
میزان مانده کل ســپرده ها و تسهیالت بانکی تا 
پایان مهر امسال نســبت به مدت مشابه در سال 
گذشته معادل ۳۲.۸ و ۳۲.۹ درصد افزایش یافته 

است.
به گزارش ایسنا، براساس گزارش بانک مرکزی 
از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی 
و ارزی بانک ها و مؤسســات اعتباری به تفکیک 
استان در پایان مهر ماه ســال جاری، مانده کل 
ســپرده ها به رقم ۶۴۲۶.۵ هزار میلیارد تومان 
رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
و پایان سال گذشته معادل ۳۲.۸ و ۱۶.۲ درصد 

افزایش را نشان می دهد.
 همچنیــن، باالترین مبلغ ســپرده ها مربوط به 

استان تهران با مانده ۳۴۱۳.۳ هزار میلیارد تومان 
و کمترین مبلــغ مربوط به اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد معادل ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان است.  
عالوه براین، مانده کل تســهیالت در این زمان 
۴۷۱۴.۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل 

۳۲.۹ و ۱۳.۸ درصد افزایش داشته است.
طبق ایــن گزارش، بیش ترین مبلغ تســهیالت 
نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۸۰۵.۷ هزار 
میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان 
کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۷.۹ هزار میلیارد 

تومان است.
نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده 

قانونی ۸۱.۷ درصد اســت که نســبت به مقطع 
مشابه سال قبل ۰.۳ درصد افزایش و در مقایسه 
با پایان سال گذشــته ۱.۵ واحد درصد کاهش را 
نشان می دهد که نسبت مذکور در استان تهران 
۹۰.۴ درصد و اســتان کهگیلویــه و بویراحمد 

۱۱۳.۲ درصد است.
در این گزارش، یکی از علــل مهم باال بودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در اســتان تهران استقرار 
دفاتر مرکزی بسیاری از شــرکت ها و مؤسسات 
تولیدی سایر استان ها در استان تهران بیان شده 
و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شــعب 
بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام 

می شود.

رییس سازمان غذا و دارو به مصرف غیرمنطقی آنتی بیوتیک ها در 
کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه در زمینه آنتی بیوتیک تجویز 
اشــتباه صورت می گیرد؛ به عنوان مثال این دارو را برای درمان 
آنفلوآنزا تجویز می کنند که صحیح نیست. نظام پزشکی و معاونت 

درمان باید به این مشکل ورود کنند.
به گزارش ایسنا، دکتر سیدحیدر محمدی _ رئیس سازمان غذا 
و دارو در اولین ســمینار تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، بررسی 
چالش های دارویی در اقتصاد ســالمت و ارائه راهکارها برای آن، 
گفت: تجویز و مصرف منطقی دارو موضوعی نیست که صرفا مربوط 
به گروه خاصی باشد و یقینا نیازمند ارتباطات درون و برون بخشی 
است. مردم باید از نحوه و میزان مصرف داروها آگاه باشند که این 
موضوع هم بیانگر اهمیت آموزش ســالمت است. چاپ مقاالت 
مختلف و توزیع آنها، آموزش در صدا و سیما و.... از جمله اقداماتی 
بوده است که سبب فرهنگسازی در مصرف برخی داروها شده است 
اما این میزان آگاهی رسانی هنوز به اندازه ای نشده است که مثال 
درباره صرفه جویی در مصرف آب و برق و گاز می شود و این در حالی 
است که موضوع دارو بسیار حائز اهمیت است. وی با اشاره به اینکه 

تجویز و مصرف آنتی بیوتیک ها تبدیل به یک چالش شده است، 
تصریح کرد: خیلی از مردم نمی دانند تجویز دارو درست بوده است یا 
خیر و برخی هم به دلیل تب کمبود دارو در حال دپوی آنتی بیوتیک 
هستند و نمی دانند این کارشان چه تبعاتی ممکن است ایجاد کند. 
کار مهم ما فرهنگسازی در این بخش اســت که پزشکان بسیار 
می توانند تاثیرگذار باشند. رئیس ســازمان غذا و دارو تاکید کرد: 
ما در حوزه آموزش، بنرهای تبلیغاتی با محوریت تجویز و مصرف 
منطقی دارو را تولید و عرضه کرده ایم. در عین حال دوره هایی در 
مدارس برای آموزش داشته ایم. یکی از مشکالت ما این است که 
قیمت تبلیغات در صدا و سیما خیلی باال است و باید این نگاه مادی 

اصالح شود تا آموزش سالمت از این طریق تسهیل شود.
وی با اشاره به اصالح الگوی مصرف فرآورده های سالمت، گفت: 
این موضوع در مراکز درمانی پیگیری شــد که این مهم در برخی 
اقالم دارویی مانند آنتی بیوتیک ها و آلبومین با همکاری بیمه ها 

امکان پذیر شد.
او ادامه داد: یکی از مشکالت ما این اســت که نه تنها مردم بلکه 
پزشکان هم در ثبت و گزارش عوارض دارویی اطالعات کافی ندارند؛ 

درحالی که در سامانه تی تک می توانند این عوارض را ثبت کنند. 
سال ۹۹ و به دنبال تجمع خانواده مبتالیان به CF در مقابل سازمان 
غذا و دارو و شکایتی که در خصوص عوارض دارویی خود داشتند این 
عوارض به ثبت رسید و مشخص شد داروی مصرفی آنها باید تغییر 
کند تا عوارض از بین برود. باید آگاهی پزشکان از گزارش عوارض 

دارویی افزایش یابد.
محمدی اظهار کرد: شباهت های ظاهری دارویی هم باید رفع شود 
تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود و این موضوع باید مورد توجه 

کارخانه های تولیدی قرار گیرد.
وی افزود: اصالح الگوی مصرف دارو حسب محاسبه همکاران ما 
درخصوص نسخ آنتی بیوتیک به ۳۶ درصد رسیده است؛ درحالی 
که این عدد در سال ۱۳۹۰ مقدار ۴۵ درصد بوده است. متاسفانه در 
زمینه آنتی بیوتیک تجویز اشتباه صورت می گیرد؛ به عنوان مثال 
این دارو را برای درمان آنفلوآنزا تجویز می کنند که صحیح نیست. 
نظام پزشکی و معاونت درمان باید به این مشکل ورود کنند. سال 
قبل در زمینه قارچ سیاه به شدت با مشکل مواجه شدیم به نحوی که 
با وجود اینکه در دو ماه مصرف آمفوتریسین ساده ۲۰ هزارتا بود اما 

با افزایش تجویز این میزان تولید در یک هفته به اتمام رسید. رئیس 
سازمان غذا و دارو بیان کرد: مداخالت همکاران بالینی ما در زمینه 
تجویز منطقی آنتی بیوتیک اثرگذار است. در سال ۱۳۹۸ مصرف 
آلبومین و فاکتور هشت به یکباره کاهش یافت که دیدیم ناشی از 
رعایت پروتکل های تجویز توسط پزشــکان و رصد بیمه ها بود تا 

تجویز منطقی صورت گیرد.
وی به پویش »دارو زباله نیست« اشاره کرد و گفت: این طرح بسیار 
موثر بود تا داروهای تاریخ مصرف گذشــته جمع آوری شده و به 

صورت اصولی امحا شود.
محمدی در ادامه صحبت هایش با اشاره به افزایش مصرف داروهای 
قلب و عروق و افسردگی، تاکید کرد: بخشــی از افزایش مصرف 
داروهای روانپزشکی این است که تابوی مصرف این داروها شکسته 
شده و افراد نسبت به درمان مشــکل خود اقدام می کنند. اما االن 
تقریبا در هر خانه ای داروهای قلب و عــروق وجود دارد. از طرفی 
برخی هم اقدام به دپوی انسولین می کردند که این موضوع با تغییر 
قیمت انسولین تا حدی اصالح شد. قیمت انسولین آزاد حدود ۲۶ تا 
۳۰ هزار تومان بود که اکنون به حدود ۱۴۰ هزارتومان رسیده است 

و این کمک کرد تا مصرف آزاد و قاچاق معکوس برطرف شود؛ ولی 
قیمت تجویز انسولین با نسخه هنوز همان ۳ هزار تومان است. او 
اصالح سیاست ارزی دارو را راهکاری برای تجویز و مصرف منطقی 
دارو دانست و گفت: اثرات مثبت دارویاری سال آینده کامال مشهود 
خواهد شد. نمی گذاریم داروی تجویزی گران شود و اگر فرد از مسیر 
درست تجویز پزشک بخواهد دارو دیافت کند، افزایش پرداختی از 
جیب نخواهد داشت اما کسی که خودسرانه اقدام به مصرف دارو 
می کند دیگر به سهولت نمی تواند این کار را انجام دهد؛ هرچند که 

هنوز هم قیمت داروی آزاد در ایران از سایر کشورها کمتر است.
معاون وزیر بهداشت، افزود: نسخه الکترونیک هم در زمینه کاهش 
اشتباهات دارویی بسیار کمک کننده بود. در زمینه داروهای آنزیمی 
از معاونت درمان خواستیم مراکز درمانی بتوانند دارو را دریافت و 
به بیمار تزریق کنند که مشکالت تزریق و خروج از زنجیره برطرف 
شود. وی افزود: مصرف منطقی دارو توجیه اقتصادی دارد، اما در 
عین حال باید برای آن فرهنگسازی شود و پزشک و داروساز هم 
بداند کمک او برای کاهش مصرف غیرمنطقی دارو برای خودش 

هم تاثیرات مثبتی خواهد داشت. 

