخت کنیم.
نائب رئیس شورای ملی زعفران کشور اذعان می کند: به دلیل 
تحریم، از بازار عربســتان صعودی و آمریکا محروم هستیم و 
این باعث شده است بخش عمده ای از بازار را به دست قاچاق 

بدهیم و بخشی از آن را دانسته یا ندانسته به دست کشورهای 
همســایه بدهیم که آن ها تجارت زعفران مــا را در بازارهای 
جهانی به دســت بگیرند. رئیس کمیسیون آب و محصوالت 
کشــاورزی اتاق بازرگانی مشــهد نیز در این رابطــه به بازار 
می گوید: مادامی که به برنامه های تدوین شــده در راستای 
حمایت از صادرکنندگان عمل نشود و نگاه جزیره ای در فضای 
اقتصادی حاکم باشد، تعداد زیادی از صادرکنندگان حرفه ای 
و متخصص عرصه را ترک می کننــد و کیفیت فعالیت های 

صادراتی کاهش می یابد.
علی شــریعتی مقدم می افزاید: با توجه به مانع تراشــی های 
متعددی کــه در حوزه صــادرات رخ می دهد، بســیاری از 
بازارهای صادراتی فعاالن اقتصادی ازدست رفته است. با توجه 
به مانع تراشی های متعددی که در حوزه صادرات رخ می دهد، 
بســیاری از بازارهای صادراتی فعاالن اقتصادی ازدست رفته 
است. وی کاهش ۵۰ درصدی صادرات زعفران را ناشی از نگاه 
غیرواقع بینانه در تدوین قوانین و مقررات و تصمیم گیری های 
مهم در عرصه های اقتصادی دانســته و عنوان می کند: برای 
دستیابی به این مهم، بایســتی به افزایش تسلط و تمرکز در 
حوزه صادرات بپردازیم و نســبت به کاهش موانع موجود در 

این زمینه اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه مشکالتی که در حوزه صادرات محصوالت 
کشاورزی وجود دارد، منحصر به اســتان نبوده و جنبه ملی 
دارند ادامه می دهد: برای دستیابی به توسعه اقتصادی مناطق 
کویری، بایســتی از بسترهای بومی کشــور به صورت مدرن 
بهره برداری کنیم و با ایجاد ارزش افزوده، اســتفاده از مزایای 
برندسازی و عملیاتی کردن برنامه های مطلوبی که در راستای 

رشد و پیشرفت اقتصاد تدوین می شود، بپردازیم.
شریعتی مقدم اظهار می کند: روند تولید زعفران در خراسان 
رضوی طی یک سال گذشته سیر نزولی را پشت سر گذاشته 
است لذا در خصوص تولید زعفران باید روش های جهشی را 

مدنظر قرار بدهیم که منجر به افزایش ارزآوری بشود و در این 
راستا نظارت و نگاه ویژه بر تولید بهداشتی، ارگانیک و حرفه ای 
ازجمله ملزوماتی اســت که در راســتای تولید زعفران باید 

موردتوجه قرار بگیرد.
شریعتی مقدم اذعان می کند: اگر در حوزه کشاورزی به تکمیل 
زنجیره هــای ارزش بپردازیم و موفق به ایجــاد ارزش افزوده 
بیشتری در محصوالت کشاورزی بشویم، قادر به ایجاد اشتغال  
و همچنین توسعه اقتصادی در منطقه خواهیم بود. یک فعال 
اقتصادی در حوزه صادرات پســته نیز در خصوص مشکالت 
پیش روی صادرکنندگان این محصــول اظهار می کند: اگر 

مشکل تعهد ارزی حل نشود صادراتی نمی توان انجام داد.
علی اصغر احمدی نیا می گوید: طبق قانون، تاجر و کشــاورز 
از مالیات معاف هســتند اما نماینــده صادرکنندگان از یک 
درصد حق کمیسیونی که دریافت می کند باید مالیات بدهد، 
حال آنکــه هم اینک به کل تراکنش حســاب ها مالیات تعلق 
می گیرد که کار صحیحی نیســت، زیرا نماینده تنها واسط 
میان کشاورز و تاجر اســت. وی اذعان می کند: این وضعیت 
انگیزه صادرات را از بین می برد و همین موجب شده تا تاجران 
افغانستانی وارد عرصه شــده و با خرید محصول از کشاورز و 
بدون پرداخت هیچ مالیات و عوارض گمرکی، اقدام به قاچاق 

پسته ایران کرده و سود خود را به دالر دریافت می کنند.
وی تصریح می کند: خرید پســته توســط این تاجران افغان 
به صورت نقد، ارزان و در حجم باالست که این بالی آشکار و 
لطمه به فعاالن داخلی، در صدور محصوالت کشمش و زعفران 
نیز قابل مشاهده است. این فعال حوزه صادرات بیان می کند: 
امسال در خراسان بیش از ۶۰ هزار تن پسته تولیدشده که ۲۰ 
هزار تن آن به مصرف داخلی رسیده و بقیه صادر می شود که 
دست کم ۱۰ هزار تن این میزان تولید را تاجران افغانستانی 

به صورت قاچاق از استان خارج می کنند.
این صادر کننده پسته بیان می کند: محصول پسته این استان 

به صورت خام به کشــورهایی مانند چین و پسته آجیلی به 
کشورهای آسیای میانه، پاکستان و افغانستان صادر می شود 
که بسیار مورد استقبال و مصرف است. احمدی نیا بابیان اینکه 
صادرات به کشورهای اروپایی اندک و به صورت مغز است می 
گوید: متأسفانه شــمار تاجران قَدر و توانمند در استان کمتر 
از انگشتان یک دست است و همین امر موجب شده تا حجم 
قابل توجهی از محصول صادراتی استان به سمت استان های 
دیگر و تاجران سایر استان ها سوق یابد. وی بابیان اینکه وجود 
سم آفالتوکسین در پســته از مهم ترین موانع صادرات این 
محصول به کشورهای اروپایی اســت ادامه می دهد: جالب 
است بدانیم که پســته آجیلی خراسان در کشورهای آسیای 
میانه به عنوان یک برند شناخته شده است و ما در کشور در این 