بر اســاس داده های منتشرشــده توسط وزارت 
آمــار و اجــرای برنامــه هند، شــاخص قیمت 
مصرف کننده هنــد در مــاه اکتبر نســبت به 
ماه مشــابه ســال قبل ۶.۷۷ درصــد افزایش 
 یافت، ایــن رقم در مــاه ســپتامبر ۷.۴ درصد 

بود.
به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، هنوز این نتایج 
 )RBI( مثبت کافی نیســت تا بانک مرکزی هند
مجبور شود، افزایش نرخ بهره را متوقف کند زیرا 
این رقم برای دهمین ماه متوالی همچنان باالی 
محدوده تحمل دو تا ۶ درصــدی رگوالتور باقی 

مانده است.
تــورم کل از ۰.۵۷ درصــد در ماه قبــل ۰.۸۰ 

درصد رشــد کرد و تورم ســبد غذایــی ۷.۰۱ 
 درصد در مقایســه بــا ۸.۶ درصــد در ماه قبل 

ثبت شد.
تورم اصلی غیرخوراکــی و غیرنفتی که به عنوان 
عامــل کلیــدی بــرای تعیین کننــدگان نرخ 
 در این کشــور عمل می کند، بــه ۶.۲۳ درصد 

رسید.
قیمت پوشــاک و کفش ۱۰.۱۶ درصد افزایش 
یافت در حالی که قیمت مسکن ۴.۵۸ درصد در 

طول ماه نسبت به سال قبل افزایش یافت.
راهــول باجوریــا، اقتصــاددان هنــد در بانک 
بارکلیز گفــت: »با وجود تورم بــاالی ۶ درصد، 
در حال حاضر، بانک مرکزی هنــد نمی تواند از 

افزایش نرخ هــا جلوگیری کند اما بــا توجه به 
چند شــاخص قیمت که نشــان دهنده اعتدال 
 در حرکت اســت، میزان افزایش نــرخ می تواند 

تعدیل شود«.
رگوالتور از ماه مه نرخ بهــره اصلی را ۱۹۰ واحد 

افزایش داده و به ۵.۹۰ درصد رسانده است.
اقتصاددانــان گروه گلدمن ســاکس پیش بینی 
می کنند که نرخ سیاست معیار تا فوریه به ۶.۷۵ 

درصد افزایش یابد.
به گفته آدیتی نایار، اقتصاددان در ICRA بانک 
مرکزی هند می تواند در ماه دســامبر ۳۵ واحد 
افزایش نرخ را در مقایسه با سه افزایش قبلی ۵۰ 

واحدی انتخاب کند.

مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در مورد شرط فروش سهام 
عدالت توسط مشــموالن گفت: زمان فروش سهام عدالت توسط 
مشموالنی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 

کرده بودند به تصمیم نهایی شورای عالی بورس بستگی دارد.
به گزارش ایسنا، پیمان حدادی در نشست خبری که امروز برگزار 
شد، در مورد فعالیت صندوق تثبیت بازار سرمایه توضیح داد: یکی 
از اهداف اصلی این صندوق حفظ ثبات در بازار ســرمایه است به 
همین دلیل صندوق تثبیت هر روز اقدام به خرید و فروش سهم 

نمی کند.
وی ادامه داد: هیات امنای صندوق تثبیت از وزیر اقتصاد، رئیس 
بانک مرکزی، رئیس سازمان 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 ســرمایه ادامه داد: بنابراین زمانی کــه در برخی از 
شاخص های بازار تغییراتی ایجاد شود یا در بازارهای جهانی یا بازار 
ارز نوســاناتی 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 نشــده اند اما نقدشوندگی 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 صنــدوق هم از طریق صنــدوق تثبیت انجام 

می شود. این اقدام توسط خود سازمان بورس هم انجام می شود.
وی از انتشــار 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 سال قبل ۶۰۰۰ میلیارد تومان و در حال 

حاضر ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

راه اندازی بورس بین الملل پیشنهاد 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 ســهامداران خارجی متشکل شود و 

معامالت ارزی باشد.
وی ادامه داد: تاکنون به غیر از یک بانک داخلی هیچ نهاد دیگری 
درخواست ســرمایه  گذاری در این راســتا را ارائه نکرده است اما 

سازمان بورس از هر نهاد داخلی و بین المللی که مایل به سرمایه  
گذاری در این بخش اســت دعوت می کنــد 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 ســابق مناطق آزاد بود، ادامه 
داد: نهادهای خارجی از کشــورهای حوزه خلیــج 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 سهام عدالت در مورد آخرین 
وضعیت بازگشایی نمادهای ســرمایه  گذاری استانی اظهار کرد: 
در خردادماه شورای عالی بورس، ســازمان بورس را مکلف کرد 
تمهیداتی برای برگزاری مجامع شــرکت های مذکور بیندیشد. 

سازمان بورس و شــرکت ســپرده گذاری مرکزی هم مقدمات 
برگزاری مجامع را انجام دادند و اکنون آمادگی برگزاری هستند.  

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

به جمع بندی برسد.
به گفته وی، این که مشموالنی که روش مستقیم 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 ســهام عدالت در مورد سود 
سال ۱۴۰۰ این سهام نیز گفت: میزان سود سال ۱۴۰۰ دو برابر 
سال ۱۳۹۹ خواهد بود و اولین مرحله آن در پایان آذرماه پرداخت 

می شود.

آخرین رقم مانده تسهیالت و سپرده های بانکی

افزایش مصرف داروهای قلبی و روانپزشکی

هند کاهش تورم را تجربه می کند

شرط فروش سهام عدالت
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چرا سهم مشاغل خانگی 
در اقتصاد باید بیشتر شود؟

آغاز کاهش صادرات 
نفت اوپک
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سرمقاله

موانع 
رونق تولید

صنایع و تولید برای استمرار 
در فعالیت ها و برای تداوم 
تولید کاال و خدمات نیازمند 
انرژی هســتند. سناریوی 
تکراری قطعی برق و گاز صنایع به دلیل عدم رعایت 
الگوی مصرف در فصول سال در رابطه با برق و گاز 
نمی تواند دلیل قربانی کردن صنایع باشــد.  هر 
زمانی که انرژی در هر نوعــی از آن اعم از برق گاز 
و آب و... برای حتی چند ســاعت بر روی صنایع 
بسته می شود برای راه اندازی مجدد خطوط تولید 

خوابیده در...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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نوسان 
قیمت دالر

افت مناسبات تجاری 
ایران  و عراق

فوالد و پتروشیمی در اولویت اعمال محدودیت قرار دارند

تهدید  صنعت  با  قطع  گاز
صفحه4

صفحه2

گرانی  محصوالت  کشاورزی
تعیین   عوارض   صادراتی،   پیاز ، گوجه   فرنگی   و   سیب زمینی   را   ارزان     می کند؟

برخــی از معامله گران با اشــاره به حــوادث اخیر 
کشور از احتمال نوسان محدود قیمت دالر سخن 
گفتند . به گزارش اقتصادنیوز، طی روزهای گذشته 
معامله گران دالر با اخبار مهمی روبرو شدند. وزارت 
خزانه داری آمریکا اعالم کرد تحریم های جدیدی 
علیه ۶ فعال رســانه ای در ایران اعمال کرده است.

از ســوی دیگر کانادا ۶ شــخص و ۲ نهاد ایرانی را 
تحریم کرد. در این میــان ردپای ۲ بیانیه هم دیده 
شد . تروئیکای اروپایی در نشست حکام طی بیانیه 
ای اعالم کرد: کل ذخایر اورانیوم غنی شــده ایران 
۱۸ برابر از محدودیت های تعریف شــده در برجام 
فراتر رفته است.  اگر ایران تصمیم نگیرد که به صورت 
کامل به تعهدات برجامی بازگردد این وضعیت در 

آینده  نزدیک بدتر خواهد شد...

داده های مرتبط با صادرات کاال میان ایران و عراق 
از افت مناسبات تجاری این دو کشور در هفت ماه 
نخست سال جاری حکایت دارد؛ به طوری که ایران 
در حال حاضر به شــریک چهارم عراق بدل شــده 
است. به گزارش اکوایران، براساس آمار اعالم شده از 
سوی اتاق بازرگانی ایران در مدت زمان مورد بررسی 
نزدیک به ۱۱.۵ میلیون تن کاالی بدون نفت خام به 
ارزش ۴.۰۲ میلیارد دالر از ایران به کشور عراق صادر 
شده که نسبت به مدت مشــابه سال قبل از حیث 
مقدار، افت حدود ۴۲ درصدی و از لحاظ ارزش نیز 
افتی حدود ۲۷ درصدی داشته است. با توجه به رابطه 
دیپلماتیک ایران و عراق این سؤال مطرح می شود 
که چرا توازن تجاری ایران و عراق از بین رفته است.  

براساس ارزیابی های...



اقتصاد2
ایران

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران :
دولت برای افزایش نرخ سوخت 

فعال برنامه ای ندارد
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: 
تورم باعث افرایش نااطمینانی ها دراقتصاد کشور و 
غیرقابل پیش بینی کردن آن شده و البته این عدم 

ترسیم آینده به خانواده ها نیز سرایت کرده است.
حسین سالح ورزی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ 
به این پرسش که آیا شــما ریشه اعتراضات اخیر 
را اقتصادی می دانید؟ گفــت: من تصور می کنم 
بخشی از دالیل اعتراضات اخیر اقتصادی است و 
بدون تردید همه دالیل نارضایتی های انباشت شده 
مردم صرفا اقتصادی نیست و تقلیل دادن اعتراضات 
اخیر به برخی موضوعات اجتماعی نیز واقع بینانه به 
نظر نمی رسد. وی با اشاره به تورم لجام گسیخته 
حاکم بر کشور، خاطر نشان کرد: تورم باعث افرایش 
نااطمینانی ها دراقتصاد کشور و غیرقابل پیش بینی 
کردن آن شــده اســت. عدم پیش بینی آینده به 
بنگاه های اقتصادی محدود نشده و این عدم ترسیم 
آینده به خانواده ها نیز ســرایت کرده است و آنها 

تصویر روشنی از آینده ندارند.
به گفته نایب رئیس اتــاق بازرگانی ایران؛  قدرت 
خرید مردم به خصوص افــرادی که حقوق ثابت 

دریافت می کنند روز به روز کاهش پیدا می کند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اولیــن اقدام برای 
بازگشت به شرایط اقتصادی پایدار این است که 
بستری فراهم شود تا اقتصاد ایران دوباره به زنجیره 
اقتصاد بین المللی بازگردد و بتوانیم ابزار کافی برای 
توسعه صادرات و تعامالت خارجی داشته باشیم؛ 
دولت باید زمینه انضباط مالی را به وجود بیاورد و تا 
شاهد کسری بودجه این چنینی نباشیم.  تورم قابل 
کنترل است و باید دولت سازوکاری در نظر بگیرد 

که شاهد کاهش روزانه ارزش پول ملی نباشیم.
ســالح ورزی این ادعا که تحریم ها در اقتصاد کشور 
و زندگی مردم تاثیر نگذاشــته  است را ساده لوحانه 
دانست و تصریح کرد: مطالبات اجتماعی جوانان و 
طیف گسترده ای از زنان  باید جدی گرفته شود و حل 

آن در دستور کار مسئوالن قرار بگیرد. 

تعیین عوارض صادراتی پیاز، گوجه فرنگی 
و سیب زمینی را ارزان می کند؟

گرانی محصوالت کشاورزی
مشــاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت پیاز 
و رسیدن قیمت این کاالی پرمصرف به بیش از 

۲۰هزارتومان است.
به گزارش ایسنا مشــاهدات میدانی حاکی از آن 
است که قیمت برخی از اقالم صیفی جات در هفته 
اخیر افزایش یافته است؛ به طوری که قیمت پیاز 
سفید و شیری در مغازه های سطح شهر تهران به 
۱۶ هزارتومان و پیاز قرمز به ۲۲ هزارتومان رسیده 
است. این در حالیست که هفته های قبل قیمت 

آن حدود ۱۱ تا ۱۴ هزارتومان بود.
افزایش قیمت برخی از محصوالت کشاورزی از 
جمله پیاز، گوجه فرنگی و ســیب زمینی در بازار 
موجب شد تا متولیان بخش تجاری کشور برای این 

محصوالت عوارض صادراتی تعیین کنند.
براساس بخشــنامه گمرک، مدیرکل دفتر صادرات 
گمرک ایران جزئیات عوارض صادراتی چند محصول 
کشاورزی را به گمرکات اجرایی ابالغ کرد، بر این اساس 
موضوع برای برخی محصوالت صیفی از جمله صادرات 
پیاز، گوجه فرنگی و ســیب زمینی عــوارض تعیین 
شده است. براساس بخشنامه گمرک برای صادرات 
گوجه فرنگی غیرگلخانه ای، ۱۰۰ درصد قیمت پایه، 
صادرات سیب زمینی 7۰ درصد از قیمت پایه و برای 
صادرات پیاز ۱۲۰ درصد از قیمت پایه صادراتی عوارض 
لحاظ شده است. مسوولین گمرک پیش بینی می کنند 
با وضع عوارض صادراتی مذکور بعداز افزایش قیمت این 
اقالم در بازار داخلی می تواند منجر به کاهش قیمت 
آنها در روزهای آتی شود. از سوی دیگر اخذ عوارض 
نیم درصدی آب مجازی موضوع قانون بودجه ســال 

۱۴۰۱ کل کشور همچنان به قوت خود باقی است.
اسداهلل کارگر - رئیس اتحادیه فروشندگان میوه 
و سبزی استان تهران - علت گرانی را تغییر فصل 
می داند و به ایسنا می گوید که همیشه در این موقع 
سال محصوالت دورشــهری به اتمام می رسد و 
محصوالت جنوب کشور به دست می آید که این 

تغییر منجر به تغییر قیمت برخی اقالم می شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا بارندگی های اخیر منجر به 
از بین رفتن محصوالت از جمله گوجه فرنگی و پیاز و 
افزایش قیمت آنها نشده است؟ گفت: بارندگی اتفاق 
افتاده ولی علت اصلی نیست و ممکن است تنها منجر 
به کندی در برداشت محصوالت شده باشد. کارگر 
با اشاره به اینکه معموال با ورود انبوه گوجه فرنگی و 
پیاز محصوالت ارزان می شود، گفت: این فرآیند در 
سالهای قبل ۱۵ روز تا یک ماه طول می کشید ولی به 
نظر می رسد که امسال زودتر محصوالت جنوب وارد 

بازار شود و قیمت ها کاهش یابد.

اخبار

داده های مرتبط با صادرات 
کاال میان ایــران و عراق از 
افت مناسبات تجاری این 
دو کشــور در هفــت ماه 
نخست سال جاری حکایت 
دارد؛ به طوری که ایران در حال حاضر به شــریک 

چهارم عراق بدل شده است.
به گزارش اکوایران، براساس آمار اعالم شده از سوی 
اتــاق بازرگانی ایران در مدت زمان مورد بررســی 
نزدیک به ۱۱.۵ میلیون تن کاالی بدون نفت خام 
به ارزش ۴.۰۲ میلیارد دالر از ایران به کشور عراق 
صادر شده که نسبت به مدت مشــابه سال قبل از 
حیث مقــدار، افت حدود ۴۲ درصــدی و از لحاظ 

ارزش نیز افتی حدود ۲7 درصدی داشته است.
با توجه به رابطه دیپلماتیک ایران و عراق این سؤال 
مطرح می شود که چرا توازن تجاری ایران و عراق از 
بین رفته است.  براساس ارزیابی های صورت گرفته 
»امارات«، »ترکیه«، »چین« و »ایران« بزرگترین 
شــرکای تجاری در حوزه واردات به عراق هستند. 
اما آمارهای مرکز تجارت جهانی نشــان می دهد 
که عملکرد سه شریک اول تجاری عراق در زمینه 
صادرات به این کشور طی چند سال گذشته بهتر 
از ایران بوده و همگی رشد باالتری نسبت به ایران 