زمینه حرف اول را می زنیم.
این فعــال حوزه صادرات پســته بابیان اینکه بــه دنبال تهیه 
شناسنامه برای محصول پســته استان هستیم تا به این ترتیب 
شاهد جلب اعتماد بیشتر مصرف کنندگان خارجی آن باشیم 
توضیح می دهد: باید در کنار رایزنان فرهنگی در سفارتخانه های 
ایران در کشورهای خارجی، یک رایزن تجاری نیز فعال شود تا 
محصوالت این چنینی در کشورهای دیگر بهتر معرفی شود. این 
فعال حوزه صادرات پسته یادآور می شود: اکنون کشور آمریکا 
نیز تولیدکننده و صادرکننده محصول پسته است و با توجه به 
کاهش هزینه های تولید هر کیلوگرم پسته این کشور بین هشت 
تا ۹ دالرفروش می رود، حال آنکه پســته ایران باید باقیمت ۱۰ 

دالرفروش برود تا همراه با سود صادراتی باشد.
وی می گوید: دو کشور یونان و اسپانیا، رقیبان جدی ایران در 
تولید و فروش محصول پسته هستند که محصول باکیفیت تری 
را نیز تولید می کنند. وی بی آبی را تهدید جدی برای پســته 
خراسان رضوی دانســته و ادامه می دهد: مطلوب ترین دوره 
آبدهی پسته استان ۲۵ روز است که هم اکنون این دوره به ۴۵ 
تا۶۰ روز افزایش یافته است و علت آن هم کم آبی شدید است.

پسته و زعفران خراسان در سبد قاچاقچیان
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رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي تهران 
گفت: قیمت قزل آال در مغازه هاي خرده فروشي 
سطح شــهر را بین ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: قیمت ماهي قزل آال باالي ۹۰ هزار 
تومان تخلف است. مهدي یوسف خاني، رئیس 
اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي تهران ضمن 
تکذیب موضوع اختالف ۸۰ درصدي قیمت ماهي 
از مزرعه تا بازار گفت: قیمت ماهي نسبت به سال 
گذشته افزایش یافته اما اختالف ۸۰ درصدي از 

مزرعه تا بازار هم مطلب درستي نیست.
وي اختالف قیمت ماهي از مزرعه تا بازار را ۳۰ 
درصد اعالم کرد و افــزود: به عنوان مثال قیمت 
مزرعه ماهي قزل آال ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان و قیمت 
عمده فروشــي در بازار عمده فروشي بعثت هم 
بین ۷۳ تا ۷۶ هزار تومان است که نهایتاً با قیمت 
۸۵ هزار تومان به دست مصرف کننده مي رسد.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي تهران 
حذف و کاهش واسطه هاي بین پرورش و تولید از 
مزرعه تا مصرف کننده نهایي را ضروري و به نفع 
مصرف کننده دانست و اظهار کرد: حذف واسطه 
ها موجب مي شــود که ماهي با اختالف قیمت 

کمتري به دست مردم برسد.
یوسف خاني قیمت ماهي قزل آال در مغازه هاي 
خرده فروشي سطح شــهر را بین ۸۵ تا ۹۰ هزار 
تومان اعالم کــرد و گفت: قیمــت ماهي قزل 
آال بــاالي ۹۰ هزار تومان تخلف اســت و مردم 
مي توانند گزارشــات تخلف را به شــماره ۱۲۴ 
اعالم کنند.وي افزود: اگرچه برخي فروشگاه ها 
ماهي قزل آال را به صورت بسته بندي و با قیمت 
باالتر مي فروشــند اما میانگیــن قیمت ها در 
 واحدهاي خرده فروشي بین ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان 

است.

رئیس اتحادیه ســوپرمارکت داران و مواد پروتئیني 
تهران وجود فروشــگاه هاي زنجیره اي را یک فرصت 
براي ارتقاي ســطح کمي و کیفي سوپر مارکت هاي 
شهر دانست. داود فکوري، رئیس اتحادیه سوپرمارکت 
و مواد پروتئیني تهران با بیان مطلب فوق بیان کرد: به 
فروشگاه هاي زنجیره اي باید به عنوان یک فرصت نگاه 
کرد تا فروشگاه ها و واحدهاي صنفي مویرگي از نظر 
کیفیت و کمیت اقالم خود را به روز کرده و در فکر رقابت 
با آنها باشند. وي با تاکید بر اینکه باید به مشتري احترام 
گذاشــت گفت: در صورت تنوع انواع فروشکاههاي، 
خودش تصمیم بگیرد که از کدامیک خرید کند، هر 
چه رقابت تنگاتر باشد باعث افزایش سطح ارتقا در کاال 
ها و تنوع اقالم ، همچنین ارائه ســرویس بهتر خواهد 
 شد. فکوري در ادامه تاکید کرد: باید به فروشگاه هاي 
زنجیره اي اوالً به عنوان وجود یک واقعیت نگاه کنیم، 
ثانیاً به عنوان فرصت خوب براي تمامي صنوف تا با وجود 
رقیب به سمت بهتر شدن تالش کنند. سوماً پیشرفت 
در دانش و حرفه و داد و ستدهاي به روز با سیستم هاي 
نرم افزاري و سخت افزاري حرفه اي و اتصال به پایانه 

هاي فروش از نتیجه هاي وجود این رقباست .
رئیس اتحادیه ســوپرمارکت و مواد پروتئیني تهران 

تصریح کرد: برخي از سوپرمارکت ها در شهر حتي از 
بعضي از فروشگاه هاي زنجیره اي نیز بزرگتر هستند. 
رقبا باعث شدند در چیدمان کاالهایي که گاهاً ۵۰۰۰ 
قلم را در بر مي گیرد، نظم و ســرویس دهي پرنسل 
سوپرمارکت، مشــتري مداري، دستگاه پوز، صندوق 
فروشــگاهي و بارکد خوان ها بــه روز و جدید عمل 
کنند. در شرایط کنوني بازارهاي هدف براي مصرف 
کننده مشخص و معلوم گردیده است. وي در خصوص 
اشباع بازار از کاالهاي اساسي و مواد غذایي گفت: در 
حال حاضر بازار با هیچ کمبودي رو به رو نیســت. در 
مورد اقالمي چون برنج، روغن، شکر و چاي در هفته 
هاي گذشته افزایش قیمت نداشتیم. رئیس اتحادیه 
ســوپرمارکت و مواد پروتئیني تهــران در خصوص 
نحوه اخذ حوالــه مرغ تنظیم بازاري بــراي برخي از 
سوپرمارکت ها گفت: ۲۰ درصد از اعضاي این صنف 
پروتئین فروش هســتند، بنابراین براي توزیع مرغ 
تنظیم بازاري به اتحادیه مراجعه کرده و حواله را براي 
سردخانه ها تحویل مي گرفتند که از ماه آینده براي 
دریافت حواله به اتحادیه مراجعه نمي کنند بلکه در 
 سامانه ثبت نام و از آن طریق مرغ را تهیه و در اختیار 

مصرف کننده قرار مي دهند.