داشته اند.
به گفته فعاالن اقتصادی نبــود ثبات قوانین یکی 
از عمده دالیل افت صادرات به عراق محسوب می 
شود. یکی دیگر از دالیل کاهش صادرات که فعاالن 
این بازار به آن اشاره می کنند به کاهش صادرات گاز 
و بنزین مربوط می شود، براساس آمار صادرات گاز 
به عراق ۶۰ درصد و در صادرات بنزین به این کشور 
۸۰ درصد کاهش داشته و با این شرایط در صورتی 
که صادرات گاز مجدد به عراق از ســرگرفته شود 

صادرات ایران و عراق به شکل عادی در خواهد آمد.
 از سوی دیگر مشکل دیگر صادرات فعاالن اقتصادی 
به این نکته تاکید می کنند که یکی دیگر مشکالت 
تجاری با عراق مربوط به حمل کاال می شود؛ به گفته 
فعاالن این بخش در این زمینه چالش های زیادی 
وجود دارد چرا که اغلــب کاالهای صادراتی ایرانی 
در پایانه ها تخلیه و بارگیری مجدد می شود که این 

امر آسیب بسیاری به کاالهای صادراتی وارد شود.
بررسی داده های مرتبط با صادرات کاالیی بر اساس 
آمار گمرک ایران حاکی از این است که طی 7 ماه 
نخست ســال جاری نزدیک به ۱۱.۵ میلیون تن 
کاالی بدون نفت خام به ارزش ۴.۰۲ میلیارد دالر 
از ایران به کشــور عراق صادر شــده که نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل از حیث مقدار، افت حدود 
۴۲ درصدی و از لحاظ ارزش نیز نزدیک ۲7 درصد 
کاهش داشته است. ایران طی 7 ماهه نخست ۱۴۶ 
هزار تن کاال به ارزش ۱۱۲ میلیون دالر از کشــور 
عراق وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به لحاظ مقداری کاهش حــدود ۸9 درصدی و به 

لحاظ ارزشــی نیز حدود ۸۲ درصد کاهش داشته 
است.

بررسی تجارت میان ایران و عراق طی هفت ماهه 
نخست ۱۴۰۱ نشــان می دهد که تبادالت تجاری 
فیمابین با توجه به برتری صادرات ایران در مقایسه 
با واردات ایران از عراق، با مازاد تجاری 3.9 میلیارد 

دالری به نفع ایران برخوردار است.
علی رغم وجــود مازاد تــراز تجــاری، تجارت دو 
کشور طی مدت مورد بررســی افت داشته است. 
با توجه به افت تــوام مقداری و ارزشــی صادرات 
کاالیی ایران به عراق و همچنین اهمیت این کشور 
در میان شــرکای تجاری ایران )دومین شــریک 
 تجاری(، الزم اســت دالیل افت مزبور بررســی و 

تحلیل شود.

20 قلم کاالی صادرتی از لحاظ وزن
مهمترین کاالهای صادر شده از ایران به عراق –از 
حیث وزن کاال- شامل چه اقالمی می شود؟ گزارش 
منشتر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان دهنده 

آن است که محصوالت ســاختمانی، سوخت های 
معدنی و محصــوالت پاالیشــگاهی، محصوالت 
غذایی، فلــزات و مصنوعات فلــزی و محصوالت 
شیمیایی، بیشترین اقالم صادر شده به عراق در 7 
ماه نخست سال ۱۴۰۱ هستند. براساس آمار بیش 
از ۶9 درصد از حجم کل صادرات غیرنفتی ایران به 

عراق را شکل می دهند.
  در بین این اقالم و در 7 ماهه نخست سال ۱۴۰۱، 
صادرات تعرفه مربوط به محصوالت ســرامیکی با 
ضریب جذب آب وزنــی حداکثر ۵ درصد با حدود 
۲۰7 درصد افزایش نســبت به مدت مشابه سال 
قبل بیشــترین رشــد مثبت را به خود اختصاص 
داده و در طــرف مقابــل گاز طبیعی بــا کاهش 
۸۸.۱ درصدی نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
 بیشــترین افت وزنی را در میان کاالهای صادراتی 

داشته است.
اما به لحاظ ارزش کدام کاال در میان ۲۰ قلم کاالی 
صادر شــده از ایران به عراق قرار دارند. براســاس 
ارزیابی های صورت گرفته صادرات ۲۰ ردیف تعرفه 
هشــت رقمی عمده صادر شــده از ایران به عراق 
حکایت از آن دارد که این اقالم بیش از ۴۲ درصد از 
ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران به عراق را شکل 

می دهند.
میله های آهنی و فواالدی بــا ارزش ۴79 میلیون 
دالر مهمترین کاالی صادراتی بــه عراق در میان 
اقالم صادر شده است که ارزش صادرات آن نسبت 
به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۶.۵درصد افزایش 

داشته است.
  گاز طبیعی دومین کاالی مهم صادراتی ایران به 
عراق است که طی مدت مورد بررسی 3۵9 میلیون 
دالر درآمد صادراتی نصیب کشــور کرده اســت. 
ارزش ســایر ردیف تعرفه های صادراتــی ایران به 
عراق از سطوح ارزشــی کمتر از ۱۰۰ میلیون دالر 

برخوردار هستند.

ایران به شریک چهارم عراق بدل شده است 

افت مناسبات تجاری ایران  و عراق

موتورسیکلت هم کاالی لوکس شد
افزایش قیمت موتــور تا 400 

میلیون تومان
عضــو انجمن موتورســیکلت ایــران گفت: 
اســتقبال زیــاد از موتورســیکلت موجب 
شــد تنوع تولیــد ایــن کاال افزایــش یابد 
 و اکنــون بــه بیــش از ۱۵۰ نوع رســیده 

است.
به گزارش تســنیم،  ابوالفضل حجازی افزود: 
تولید موتورســیکلت از زمانی کــه خودرو 
گران شــد، رونق گرفت و موجب شــد تنوع 
تولید این کاال در مقایســه با گذشته افزایش 
یابد، ایــن افزایش تقاضا نیــز باعث افزایش 
قیمت شــد بــه نحوی کــه اکنــون قیمت 
موتورســیکلت از ۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان 
اســت؛ این افزایــش قیمت باعث شــد این 
 محصول به عنــوان کاالی لوکس به شــمار 

بیاید. 
قیمــت  گذشــته  در  گفــت:  وی 
موتورسیکلت هایی که در ایران تولید می شد 
بین 3 تــا ۵ میلیــون تومان بــود به همین 
دلیل اصوالً جزو کاالی ســرمایه ای به شمار 
نمی رفت، امــا اکنون جــزو کاال های لوکس 
به شــمار می رود. اکنون نحوه اســتفاده از 
موتورسیکلت هم در مقایسه با گذشته تغییر 
 کرده و فرهنگ اســتفاده از آن در بین مردم 

جا افتاده است. 
حجازی ادامــه داد: ۱۵ کارخانــه اکنون در 
کشور موتورسیکلت تولید می کنند که همین 
عامل باعث افزایش اشــتغال زایی در صنعت 

موتورسیکلت شد. 
عضو انجمن موتورسیکلت ایران با بیان اینکه 
از ابتدای امســال ۱۲۰ هزار موتورســیکلت 
شماره گذاری شده اســت، گفت: هم اکنون 
حــدود 7۰ هــزار موتورســیکلت در انبــار 
موتورسیکلت سازان اســت که علت آن هم 
فرارســیدن فصل سرماســت البته با آمدن 
بهمن و استقبال از بهار، فروش مجدد افزایش 

می یابد.

آغاز کاهش صادرات نفت اوپک
شــرکت رصد نفتکــش پترولجســتیک اعالم 
کــرد صــادرات نفــت اوپــک از ابتــدای ماه 
میالدی جــاری تــا به حــال، کاهــش قابل 
مالحظه ای پیــدا کرده اســت که نشــان می 
دهد اعضای ایــن گروه به کاهــش تولیدی که 
 تحت توافق اوپــک پالس تصویب شــد، عمل 
می کنند. به گزارش ایســنا، اوپــک پالس که 
شــامل کشــورهای عضو اوپک و متحدانشان 
نظیر روســیه اســت، به دلیل نگرانی فزاینده 
از وقوع رکــود اقتصادی و کاهــش تقاضا برای 
ســوخت، هدف تولید نفــت خــود را از نوامبر 
به میــزان دو میلیــون بشــکه در روز معادل 
 حــدود دو درصــد از تولیــد جهــان کاهش 
داده اســت. این دیدگاه پترولجستیک، ارزیابی 
اولیه از میزان کاهش تولیدی اســت که اوپک 
بر اســاس توافق اوپک پالس، انجــام  می دهد. 
دانیل گربر، مدیرعامل پترولجستیک به رویترز 
گفت: صادرات نفت اوپک در نیمــه اول نوامبر 
به میزان قابل توجهی کمتر بــود. انتظار داریم 
این روند تا پایان ماه بهبود پیــدا کند اما حجم 
صادرات این گروه در مقایســه با اوجی که اکتبر 
داشــت، کمتر خواهد بود. انتظار داریم صادرات 
اوپک در نوامبر، حداکثر یک میلیون بشکه در روز 
کاهش پیدا کند که نشان می دهد کاهش تولید 
اوپک پالس، طبق توافق صورت گرفته اســت. 
مقر اوپک در وین درباره ایــن گزارش اظهارنظر 
نکرد. سهم اوپک از کاهش تولید تصویب شده، 
۱.۲7 میلیون بشکه در روز است؛ بنابراین کاهش 
یک میلیون بشکه ای صادرات، نشان می دهد که 
بخش قابل توجهی از کاهش توافق شده در عرضه 
جهانی، انجام  شده اســت. پترولجستیک یکی 
از شرکتهایی است که عرضه نفت توسط اوپک 
و تولیدکنندگان دیگر در بازار جهانی را با رصد 
نفتکش و روشهای دیگر، دنبال می کند. اوپک 
قرار است گزارش ماهانه بعدی خود را ۱3 دسامبر 
منتشــر کند که در این گزارش آمار نوامبر ارائه  
می شــود. تولیدکنندگان اوپک پالس از ابتدای 
سال میالدی جاری ســرگرم افزایش تدریجی 
تولیدشــان برای خاتمه دادن بــه محدودیت 
عرضه ای بودند که از سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشتند 
 اما از اکتبر، روندشان را معکوس کرده و تولیدشان 
را کاهش دادند. بر اساس گزارش رویترز، هیثم 
الغیص، دبیرکل اوپک روز چهارشنبه اظهار کرد: 
این سازمان آماده اســت برای منفعت بازارهای 
نفت مداخله کند. اوپــک آگاه و محتاط بوده و 

تحوالت اقتصادی جهان را  زیر نظر دارد.
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برخی از معامله گران با اشــاره بــه حوادث اخیر 
کشور از احتمال نوسان محدود قیمت دالر سخن 

گفتند 
به گزارش اقتصادنیوز، طی روزهای گذشته معامله 
گران دالر با اخبــار مهمی روبرو شــدند. وزارت 
خزانه داری آمریکا اعالم کرد تحریم های جدیدی 
علیه ۶ فعال رسانه ای در ایران اعمال کرده است.

از سوی دیگر کانادا ۶ شــخص و ۲ نهاد ایرانی را 
تحریم کرد.

در این میــان ردپــای ۲ بیانیه هم دیده شــد . 

تروئیکای اروپایی در نشست حکام طی بیانیه ای 
اعالم کرد: کل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۱۸ 
برابر از محدودیت های تعریف شده در برجام فراتر 
رفته است.  اگر ایران تصمیم نگیرد که به صورت 
کامل به تعهدات برجامــی بازگردد این وضعیت 
در آینده  نزدیک بدتر خواهد شد تروئیکای اروپا 
در این بیانیه همچنین مدعی شــد خواسته های 
فرابرجامی تهران مانع رسیدن به پایان مذاکرات 

در شهریور ماه گذشته شد.
در کنار بیانیه یاد شــده نماینده آمریکا در جلسه 

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعا 
کرد: ایران به توسعه برنامه هســته ایش فراتر از 
محدودیت هــای برجامــی از طریــق راه اندازی 
سانتریفیوژهای پیشرفته و انباشــت اورانیوم با 

غنای باال ادامه می دهد.
ایران در ماه ســپتامبر امید جمعــی را مبنی بر 
اینکه بازگشت به برجام قریب الوقوع است با طرح 
درخواست هایی که می دانست غیرممکن است از 
بین برد. این درخواســت ها وظایف آژانس اتمی 
درباره تعهدات پادمانی ایران را سیاسی می کرد و 

از آن ها می خواست که تعهداتشان را اجرا نکنند. 
شرایط از ماه سپتامبر تنها پیچیده تر شده است. 
ایران باید به تحریک های هســته ای و برداشتن 
گام هایی که خطر اشــاعه هسته ای زیادی دارند، 
پایان دهد. عده ای از معامله گران با اشاره به عوامل 
یاده شــده می گفتند این عوامل ممکن است بر 
سطح انتظارات صعودی نرخ دالر در بازار امروز اثر 
بگذارد. با این حال برخی از معامله گران با اشاره 
به حوادث اخیر کشــور از احتمال نوسان محدود 

قیمت دالر سخن گفتند .

در حالی که ۲3 درصد اشتغال در کشورهای دنیا را 
مشاغل خانگی به خود اختصاص داده، وزیر کار می 
گوید آمار اشــتغال خانگی در کشور رضایت بخش 
نیست و حدود چهار درصد مشاغل کشور، خانگی 

هستند که این سهم باید افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، مشــاغل خانگی هر نوع فعالیت 
اقتصادی است که در فضای منزل و با سرمایه اندک 
قابل راه اندازی است. این شغل ها به دلیل ماهیت 
خود به فضای زیادی نسبت به سایر کسب و کارها نیاز 
ندارند و عمده گروههای هدف مشاغل خانگی را زنان 
سرپرست خانوار، کارافرینان، معلوالن، بازنشستگان 

و روستاییان تشکیل می دهند.
امروزه کســب و کارهای خانگی در کشــورهای 
پیشرفته رونق بسیاری پیدا کرده تا آنجا که مشاغل 
خانگی تا ۲3 درصد کل مشاغل این کشورها را شامل 
می شود، این در حالی است که سهم مشاغل خانگی 

در ایران بین 3 تا ۴ درصد برآورد می شود.
به گفته ســید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی، در حال حاضر آمار اشتغال خانگی 
در کشــور رضایت بخش نیســت وحدود ۴ درصد 
مشاغل کشور، خانگی هستند که باید این سهم را 

افزایش داد.
وی با اشــاره به پایین بودن سهم مشاغل خانگی از 
اشتغال کشور می گوید: هدف گذاری ما این است 
که باالی ۲۰ درصد از اشــتغال کشــور را مشاغل 
خانگی پوشش دهد و تالش می شود که از ظرفیت 
دو بانک عامل تخصصی وزارت کار و بانکهای دیگر 

استفاده شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تخصیص 3۰۰۰ 
میلیارد تومان تسهیالت مشاغل خانگی در بودجه 
۱۴۰۱ خبر داده و می گوید: درصدد هستیم که در 
سال ۱۴۰۲ این منابع را افزایش بدهیم تا مشکالت 

متقاضیان مشاغل خانگی کاهش یابد.
بر اساس گزارش ها در یک ســال گذشته بیش از  
۱3۰ هزار فقره مجوز برای متقاضیان مشاغل خانگی 
صادر شده است این در حالی است که به گفته آزیتا 

همتیان - دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی، 7۰ هزار فقره مجوز کسب و کار خانگی در 

هفت ماهه امسال صادر شده است.
به گفته وی، با توجه به ســهم 3 درصدی مشاغل 
خانگی از بازار تولید و اشــتغال، بــا تغییر رویکرد 
تک بعدی به مشاغل خانگی می توان این سهم را 

افزایش داد.
از نگاه کارشناســان افزایش درآمدهای غیر نفتی، 
رونق بخشیدن به صنایع دســتی، ایجاد اشتغال، 
کاهش ناهنجاری های جامعه و پایداری مشاغل از 
جمله مزیتها و دستاوردهای ایجاد مشاغل خانگی 

به شمار می رود.
هادی ابوی - فعال حوزه کار - در گفت وگو با ایسنا، 
در این باره می گوید: یکی از مزیت های مشــاغل 
خانگی این اســت که میــز و دفتــر نمی خواهد و 
افراد با هزینــه اندک می توانند برای خود کســب 
و کاری راه انــدازی کنند و عالوه بر اشــتغالزایی و 
درآمدزایی در خانه، ســاعات بیشــتری را در کنار 

خانواده سپری کنند. وی کاهش هزینه های رفت 
و آمد و اجاره کارگاه را از دیگر مزیتهای کســب و 
کارهای خانگی برشــمرده و می افزاید: متقاضیان 
کسب و کار خانگی بر اســاس توانمندی و مهارتی 
 که دارند می توانند در منزل به انجام هر نوع فعالیت 

خانگی بپردازند.
ابوی، صنایع دســتی، بافت فرش،   شیرینی پزی، 
گل ســازی، تولید گیاهان دارویی و بســته بندی 
محصوالت غذایی را از جمله رشته هایی برشمرد 
که متقاضیان اشتغال خانگی می توانند دنبال کنند.