در حالی که شهریور ماه امسال، 
به لحاظ تحوالت نقطه ای بازار 
اجاره، کمترین میزان رشــد 
اجاره در یک ماه نسبت به ماه 
مشابه سال قبل رصد شد، اما 
رفتار بازار اجاره در مهرماه به لحاظ تحوالت ماهانه قیمت، 
متفاوت از شهریور بود. شهریور امســال، تورم نقطه ای 
اجاره بهای مسکن در شهر تهران )میانگین رشد اجاره بها 
در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰(، حدود ۴۱ 
درصد بود. این میزان کمترین میزان رشد نقطه ای اجاره 
بها از ابتدای سال تاکنون بود. در مهرماه نیز همین میزان 
رشد نقطه ای، یعنی افزایش ۴۱ درصدی اجاره بها نسبت 
به مهر ۱۴۰۰ تکرار شده است؛ اما روند ماهانه تغییرات 

اجاره بها، شرایط متفاوتی را روایت می کند.
به گزارش فرارو، ابتدای آبان ماه امسال، مرکز آمار ایران 
در گزارشــی درباره وضعیت تورم عمومی، آماری قابل 
تامل از تورم ماهانه اجاره بهای مسکن در کشور منتشر 
کرد. در شرایطی که در هر ماه به طور متوسط تغییرات 
ماهانه اجاره بهای مسکن حول و حوش ۲ تا ۳ درصد بود، 
در گزارش آبان ماه، بیشــترین رشد اجاره بها نسبت به 
ماه های قبل ثبت شده بود. در این گزارش، تورم ماهانه 

شاخص اجاره بها در کشور در مهرماه امسال، ۶ درصد 
اعالم شده است. این عالمت حاکی از بروز رخداد متفاوت 

تورمی در بازار اجاره مسکن پاییزی بود.
در همین رابطه مسعود دانشــمند کارشناس مسائل 
اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش تورم بخش اجاره یک 
دلیل بزرگ دارد، به فرارو گفت: »طی چند سال اخیر با 
افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، خرید خانه برای 
بسیاری از مردم تبدیل به یک رویا شده است. بنابراین در 
بخش اجاره بها شاهد انفجار تقاضا هستیم. این موضوع 
به دلیل تراز نبودن تقاضا و عرضه در بازار موجب افزایش 

بیش از پیش اجاره را در بازار فراهم کرده است.«
همچنین احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن با 
اشاره به اینکه عرضه و تقاضا در بازار اجاره به هیچ عنوان 
برابر نیســت، گفت: »با توجه به وضعیتــی که در بازار 
مسکن وجود دارد که بر اساس آن قیمت ها سر به فک 
کشیده، انتظار برای خانه دار شدن زوج های جوان با توجه 
به سطح دستمزد ها در تهران به بیش از ۷۴ سال افزایش 

پیدا کرده است.«
وی افزود: »طبیعتا در چنین وضعیتــی اگر میزان وام 
مســکن به ۱ میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند، این 
موضوع تاثیری در افزایش قدرت خرید خانه از ســوی 
مردم ندارد، زیرا آن وام نیز باالخره باید بازپرداخت شود 
که با توجه به دستمزد های فعلی چنین توانایی را مردم 

نخواهند داشت. بنابراین این نیاز خرید اقشار مختلف 
به بازار اجاره منتقل می شود و همان طور که اشاره شد 
به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار اجاره، شاهد 

افزایش قیمت ها در بخش اجاره هستیم.«
همچنین دانشمند با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاضا 
در بازار اجاره خیلی بیشتر از عرضه است، گفت: »با توجه 
به اینکه دولت نیز عمال کاری برای ساخت مسکن انجام 
نمی دهد، تقاضای زیادی پشت بازار قرار دارد که نتیجه 
آن افزایش تورم در بخش اجاره بها است که در ماه های 
جاری این تورم از تمامی تورم هــای دیگر در بازار های 
مختلف پیشی گرفته است. تا زمانی که عرضه و تقاضا 
در بازار اجاره متعادل نباشد، نمی توان انتظار داشت که 

وضعیت بازار به سوی تعادل حرکت کند.«
عالوه بر بحث نامتعادل بودن عرضــه و تقاضا در بازار 
مسکن، کاهش ســرمایه گذاری در بازار ساخت و ساز 
مســکن نیز دلیل دیگر افزایش اجاره است، در همین 
رابطه مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به 
اینکه کاهش بی سابقه ساخت مسکن در کشور، به رکود 
موجود در این بازار دامن می زند، به فرارو گفت: »با توجه 
به اینکه طی چند سال اخیر قیمت مسکن در تهران با 
رکود های بی سابقه روبرو بوده و به نوعی تاکنون چنین 
افزایش قیمتــی را تجربه کرده اســت، این موضوع در 
وضعیت ساخت و ساز ها از دو طریق تاثیر گذاشته است.«

وی ادامه داد: »از یک سو با توجه به این افزایش قیمت ها 
توان خرید بخش زیادی از جامعه با کاهش روبرو شده که 
این موضوع باعث تعمیق رکود در بازار شده، از سوی دیگر با 
افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر و...، هزینه 
تمام شده بخش مسکن با رشد بسیاری همراه بود که همین 
موضوع موجبات آن را فراهم آورده تا بسیاری از سازندگان، 
دیگر از عهده تامین سرمایه برای ساخت و ساز بر نیایند.« 
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن با تاکید بر 
اینکه کاهش میزان ساخت و ساز مسکن در کشور دالیل 
متعددی دارد، به فرارو گفت: »با توجه به نااطمینانی که در 
بخش سرمایه گذاری بخصوص در صنعت مسکن وجود 
دارد، سرمایه گذاران میل و رغبت چندانی برای حضور در 
این عرصه ندارند، که اولین تاثیر این موضوع کاهش میزان 
ساخت و ساز ها توسط بخش خصوصی است، از سوی دیگر 
به دلیل افزایش سرسام آور هزینه تولید بخش مسکن، این 
موضوع دلیل دیگری است که باعث می شود، سرمایه گذای 
در بخش مسکن کاهش پیدا کند.« وی افزود: »مشکالتی 
که در فضای کسب و کار کشور وجود دارد، نیز مزید بر علت 
شده تا اگر هم کسی قصد ساخت و ساز داشته باشد، با توجه 
به کاغذبازی های اداری بــرای اخذ مجوز های گوناگون و 
همچنین فرآیند طوالنی و خسته کننده این موضوع، به 
نوعی عطای کار را به لقایش بخشــیده و دیگر ساخت و 
سازی را انجام ندهد، بنابراین باید موانع موجود در فضای 
کسب و کار کشور از میان برداشته شود، در غیر این صورت، 
سرمایه گذاری های بسیار کمتری در بخش مسکن و یا 

سایر بخش ها انجام خواهد شد.«
این کارشــناس بازار مســکن اضافه کرد: »هزینه های 
دخیل در ساخت مسکن نیز طی این چند وقت با افزایش 
بسیار زیادی روبرو بوده، رشد چند برابری قیمت مصالح 
ساختمانی از جمله سیمان، میلگرد، آهن و..، افزایش 
بیش از ۵۰ درصدی هزینه کارگر، افزایش قیمت زمین 
و...، موجب شده که هزینه تمام شده در این بخش بسیار 
زیاد شود و برخی از انبوه سازان نیز به نتوانند، تامین مالی 

پروژه های انبوه سازی را انجام دهند.«
مسعود دانشمند نیز در این زمینه معتقد است: »بر اساس 
آمار های رسمی میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن با 
کاهش شدیدی روبرو بوده که این موضوع دالیل فراوانی 
دارد. یکی از آن ها عدم وجود امنیت سرمایه گذاری در 
بخش مسکن است. همچنین افزایش بسیار زیاد قیمت 
مسکن باعث شده که بسیاری از اقشار جامعه از گردونه 
کسانی که شانس خرید خانه را دارا هستند خارج شوند. 
همین موضوع نیز انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن 

را کاهش داده است.«

News kasbokar@gmail.com

بازاراجارههرروزسقفهایتازهمیزند

دیوارکوتاهاجارهنشینها
انتظاربرایخانهدارشدن،بهبیشاز۷۴سالرسید

قیمت قزل آال باالي ۹۰ هزار تومان تخلف است

بازار با هیچ کمبودي رو به رو نیست

رئیس اتحادیه تاالرهاي پذیرایي و تجهیز مجالس تهران 
گفت: ورشکستگي تاالرهاي پذیرایي به سبب کرونا از 
سویي و رشــد قارچ گونه اتاق هاي عقد از سوي دیگر، 
ظلمي غیر قابل انکار در حــق تاالرداراني بود که براي 
خود از جایگاه و ویژگي هاي خاص و جذاب اجتماعي 
برخوردار بودند و سرمایه زیادي را هزینه کردند تا صنفي 

را پاسداري کنند.
بیژن عبدالهي با بیان مطلب فوق اظهار کرد: اتاق هاي 
عقد بدون داشتن پروانه کســب و پرداخت هیچ گونه 
هزینه اي در خانه هاي بزرگ، هم مراسم عقد برگزار مي 
کنند و هم تمامي مراسمات پذیرایي را مانند تاالرها در 
این اتاق ها اجرا مي کنند. این افراد نه مالیات مي دهند، 
نه بیمه و نه عوارض شهرداري و از آنجایي که در مکان 
هاي مسکوني قرار دارند، اماکن هم نمي تواند ورود کند؛ 
حال آنکه تاالرهاي پذیرایي تمامي هزینه هاي معلوم را 

مي پردازند و ورشکست هم مي شوند.
وي با اشاره به تخلف دفاتر ثبت ازدواج و طالق در برگزاري 

مراســم در این مکان ها گفت: دفاتر ثبت عقد و ازدواج 
فقط باید مراسم اجراي خطبه عقد را به جا بیاورند؛ اما 
متاسفانه این اماکن هم به برگزاري مراسم و اجراي سفره 
عقد مي پردازند. تمامي برنامه هایي که مي تواند در تاالر 
اجرا شود در این دفاتر انجام مي گیرد؛ بدون اینکه اجازه 
داشته باشند و این در حالي است که تاالرداران هر روز 
ورشکسته تر مي شوند. اگر دســتگاه هاي نظارتي به 
 تخلفات این افراد نظارت کنند، قطعاً حق هیچ کس ضایع 

نخواهد شد.
رئیس اتحادیــه تاالرهاي پذیرایــي و تجهیز مجالس 
تهران در تشــریح وضعیت تاالرها در دوران کرونا بیان 
داشت: در ســال ۱۳۹۸ برخي از تاالرها به امید کسب 
درآمد با هزینه هاي بسیار گزاف به بازسازي و نوسازي 
تاالرهاي خود پرداختند؛ حتي واحدهاي اســتیجاري 
نیز براي جبران هزینه ها با قرض و وام در این راستا اقدام 
کردند؛ اما متاسفانه ویروس کرونا مجال و فرصتي براي 
این افراد باقي نگذاشت و قراردادهاي مابین تاالردارها و 

مشتري یکي پس از دیگري کنسل مي شد؛ بنابراین نه 
تنها نتوانستند هزینه ها و قروض خود را بپردازند بلکه 
برخي به ورشکستگي رسیدند و واحدهاي استیجاري 
را تحویل مالک دادند. بعضي از مالکان هم چند ماه اجاره 
بها را از مستاجر نگرفتند. متاسفانه علي رغم این شرایط 
ناگوار تعدادي از مراکز مانند اداره بهداشت، سازمان امور 
مالیاتي و اماکن بــدون درک وضعیت مطالبات خود را 
دریافت داشــتند؛ لذا تعداد زیادي از تاالرداران مجبور 

به ترک صنف و اشتغال در صنف و شغل دیگري شدند.
رئیس اتحادیه تاالرهاي پذیرایي و تجهیز مجالس تهران 
تصریح کرد: علي رغم شرایط سخت تاالرداران، مکان 
هایي در خارج از شهر بدون رعایت معیارهاي قانوني و 
نظارتي در حال رشد و تکثیر و سرویس دهي به دهک 
هاي بسیار کوچک و متمول جامعه هستند. عبدالهي 
وضع و اجراي قانون ارزش افزوده را هم از مشکالت صنف 
برشمرد وگفت: مســئوالن باید با نظر تخصصي به این 

صنف نگاه کنند.