به گزارش ایسنا، با توجه به آنکه در کشورهای توسعه 
یافته، مشاغل خانگی سهم بسزایی در تولید ناخالص 
داخلی داشته و از ارزش افزوده باالیی برخوردارند، 
فراهم کردن بســتر فعالیت و تسهیل صدور مجوز 
راه اندازی کسب و کارهای خانگی برای متقاضیان 
اشــتغال خانگی می تواند یک گام مثبت و اثرگذار 
در تحقق این هدف و رونق مشاغل خانگی در کشور 

باشد.

سهم مالیات اشــخاص حقوقی از کل درآمدهای 
مالیاتی دولت در ســه ماه نخست امسال نسبت به 
بازه زمانی مشابه سال گذشته، 7 واحد درصد باالتر 

رفته است.
به گزارش اکو ایران، بنا به آخرین داده های منتشر 
شــده، کل درآمد مالیاتی دولت در سه ماه نخست 
ســال جاری 97 هزار ۵۵۴ میلیارد تومان برآورد 

شده است.
از این رقم ۵۶.۸ هزار میلیارد تومان ســهم مالیات 
های مســتقیم و ۴۰.7 هزار میلیارد تومان سهم 
مالیات های غیر مستقیم اســت. بررسی ها نشان 
می دهد سهم مالیات ها مستقیم از کل درآمد های 
مالیاتی دولت در سه ماه نخست سال جاری نسبت 
به این سهم در سه ماه نخست سال گذشته به شکل 
قابل توجهی افزایش یافته اســت. به بیان ساده تر 
نقش مالیات های غیر مســتقیم یا همان مالیات 
بر کاال و خدمات در درآمد های دولت کم رنگ  تر 

شده است.
بر اساس آمار این رخداد به علت تغییر شدید مقدار 

مالیات بر درآمد اشــخاص حقوقی بوده است. در 
ادامه گزارش به بررسی سهم سر فصل های مالیاتی 
از کل مالیات وصول شده در سه ماه نخست ۱۴۰۱ 
در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته پرداخته 

شده است.
مالیات در ایران ذیل عنوان درآمدهای جاری دولت 
قرار می گیــرد و تقریبا مهم تریــن منبع درآمدی 
دولت محســوب می شــود. البته دولت در ایران 
منابع درآمــدی دیگری نیز دارد امــا برخی از این 
موارد جزء درآمدهای جاری محسوب نمی شوند. 
به عنوان مثال نفــت و گاز به ایــن دلیل که جزء 
دارایی ها و سرمایه های ملی محسوب می شوند، به 
عنوان واگذاری دارایی سرمایه ای عنوان می شود. 
همچنین فروش اوراق توســط دولت نیز واگذاری 
دارایی مالی محسوب می شود. بنابراین هر عاملی که 
برای دولت آورده مالی ایجاد کند جزء درآمدهای 

جاری دولت محسوب نمی شود.
درآمد مالیاتی دولت از دو رکن اصلی تشکیل می 
شود که عبارت از مالیات مستقیم و مالیات بر کاال 

و خدمات )غیر مستقیم( است. مالیات مستقیم نیز 
خود از سه جزء اصلی تشکیل شــده که مالیات بر 
اشــخاص حقوقی اصلی ترین آن ها است، این نوع 
مالیات از شرکت ها و هر نوع درآمد انتفاعی اشخاص 
حقوقی دریافت می شود. اجزای بعدی نیز مالیات 
بر درآمد و مالیات بر ثروت نام دارند. مالیات بر ثروت 
عموما در کشور ما همان مالیات بر ارث شناخته می 
شود اما اجزای دیگری مانند مالیات بر نقل و انتقال 
سهام نیز دارد. چنانچه مالیات بر خانه های خالی 
اجرایی شود ذیل این نوع مالیاتی قرار خواهد گرفت. 
همچنین یکی از مهم ترین سر فصل ها در مالیات 

غیر مسقیم مالیات بر واردات است.
سهم مالیات های مســتقیم از کل درآمد مالیاتی 
کشور در ســه ماه نخست ســال در ۵۸.۲ درصد 
برآورد شده، این در حالیســت که همین سهم در 
سه ماه نخست ســال گذشــته ۵۴.3 درصد بوده 
است. همچنین ســهم مالیات بر کاال و خدمات یا 
همان مالیات غیر مســتقیم از کل درآمد مالیاتی 
وصول شــده ۴۱.۸ درصد بوده که نسبت به بهار 

سال گذشــته کاهش یافته اســت. در همین بازه 
زمانی سهم مالیات بر اشخاص حقوقی از 3۱ درصد 
به 3۸.3 درصد رسیده اســت. بر این اساس علت 
اصلی تغییر میان ســهم مالیات های مســتقیم و 
غیر و مســقیم از کل مالیات اقتصاد ایران، تغییر 
 شــدید مالیات بر اشــخاص حقوقی یا شرکت ها 

بوده است.
یکی دیگر از اجــرای مالیات های غیر مســتقیم، 
مالیات بر درآمد اســت که ســهمش از کل درآمد 
مالیاتی ۱۶ درصد بوده، این ســهم در بهار ســال 
گذشته بالغ بر ۱9 درصد به ثبت رسیده است. اگر 
چنانچــه مالیات بر درآمد کاهش نمیافت شــاهد 
افزایش شدید تر سهم مالیات های مستقیم بودیم، 
به بیان دیگر کاهش سهم مالیات بر درامد موجب 
گشته تا سهم مالیات های مســتقیم بیش از این 
افزایش نیابد.  سهم مالیات بر ثروت نیز از کل درآمد 
وصول شده در سه ماه نخست ۱۴۰۱ با بازه مشابه 
سال گذشته تغییری نکرده و در هر دو بازه حدود ۴ 

درصد بوده است.

ردپای 2 بیانیه هسته ای بازار دالر 

چرا سهم مشاغل خانگی در اقتصاد باید بیشتر شود؟

افزایش مالیات ستانی دولت از اشخاص حقوقی

گروه اقتصاد ایران وجهان
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3 بازار

رئيس اتحاديه لوازم خرازي فروشــان و وابســته تهران در ادامه در 
وضعيت بازار اين صنف گفت: پس از فروکش کردن بيماري کرونا، 
کسبه و فعاالن اقتصادي اين صنف بنا به برخي داليل هنوز نتوانسته 
اند ســود دهي چنداني داشته باشــند و به رونق برسند و همچنان 

متحمل ضرر و زيان هستند.
عليرضا مهران پور، رئيس اتحاديه لوازم خرازي فروشــان و وابسته 
تهران گفت: در ســال هاي اخير بروز چالش هايي از قبيل گسترش 
بيماري کرونا و تعطيلي هاي مکرر در حوزه اصناف باعث رکود سنگين 
و لطمات شديد اقتصادي و اجتماعي گرديد. در اين بين عدم حمايت 
کارساز دولت از اصناف آسيب ديده چه در خصوص ماليات و چه در 

ارائه تسهيالت نتوانست زيان هاي اين دوره را جبران کند.
وي ادامه داد: باعنايت به اينکه اکثر کاالهاي مورد تقاضاي بازار در 
اين چند سال به دليل محدوديت هاي ارزي و الويت بندي واردات 

در سطح عرضه با کمبود مواجه است و توليدات مشابه داخلي از نظر 
کيفيت و کميت نتوانسته پاسخگوي تقاضاي بازار باشد؛ لذا پس از 
فروکش کردن بيماري کرونا، کســبه و فعاالن اقتصادي اين صنف 
هنوز نتوانسته اند سود دهي چنداني داشته باشند و به رونق برسند و 

همچنان متحمل ضرر و زيان هستند.
مهرانپور در خصوص توليدات داخلي تصريح کرد: در اکثر کاالهايي 
که تحت پوشــش اين اتحاديه قرار دارد از قبيل؛ لوازم آرايشــي و 
بهداشتي و عطريات، اســباب بازي خارجي، بدليجات، البسه زير، 
عالقبندي و غيــره ... توليدکنندگان داخلي تمــام تالش و اهتمام 
خود را جهت ارتقاي توليد کاالي با کيفيت نموده و در اين امر نيز به 
پيشرفت هاي خوبي دست يافتند؛ وليکن براي توليد کاالهاي مشابه 
خارجي در کنار حمايت همه جانبه از طرف دولت، توليدکنندگان 
مي بايست تالشي مضاعف داشته و سعي در به تعادل رساندن بازار 

تقاضاي اين محصوالت داشته باشــند. رئيس اتحاديه لوازم خرازي 
فروشان و وابسته تهران با تاکيد بر اينکه يکي از مهمترين ارکان هر 
سازماني حرکت به سمت اجراي قانون است گفت: در همين راستا 
در اتحاديه اقداماتي جهت قانونمند شدن ساختار اجرايي و بازرسي 
اتحاديه، تسريع در اجراي امور جاري، پاسخگويي به خواسته هاي 
اعضا با کمترين هزينه، اقدامات و عملکرد قابل توجهي نســبت به 

سنوات گذشته انجام يافته است.
وي در رابطه با فعاليت کميسيون هاي اتحاديه نيز گفت: از آنجايي 
که کميســيونهاي داخلي اتحاديه از پيشکسوتان و خبرگان صنف 
تشکيل شده، همواره نظرهاي مشورتي و راهکارهاي ارائه شده جهت 
رفع مشکالت کارساز بوده و اتحاديه با استفاده از تجربيات و نظرات 
کارشناسانه اين اشخاص سعي در حل مشکالت و معضالت اعضاي 

صنف داشته است.