رئیــس اتحادیه تولیدکننــدگان و فروشــندگان 
لوســتر تهران با اشاره به پتانســیل و فعالیت موفق 
تولیدکنندگان لوســتر کشــور تاکید کرد: قابلیت 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشــورمان بسیار 
زیاد است. فعاالن حوزه هنر-صنعت لوستر طي سال 
هاي متوالي با تالش و کوشش خود ثابت کردند مي 
توانند به بهترین ها تبدیل شوند. هر کدام از فعاالن این 
حوزه داراي سبکي بي نظیر و متفاوت بوده و در سطح 

جهاني در رتبه چهار قرار دارند.
حمیدرضا منافــي در خصوص هدف از تشــکیل و 
تاسیس اتحادیه متبوعش داشت: سابقه فعاالن حوزه 
لوستر به بیش از نیم قرن مي رسد. اعضاي فعال این 
صنف به اتفاق فعاالن صنفي چیني و بلور سال هاي 
زیادي را تحت پوشش یک اتحادیه مشغول بودند. در 
ابتداي فعالیت دو صنف مذکور، تعداد اعضاي لوستر 
بیشتر از چیني فروشان بود؛ اما کم کم فعاالن حیطه 
چیني افزایش یافت و پاساژهاي زیادي نیز تاسیس 

گردید؛ بطوریکه منطقه شوش را به فروش این کاالها 
اختصاص دادند؛ اما تمایل اعضاي صنف لوستر در سال 
هاي اخیر براي داشتن اتحادیه اي مستقل موجب شد 
روند قانوني تشکیل اتحادیه طي گردد و با ۵۸۱ عضو 
و انتخابات برگزار که منتــج به هیات مدیره ۵ نفره و 

اتحادیه لوستر تهران تاسیس شد.
وي ادامه داد: هیات مدیره به تاریخ ۷ شهریور۱۴۰۱ 
اعتبارنامه هایشان را تحویل گرفتند. در حال حاضر 
حدود ۱۸۰ متقاضي دریافت پروانه کسب به انتظار 
گذار از مراحل اداري براي مجوز هستند و امیدوارم 
در آینده نزدیک تعداد اعضــا به ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ عضو 

افزایش یابد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوستر 
تهران تصریح کرد: کیفیت در این صنعت حرف اول 
را مي زند. در آسیا پس از چین قرار داریم، اگر چه از 
لحاظ کمي کشور چین مي تواند باالتر قرار گیرد؛ اما 
از نظر کیفیت تولیدکنندگان ایراني ممتاز هستند، هر 

چند هزینه هاي تولید در کشور ایران بیش از کشور 
چین است؛ اما اکنون برخي از صادرات به کشورهاي 
ارمنستان، ترکیه، روماني، روسیه و کشورهاي حوزه 
خلیج فارس است. تعدادي از تاجران هم به کشورهاي 
اروپایي صادرات خوبي را دارند. متریال این لوسترها 
عموما از برنج، برنز و آهن است و برخي از لوستر ها فقط 

از متریال بلور تهیه مي شوند.
منافي از جمله اهداف مهم چهار ساله هیئت مدیره 
اتحادیه را تشکیل "شهر لوستر" عنوان کرد و گفت: 
هیئت مدیره اتحادیه در تالش اســت تا بتواند شهر 
لوستر را در تهران تاسیس کند تا هر فرد تاجري که 
وارد کشور مي شود بتواند آنچه مد نظر دارد در این 
شهر تهیه کند. تنوع تولید در انواع لوستر بسیار زیاد 
است و مي دانیم که مي توانیم آنچه مد نظر خریدار 
است را در این شهر مستقر کنیم؛ چرا که اعضاي این 
صنف از ابتداي امر تولید که طراحي است تا تولید و 

فروش را خود شان انجام مي دهند.

تاجران لوستر به کشورهاي اروپايي صادرات دارندتاالرهاي پذيرايی توان اداره وتامین هزينه ها را ندارند
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كسب و كار بيش از 20 هزار ميليارد تومانی نانو
دبیر شورای عالی اتقالب فرهنگی با اشــار ه به تصویب سند ملی توسعه علوم و 
فناوری نانو گفت:رتبه پنجم در ثبت استانداردهای نانو نشان از تکمیل زنجیره 
علم، پژوهش، نوآوری و کســب و کار در حوزه نانو است. به گزارش شورای عالی 
انقالب فرهنگی، جلسه ۸۷۳ شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست آیت اهلل دکتر 
سیدابراهیم رئیسی عصر روز سه شنبه در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در حاشیه جلسه ۸۷۳ شورای 
عالی انقالب فرهنگی گفت: هفته کتاب را به مردم فرهیخته ایران به خصوص فعاالن 
حوزه نشر و کتابخوانی و کتابداران عزیز کشور تبریک عرض می کنم. براساس آمار 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال گذشته ۱۱۲ هزار عنوان کتاب چاپ شده 
است و ۵ هزار ناشر فعال در کشور وجود دارد، به لحاظ داشتن کتابخانه عمومی 
نیز در جهان اسالم اول و در آسیا چهارم هستیم؛ که نشان از ظرفیت باالی توسعه 

فرهنگ کتابخوانی در کشور است.
وی درباره اولین دستور جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: در این جلسه 
سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو به تصویب رسید. در سال ۱۳۸۵ ستاد فناوری 
نانو با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل شد که طی این ۱۶ سال افزایش 

چشمگیر پیشرفت در حوزه نانو را شاهد هستیم.
عاملی افزود: حفظ جایگاه علمی و ارتقای اقتدار کشور در علم و فناوری نانو، ارتقای 
نوآوری بر پایه فناوری های بدیع با اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی باال، ارتقا صنایع 
موجود با بهره گیری از فناوری نانو، صادرات پایدار و ارتقای نشــان ساخت ایران 
محصوالت نانو در بازارهای منطقه ای و جهانی و همچنین ارتقای اثرگذاری فناوری 
نانو در بهبود کیفیت زندگی و اثرگذاری اجتماعی از اهداف کالن این سند می باشد.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به برخی دستاوردها در حوزه نانو فناوری 
بیان کرد: در حوزه تولید مقاالت علمی از رتبه ۵۷ در سال ۲۰۰۱ به رتبه چهارم 
جهان رسیده ایم و ۵ سال که این موقعیت را حفظ کرده ایم. در سال گذشته ۳۳۱ 
ثبت اختراع بین المللی داشتیم که ۲۷ درصد سهم ثبت اختراعات جهانی توسط 
دانشمندان ایرانی است. رتبه پنجم در استانداردهای بین المللی در حوزه نانو داریم، 
همچنین رشد محصوالت نانو از ۱۱ محصول در سال ۱۳۸۷ به یک هزار و ۲۶۶ 
محصول در سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ در حوزه بازار و فروش محصول نیز ۲,۲۸۰ 

میلیارد تومان به حوزه نانو اختصاص دارد.
عاملی با اشاره به اینکه در سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو اولویت های پنجگانه 
انرژی، آب و محیط زیست، کشاورزی، سالمت و ساخت و ساز تعیین شده است، 
گفت: تاکید اعضای شــورای عالی انقالب فرهنگی این است که در ۵ سال آینده 
محصوالت نانو باید در تولید ناخالص داخلی نقش چشــمگیری پیدا کند؛ بدین 
منظور در این سند شاخص هایی در نظر گرفته شده که تا سال ۱۴۱۲ باید محقق 
شود. وی ادامه داد: جایگاه جهانی ایران در توسعه علم نانو )تعداد مقاالت نانو( رتبه ۴ 
جهان را دارد و تا سال ۱۴۱۲ باید همین رتبه حفظ شود. سهم مقاالت نانو در مجالت 
باکیفیت )Q۱( از کل مقاالت نانو کشور هم اکنون ۳۴ درصد است که در سال ۱۴۰۴ 

باید ۵۰ درصد، در سال ۱۴۰۸ به ۵۵ و در سال ۱۴۱۲ به ۶۰ درصد برسد.

رشد سرعت اینترنت موبایل ایران در رده بندی جهانی
امارات ركورد دار اينترنت موبايل

طبق جدیدترین گزارش اسپید تست جایگاه ایران در میان سایر کشورهای 
جهان در سرعت اینترنت موبایل با رشــد همراه بوده است. گزارش جدید 
اسپید تست نشان می دهد در اکتبر ۲۰۲۲ میالدی میانه سرعت اینترنت 
موبایل جهان ۳۳.۴۳ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت جهان ۷۲.۴۰ مگابیت 
برثانیه بوده است. حال آنکه در نهمین ماه میالدی )سپتامبر( میانه جهانی 
سرعت اینترنت موبایل ۳۳.۱۷ و اینترنت ثابت ۷۱.۳۹ مگابیت بر ثانیه بوده 

است.
طبق گزارش اکتبر ۲۰۲۲ میالدی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۴۲.۹۵ 
مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت آن ۱۱.۵۴ مگابیت برثانیه بوده است. طبق 
رده بندی این وب سایت جایگاه ایران در کشورهایی با بیشترین میانه سرعت 
اینترنت موبایل ۴۶ بوده که نسبت به ماه قبل ۸ پله رشد کرده است. همچنین 
ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در رده 

۱۴۱ قرار دارد که نسبت به ماه گذشته ۶ پله رشد کرده است.
از سوی دیگر میانگین سرعت اینترنت موبایل ایران در دهمین ماه ۲۰۲۲ 
میالدی ۵۷.۴۰ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی پله ۶۱ بوده که 
نسبت به ماه سپتامبر ۶ پله رشد کرده است. میانگین سرعت اینترنت ایران 
در اکتبر سال جار میالدی ۲۴.۲۵ مگابیت برثانیه و جایگاه آن ۱۴۴ است که 

نسبت به ماه گذشته ۲پله سقوط کرده است.
در جدول رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در 
اکتبر ۲۰۲۲ میالدی رده نخست به امارات متحده عربی )۱۳۸.۸۲ مگابیت 
برثانیه( تعلق دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است. 
در رده دوم و سوم به ترتیب نروژ )۱۲۹.۸۱ مگابیت برثانیه( و قطر )۱۲۶.۰۳ 
مگابیت برثانیه( قرار دارد. هرچند جایگاه نروژ نسبت به ماه قبل یک پله سقوط 
کرده اما جایگاه قطر در این رده بندی هیچ تغییری نکرده است. در رده چهارم 
کره جنوبی با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۲۵.۱۷ مگابیت برثانیه قرار دارد 

که جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد کرده است.
در رده های پنجم، ششم وهفتم به ترتیب چین )۱۱۳.۵۰ مگابیت برثانیه(، 
هلند )۱۰۹.۴۵ مگابیت برثانیه( و دانمارک )۱۰۹.۲۹ مگابیت برثانیه( قرار 
دارند. جایگاه هریک از این کشورها در رده بندی یک پله سقوط کرده است. 
در رده هشتم بلغارستان با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۰۶.۸۸ مگابیت 
برثانیه قرار دارد و نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نکرده است. در رده نهم 
ودهم به ترتیب کویت )۱۰۲.۷۳ مگابیت برثانیه( و عربســتان ســعودی 
)۹۷.۸۱ مگابیت برثانیه( قرار دارند. طبق گزارش اسپید تست جایگاه کویت 
در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل یک پله 

رشد و عربستان سعودی یک پله سقوط کرده است.
در جدول رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جهان 
رده نخست به سنگاپور )۲۱۹.۵۷ مگابیت برثانیه( تعلق دارد که جایگاه آن 
نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است. در رده دوم شیلی قرار دارد که 
میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۲۱۹.۳۴ مگابیت برثانیه اعالم شده و جایگاه 

آن در رده بندی نسبت به ماه قبل )سپتامبر( یک پله کاهش یافته است.
در رده سوم این فهرست چین با میانه سرعت ۲۰۳.۵۰ مگابیت برثانیه قرار 
دارد وجایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه گذشته تغییر نکرده است. جایگاه 
چهارم این فهرســت به هنگ کنگ قرار دارد که نسبت به ماه قبل یک پله 
صعود کرده است. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور نیز ۱۹۸.۲۴ مگابیت 
برثانیه ثبت شده اســت. در رده پنجم تایلند با میانه سرعت اینترنت ثابت 
۱۹۶.۴۶ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک 

پله سقوط کرده است.
در رده های ششم، هفتم و هشتم به ترتیب آمریکا )۱۸۲.۶۳ مگابیت برثانیه(، 
دانمارک )۱۷۴.۶۷ مگابیت برثانیه( وامارات متحده عربی )۱۶۶.۵۳ مگابیت 
برثانیه( قرار دارند. جایگاه آمریکا و دانمارک در این رده بندی هر کدام یک پله 
و امارات متحده عربی ۴ پله سعود کرده است. در رده نهم و دهم به ترتیب ژاپن 
)۱۶۵.۵۳ مگابیت برثانیه( و ماکائو)۱۵۹.۸۰ مگابیت برثانیه( قرار دارند. جایگاه 

ژاپن در این رده بندی ۳ پله و ماکائو یک پله سقوط کرده است.