مديرکل دفتر هماهنگی مقابله و رصد جريان مالی ســتادمبارزه با 
قاچاق کاال و ارز گفت: به زودی ضربه مهلکی به سرشــبکه باندهای 
قاچاق پوشاک در کشور خواهيم زد. »ياسر سوادکوهی« مدير کل 
دفتر هماهنگی مقابله و رصد جريان مالی ستادمبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در برنامــه رهيافت راديو اقتصاد گفت: کاالهــای که از طريق 
مسافری اعم از مرز هوايی و زمينی وارد کشور می شوند بدون شک 
سرشبکه های اين کاالها مورد رصد قرار می گيرند.وی اظهار داشت: 
سر شبکه باندهای قاچاق پوشاک به کشور از طريق قرارگاه مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در حال شناسايی است و به زودی ضربه مهلکی به اين 

باندهای مسافری و روزانه خواهد خورد.
مديرکل دفتر هماهنگی مقابله و رصد جريان مالی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گفت: موضوع اعالم آمار قاچاق در کشور طبق قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز تنها از طريق ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز صورت 

می گيرد. وی در ادامه افزود: برآورد حجم آمار قاچاق روش های مختلفی 
دارد که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از روش عرضه و تقاضا استفاده 
می کند.سوادکوهی بيان داشــت: رقم برآورد حجم قاچاق پوشاک در 
کشور طی سال ۹۶ به ميزان ۲.۵ ميليارد دالر، سال ۹۷ به ميزان ۱.۸ 
ميليارد دالر، سال ۹۸ به ميزان ۶۷۲ ميليون دالر و سال ۹۹ به ميزان ۱.۱ 
ميليارد دالر بود. وی با بيان اينکه آخرين بر آورد حجم قاچاق پوشاک 
در کشور طی سال ۹۹ صورت گرفته است، اذعان کرد: متأسفانه حجم 
 قاچاق پوشاک در کشور طی سال ۹۹ نســبت به ۹۸ بر مدار افزايشی 

بوده است. 
مدير کل دفتر هماهنگی مقابله و رصد جريان مالی ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در پاسخ به ســوالی مبنی بر اينکه چرا در سال ۹۸ 
حجم قاچاق پوشــاک در کشــور کاهش يافت، گفت: عمده قاچاق 
پوشــاک به کشــور از طريق مســافری و پروازهای هوايی صورت 

می گرفت و مهمترين مبدا ورود کاالی پوشــاک قاچــاق به ايران 
کشور ترکيه بود. وی با بيان اينکه خيلی از پروازها در کشور به دليل 
وقوع بيماری کرونا لغو شد، افزود: کاهش تعداد پروازها و همينطور 
انجام اقدامات پيشگيرانه از سوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
خوشبختانه دســتاوردهای خوبی در حوزه مبارزه با قاچاق پوشاک 

در مملکت حاصل شد.
ســوادکوهی اضافه کرد: مبارزه با قاچاق پوشــاک فقط در ســطح 
عرضه نيست چراکه به طور کلی در حوزه پوشاک پنج مرحله يعنی 
در مبادی ورودی، مســير حمل و نقل، محل دپو و انبارش، فضای 
مجازی و سطح عرضه نيز طرح اجرا می شود.وی در ادامه يادآور شد: 
اجرای طرح های مختلف در حوزه پوشــاک همچنان به قوت خود 
 باقی است و با قاچاقچيان و متخلفان در اين عرصه به شدت برخورد 

خواهد شد.

يک کارشناس صنعت خودرو می گويد: روند تصحيح تورمی که روزهای 
اخير مجددا شروع شده، تاثير سياست های غلط پولی و بی انضباطی 
مالی دولت است. بازار خودرو ســال ۱۴۰۱ را با رکود سنگينی شروع 
کرد؛ رکودی که تا همين امروز همراه با تب تورم ادامه دارد. بالتکليفی 
در واردات خودرو، برجاِم نافرجام، اهمال خودروسازان در عرضه و نوسان 
قيمت دالر، از جمله داليلی بودند که به رکوِد تورمی بازار خودرو دامن 

زدند.
در سوی ديگر، با اعمال تحريم های جديد و افزايش نااميدی ها نسبت به 
احيای برجام، نرخ دالر بار ديگر وارد فاز صعودی شد و همراه با افزايش 
نرخ ارز، قيمت خودرو هم باال رفت. البته اين تنها سيگنال افزايش قيمت 
خودرو نيست، بلکه فشار در بخش عرضه و عدم تحقق وعده ها در توليد 
خودرو نيز در اين موضوع بی اثر نبود. برخی کارشناســان بازار خودرو 
اعتقاد دارند در حال حاضر سرمايه های سرگردان مردم به دنبال بازاری 
برای سرمايه گذاری ايمن می گردند. به همين علت پيش بينی می شود 

روند افزايشی قيمت خودرو در کشور به صورت هفتگی ادامه يابد.
در اين ميان، مقايسه تغييرات قيمت ها از ابتدای پاييز تاکنون حاکی از 
آن است که قيمت خودروهای داخلی از ۴ تا ۷۰ ميليون تومان گران شده 

است. بنا به اين گزارش، قيمت پرايد ۱۱۱ با رشد ۴ ميليون تومانی، پرايد 
۱۳۱ در حدود ۸ ميليون تومانی و پرايد ۱۵۱ حدود ۴ ميليون تومانی 
روبه رو شده است. اين در شرايطی است که قيمت پژو۲۰۶ تيپ دو ۲۶ 
ميليون تومان، پژو۲۰۷ اتوماتيک ۱۵ ميليون تومان و پژو۲۰۷ دنده ای 
۵۱ ميليون تومان گران شده است. در اين ميان، بررسی قيمت ها نشان 
می دهد که قيمت تارا اتوماتيک ۴۰ ميليون تومــان، تارا دنده ای ۵۲ 
ميليون تومان، تيبا هاچ بک ۱۲ ميليون تومان و دناپالس اتوماتيک توربو 

۷۰ ميليون تومان افزايش داشته است.
در همين خصوص فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می گويد: روند 
تصحيح تورمی که روزهای اخير مجددا شروع شده، تاثير سياست های 
غلط پولی و بی انضباطی مالی دولت است. وی می افزايد: به نظر می رسد 
اين روند تصحيح که قبال در بازه های طوالنی تر اتفاق می افتاد و اخيرا 
تواتر زمانی کوتاه تری پيدا کرده، در نيمه دوم سال که کسری بودجه 
فزاينده تر می شــود، ادامه پيدا کند. اين کارشناس صنعت خودرو در 
عين حال تصريح می کند: عدم حل و فصل پرونده هسته ای و بالتکليفی 
برجام هم نور اميد افزايش حقيقی درآمدهای ارزی را از بين برده است.

زاوه با ذکر اين نکته که به نظر نمی رسد حجم قابل توجهی خودرو تا 

پايان سال هم وارد بشود، می گويد: البته با توجه به مصوبه سخت گيرانه 
دولت واردات خودرو صرفا تاثيرات بخشی دارد. وی می افزايد: افزايش 
۵۰ درصدی شمارگان توليد و افزايش ۱۰۰ درصدی تحويل که وزارت 

صمت به جد دنبالش بود، هم به نظر می رسد محقق نشده است.
اين کارشناس صنعت خودرو تصريح می کند: البته با توجه به ذات تورم 
حاضر در کشور و اصرار بر عدم تصحيح نرخ خودروهای پرتيراژ مانند 
۲۰۶، تحقق شمارگان توليد به معنی تشديد تورم پولی خواهد بود که 
چرخه بازدهی پول منفی و شرکت ها بر اثر سوء مديريت داخلی و فشار 
بيرونی مبارزه با تورم در نرخ کارخانه دريافتی کمتر از هزينه دارند و روند 
زيان عمومی آنها همچنان برقرار اســت. زاوه عنوان می کند: کاهش و 
سخت گيری پرداخت تسهيالت کالن به شرکت ها، عامل رکودسازی 

است که کشور را در نيمه دوم سال به شدت درگير خواهد کرد.
وی تاکيد می کند: فشار دوطرفه رکود و تورم می تواند تاثيرات مخرب 
سنگينی بر پروسه های توليد و عرضه ايجاد کند. اين کارشناس صنعت 
خودرو يادآور می شود: به نظر روند افزايشی تورمی حتی با تشديد عرضه 
ادامه دار خواهد بود و احتماال حداقل يک موج تصحيح تورمی ديگر هم 

تا آخر سال در بازار به راه خواهد افتاد.