اخبار

در حالــی کــه بازارهــا و 
کاالهای تولیــدی روزانه 
متحمــل رشــد قیمــت 
می شــوند اما مســووالن 
معتقدنــد تــورم تولیــد 
کاهشی بوده اســت. در این رابطه وزیر صمت در 
جدیدتریــن اظهارنظر خود اعالم کــرده کاهش 
تورم در بخش تولید و صنعت به افت قیمت ها در 
بخش تولیدکننده منتهی شده اســت. اما بازارها 
حکایت دیگــری دارند. افزایــش قیمت در بخش 
کاال و خدمات روزانه اتفاق می افتــد و نارضایتی 
از گرانفروشی در صدر شــکایات مردمی قرار دارد. 
اما به گفته وزیر صمت تورم تولیدکننده در بخش 
معدن در بهار امسال ۲۷ درصد بوده که در تابستان 
به ۱۳ درصد رسید و تورم تولیدکننده صنعتی هم 
از ۴۶ درصد به ارقام قریب ۲۷ درصد رســیده که 
نشان دهنده کاهش قیمت ها در بخش تولیدکننده 

است. هرچند بسیاری از فعاالن صنعتی آمار کاهش 
تورم تولید را درست و گام مثبتی عنوان کرده اند، اما 
دلیل این اتفاق را رکود عمیقی که بر بخش تولید و 
صنعت کشور حکمفرما شده می دانند. به هر ترتیب 
خروجی بازارها و شواهد نشان دهنده کاهش تورم 
در بخش تولید و صنعت نبوده و تنها دلیل بارز آمار 
اعالم شــده مربوط به کاهش قدرت خرید و رکود 

بوده است. 
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: نرخ رشد تولید شرکت های صنعتی 
و معدنی که در بورس هســتند و ۵۰ درصد تولید 
را انجــام می دهند و به لحاظ اینکــه بنگاه بزرگی 
هستند، بنگاه های باالدستی و پایین دستی  را هم 
فعال می کنند، در شهریور امسال ۶.۵ درصد نسبت 
به سال گذشته بوده است. وی افزود: خوشبختانه 
این عدد در مهرماه به ۷.۷ درصد رســیده که عدد 
بسیار مناسبی در رشد تولید بخش صنعت و معدن 

است و باعث کاهش تورم تولیدکننده هم می شود.
وزیر صمت عنوان کرد: ما یک تورم داریم که مربوط 

به مصرف کننده و اقالمی می شود که مردم و خانوارها 
استفاده می کنند و تورم دیگر نیز درباره تولیدکننده 
است که مفهوم آن تورم و قیمت مواد اولیه واحدهای 
تولیدی اســت اما خوشــبختانه امروز شاهد روند 
کاهشی در تورم تولیدکننده هستیم. فاطمی امین 

بیان کرد: تورم تولیدکننده در بخش معدن در بهار 
امسال ۲۷ درصد بوده که در تابستان به ۱۳ درصد 
رسید و تورم تولیدکننده صنعتی هم از ۴۶ درصد به 
ارقام قریب ۲۷ درصد رسیده که نشان دهنده کاهش 

قیمت ها در بخش تولیدکننده است.

روند كاهشی تورم توليد واقعی است؟

افت  تقاضای  موثر  در  بازارها 

بازی با اعداد در بخش تولید 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

موضوع آمار در کشور معموال محل بحث است. نگاه آماری به مسائل با تحلیل های خاص و موقتی معموال رویکرد سیاسی و تبلیغاتی دارد. نگاه مقطعی به آمار ضمن آسیب به مکانیزم های آسیب شناسی و ارزیابی، 
ممکن است به گمراهی مدیران و تصمیمات اخذ شده منجر شود. کاهش بهای تمام شده تولید در مقطع فعلی بیشتر به جهت افت قیمت جهانی مواد اولیه و کاالها است. از سوی دیگر بخشی از آن نیز ناشی از رکود در 

تولید و کاهش تولید ناشی از کمبود نقدینگی و کمبود تقاضای موثر است.
بنابراین در مقاطعی بایستی از کاهش بهای تمام شده تولید نگران بود. چراکه دلیل این کاهش بسیار حیاتی است. اگر کاهش بهای تمام شده تولید ناشی از افزایش بهره وری، ثبات قیمت و افزایش سطح تکنولوژی 
باشد بسیار مسرت بخش است. اما کاهش بهای تمام شده تولید ناشی از رکود، افت تقاضای موثر،  کاهش تولید و کاهش مصرف باشد نگران کننده و آسیب زا است. البته کاهش بهای تمام شده به جهت کاهش قیمتهای 

مواد اولیه برای کوتاه مدت گمراه کننده است. چراکه به همان میزان کاهش، کاهش در قیمت فروش حاصل خواهد شد. 
همچنین با کاهش بهای فروش، حاشیه سود نزولی می شود. بنابراین بهترین فاکتور برای ارزیابی حاشیه سود، تولید است. چراکه هر اتفاقی مانند کاهش بهای تمام شده که منجر به بهبود حاشیه سود نگردد، تبعات 

رکودی دارد و خوشایند نیست. حاشیه سود شرکتهای بورسی در سال ۹۹ برابر با ۳۲ درصد، در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۵ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۱۵ درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که میزان فروش شرکتها در سال ۱۴۰۱ ، ۵۷ درصد افزایش یافته است. به نظر می رسد موضوع بازی با اعداد، شیوه اعالم و تحلیل آمار در دهه های گذشته عامل خوشبینی بیخود و تصمیمات غلط 
بوده است. این روند ارایه آمار و تحلیل آن یکی از بزرگترین آسیب های نظام مدیریتی اســت. به طوری که در ۳۰ سال گذشته مردم همیشه به دنبال آن اقتصادی بوده اند که مسوولین به صورت آماری در گزارشات 

عملکرد خود اعالم کرده اند. از طرفی دیگر همچنین معیشت و روزگار مردم بسیار متفاوت تر از آن چیزی است که گزارش می شود.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

معاونت علمی فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیان 
ریاســت جمهوری اعالم کرد ۱۴ هــزار و ۲۸۶ 
محصول فناورانه بــه نیازها پاســخ می دهد. به 
گزارش معاونت علمی، فنــاوری و اقتصاد دانش 
بنیان ریاســت جمهوری، بازارســازی و تبدیل 
توانمندی های تولیدی به محصول و رساندن آن به 
بازار ضروری ترین اقدام برای تحقق جهش تولید و 

ثروت افزایی در کشور است.
امروزه نقش تعیین کننده علم و فناوری در رشــد 
و توسعه کشــورها و ارتباط بسیار نزدیک توسعه 
اقتصادی با ظرفیت یک کشــور در تولید دانش و 
استفاده از دانش به یک باور عمومی تبدیل شده 
است. فناوری هایی که نقش اثرگذاری در پاسخ به 

نیازها و تامین امنیت کشورها دارد.
بر همین اســاس همه کشــورها در تالشــند تا با 
حمایت از فناوران و صنعتگران خود؛ زمینه توسعه 

کشورشــان را فراهم کنند و به جای اتــکا به بازار 
جهانی، توانمندی های بومی و داخلی خود را تقویت 
کنند تا برنده میدان مبارزه های صنعتی و جنگ های 
یحتمل آینده باشــند. اصلی ترین کارکرد و نقش 
زیست بوم فناوری و نوآوری در ایران نیز تحقق همین 
هدف اســت. اینکه فناورانه به بازیگران قدرتمند 
اقتصادی و صنعتی بدل شــوند و آینده کشور را از 

وابستگی به بازارهای ملتهب جهانی برهانند.
یکی از اولویت های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری تالش برای افزایش 
سهم فناوران ایرانی در صنعت و تولید کشور است. 
این کار را نیز با ارائه خدمات و حمایت های الزم به 

آنها و کمک به بومی سازی فناوری انجام می دهد.
فن بازار ملــی معاونت علمی، فنــاوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاســت جمهوری نیز در این مسیر 
اقدام به بازارســازی برای تولیدات دانش بنیان و 
معرفی محصوالتی کرده که توســط شرکت های 
دانش   بنیان و فناور به تولید رســیده اند و توانایی 
پاسخ دادن به نیازهای مختلف کشــور را دارند. 
معرفی ۱۴ هزار و ۲۸۶ محصــول فناورانه با بازار 
تقاضا نیــز یکی از دســتاوردهای این تالش ملی 
است. محصوالتی در حوزه های مختلف نفت، گاز، 
پتروشیمی، کشاورزی، سالمت و غیره که توسط 
شرکت های داخلی تولید شده اند و بستری آماده 

و مجهز برای تامین نیازهای صنعتی و تولیدی در 
کشور محسوب می شوند.

تولیداتی چــون »زهرگیر زنبورعســل زرتک«، 
»طراحــی بردهــای الکترونیکــی و مخابراتی 
فرکانس باال و پیشــرفته«، »دســتگاه تصفیه و 
ضدعفونــی کننده محیــط«، »دســتگاه اوزون 
ژنراتــور چندمنظــوره«، »دســتگاه ســیگنال 
اموالتور«، »جلیقه تحریــک الکتریکی عضالت 
بدن«، »دستگاه کنترلی هوشــمند خشک کن 
شالی«، »ربات صنعتی ۷ درجه آزادی«، »پالس 
اکسیمتر انگشتی«، »برد الکترونیکی اندازه گیری 
اکســیژن خون«، »دســتگاه ارت الکترونیکی«، 
»دستگاه تراش و فرز سی ان سی«، »جت پالسمای 
اتمسفری«، »سیستم ضد سرقت کانفیادو« و غیره 
که چند سالی است پاســخگوی نیازهای داخلی 

کشور شده است.

یک نماینده مجلس یازدهم گفــت: اجرای قانون 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای استارتاپ ها 
و شرکت های دانش بنیان از اهمیت باالیی برخوردار 
است. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس 
درباره علت عدم اجرایی شدن قانون تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار بعد از سپری شدن چندین ماه 
از ابالغ این قانون گفت: مجلس تاکنون دو بار گزارشی 
درباره اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و 
کار تهیه و اسامی دستگاه هایی که به قانون تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار عمل نکرده اند را اعالم 

کرده است.

عضو کمیســیون عمران مجلــس در ادامه ضمن 
تاکید بر اینکه کمیســیون اقتصادی و کمیسیون 
ویژه جهش تولیــد باید با قدرت بیشــتری اجرای 
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دنبال 
کنند، توضیح داد: قانون تســهیل صدور مجوزهای 
کســب و کار مقداری تاحدودی اجرایی شده است 
اما اجرای کامل آن نیاز بــه پیگیری مداوم مجلس 
و نظارت بــر وزارت اقتصاد دارد تــا بتوانیم تا یک 
الی دو ماه آینده قانون تســهیل صــدور مجوزهای 

کســب و کار را به طــور کامل اجرایــی کنیم. وی 
ادامه داد: وزارتخانه های مســئول اجرای این قانون 
توســط مجلس معرفی شــده اند، اما دستگاه های 
مختلف نمی خواهند که این قانون تســهیل صدور 
مجوزهای کســب و کار اجرایی شــود و زیرا به این 
وسیله قدرتشان در فرآیند صدور مجوزها را از دست 
 می دهند. به همین دلیــل در برابر اجرای این قانون 

مقاومت می کنند.
وی در ادامه افزود: فرهنگ ســخت کارفرمایی در 

دستگاه های اجرایی باعث شــده که اجرای قانون 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تأخیر بیفتد. 
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه متأسفانه 
دســتگاه های اجرایی موفقیت مــردم را موفقیت 
خودشان نمی دانند افزود: به همین دلیل به اجرای این 
قانون تمکین نمی کنند امیدواریم با پیگیری مجلس و 

دستگاه های مربوطه این قانون عملیاتی شود.
وی در ادامه افزود: مجلس با جدیت به دنبال اجرای 
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است و 
امیدواریم سرعت اجرای این قانون باالتر برود و نظارت 

مجلس هم بیشتر و مستمر شود.

براساس اعالم معاونت علمی؛

۱۴ هزار و ۲۸۶ محصول فناورانه به نیازها پاسخ می دهد

شرکت های دانش بنیان قربانی اصلی عدم اجرای قانون مجوزها
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