خرازي فروشان همچنان متحمل ضرر و زيان هستند

ضربه سنگین در انتظار باندهای قاچاق پوشاک

افزايش ۴ تا ۷۰ میلیون تومانی قیمت خودروها
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رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي 
و کافه قنادي تهران در خصوص مواد اوليه صنف 
متبوعش بيان داشت: کمبود مواد اوليه در سابقه 
تاريخي ذهني من و مسئوليتم در حوزه اصناف، 
موضوع بسيار کهنه و قديمي و پرتکراري است که 

همواره وجود داشته است.
علي بهره مند، رئيس اتحاديــه دارندگان قنادي، 
شيريني فروشي و کافه قنادي تهران گفت: بر خالف 
تصور عامه قسمت اعظم مواد اوليه مورد نياز قنادي، 
مستقيم يا با واسطه، ارتباط انکارناپذير با واردات 
دارد و آن بخش از مواد اوليه مانند آرد، شکر، روغن 
و تخم مرغ که ظاهراً منشاء داخلي دارند متاسفانه 
در فرآوري و عرضه نهايي وابستگي هايي به منابع 
وارداتي دارند که همواره قيمت آنها را تحت تاثير 
قرار مي دهد. وي تاکيد کرد: اين وابستگي از جمله 
در بخش ماشين آالت و تکميل کننده ها و بعضاً 
مواد اوليه پايه است که مجموع اين موارد عاملي 
جهت بي ثباتي قيمت مواد اوليه اعم از داخلي يا 
وارداتي شده است و با کاهش پيوسته ارزش پول 
ملي روند افزايشي قيمت مواد اوليه کماکان بدون 

توقف ادامه دارد.
رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي 
و کافه قنادي تهران اظهار داشت: هيچگاه به ياد 
ندارم حتي به صورت ميانگين يک ثباتي در ســه 
ماه براي قيمت عمومي مواد اوليه وجود داشــته 
باشد. همکاران صنفي من بيشتر از آنکه درگير کار 
و ارتقاي شغلي و مهارت هاي خود باشند، درگير 
ايجاد تعادل براي محصوالت خود در نوســانات 
اقتصادي تابع وضعيت برابري قيمت ريال و ارزهاي 

معتبر جهاني هستند.
بهره مند با اشاره به ناپايداري اقتصادي و عدم ثبات 
نرخ مواد اوليه گفت: با اين شرايط برنامه ريزي براي 
توليد تقريباً غير ممکن شده است و تبعات ناشي از 
افزايش قيمت مواد اوليه به ناچار بر مصرف کننده 

نهايي نيز تحميل مي شود.
وي تاکيد کرد: اين رويه تبعات جبران ناپذيري بر 
ميزان تقاضا و فروش همکاران صنفي در تهران و 
سراسر کشور داشته است، بنابراين مي توان نتيجه 
گرفت که ما نمي توانيم در شرايطي که قيمت مواد 
اوليه متغيير و رو به باالست به نرخ ثابت در قيمت 
محصوالت بينديشيم؛ چون قيمت کاالها در هنگام 
عرضه محصوالت تابعي مستقيم از قيمت مواد اوليه 
و کيفيت محصول به معني ميزان و ترکيب مواد 
اوليه مرغوب مي باشد که ما تالش کرده ايم با رتبه 
بندي سطح کيفي در سه سطح )ممتاز، درجه يک 
و درجه دو( کيفيت را در قيمت گذاري محصوالت 

دخيل نماييم.
بهره مند به نقش آموزش و تاثير آن در ارتقاي صنف 
اشاره و تاکيد کرد: آموزش نقشي بي بديل در ارتقاي 
ســطح کيفي و کمي محصوالت قنادي دارد؛لذا 
تالش کرده ايم همواره با برگزاري مسابقات متنوع 

و تاسيس آموزشگاه اتحاديه قنادان در مسير کشف، 
معرفي و ارتقاي حرفه اي هنرمندان حوزه قنادي 

گام هاي بلندي برداريم.
رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي 
و کافه قنادي تهران ادامه داد: از اثرات مثبت اين 
اقدامات حضــور نيروهاي جوان، خــوش ذوق و 
هنرمند در قنادي هاست؛ اما به دليل تورم عمومي 
و هزينه خانوار، پيوسته با شــيب تند و رو به باال 
مواجهيم. سطح توقع هنرمندان قناد نيز افزايش 
يافته و در پي رفع نيازهاي تورمي تبديل به نيروهاي 
سيال مي شوند که عموماً در حوزه هاي مختلف 
کاري تالش مي کنند تا درآمد بيشتري براي گذران 
زندگي جذب کنند که بعضاً منجر به فاصله گيري 

آنها علي رغم عالقه اشان از حرفه خود مي شود
وي در خصوص نمايشگاه وتاثير آن بر رونق صنف 
بيان داشت: در اقتصاد مدرن تاثير نمايشگاه هاي 
بازرگانــي و صادراتي بر ميزان ســرانه درآمد ملي 
انکار ناپذير است و حضور در نمايشگاههاي خارجي 
يکي از درهــاي ورود به بازارهاي صادراتي اســت 
اما متاسفانه عدم ثبات در قيمت مواد اوليه و عدم 
ثبات در سياســت هاي اقتصادي همراه با تحميل 
هزينه هاي متنوع توســط نهادهاي پولســتان بر 
توليد کننده در داخل، عماًل محصوالت ايراني را در 
خارج از کشور بفاقد رقابت پذيري الزم کرده است 
و از ديگر سو فرسودگي ماشين آالت، معيوب بودن 
ساختار تامين و توزيع و بسته بودن فضاي تعامالت 
سياسي و اقتصادي با ساير کشورها از عوامل عدم 
موفقيت يا برآورده نشدن توقعات شرکت کنندگان 
در نمايشگاههاي خارجي است ، عليرغم اينکه اين 
نمايشگاهها مي توانند جايگاه مناسبي براي معرفي 
محصول و ايجاد بازارهاي جديد در منطقه و جهان 
شوند ، قنادي ايران در مقايسه با ساير قنادان جهان 
جايگاه رفيعي دارد و بعضاً اين جايگاه رفيع همتراز 

اروپاييان قرار دارد .
بهره مند افزود: اين برتري ها تنوع محصول از سنتي 
و بومي گرفته تا قنادي مدرن را شامل مي شود؛ اما 
متاسفانه به داليل گوناگون، قنادي ايران به نوعي 
در جهان و منطقــه مظلوم واقع شــده و چندان 
نتوانســته قابليت هاي خود را بــه جهان معرفي 
و نشــان دهد؛ البته در ســال هاي اخير اتحاديه 
قنادان تهران تالش کرده با برگزاري نمايشــکاه 
توانمندي هاي قنادان و مسابقات طراحان کيک 
هاي تجسمي و مالقات هايي که با قنادان اروپايي 
و آمريکاي شمالي ترتيب داده است بخشي از اين 
 مظلوميت تاريخي را جبران کند؛ اما جا دارد فعاليت 

گسترده تري انجام شود.
بهره منــد در پايان تصريــح کرد: به شــهادت 
کارشناسان جهاني صنعت قنادي ايران اين قابليت 
را دارد که با بزرگتريــن رقبا در جهان برابري کند 
يا از برخي جهات نسبت به بسياري از آنها برتري 

داشته باشند.

مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزی 
با اتخاذ برخی سياســت ها به دنبال 
خودکفايی مجدد گنــدم و بی نيازی 
از واردات اين محصول هستند. ايران 
تاکنون ۲ بار سابقه خودکفايی گندم 
به عنوان راهبردی ترين محصول غذايی کشور را در کارنامه 
خود داشته که متاسفانه اين موضوع دوام زيادی نداشته است 
چرا که در ۶ ســال اخير پس از گذشــت آخرين بار از جشن 
خودکفايی گندم، مجدد واردکننده شديم به طوريکه طی اين 
سال ها بخشــی از گندم مورد نياز از طريق واردات تامين می 
شد. اين در حالی است که ظرفيت بالقوه و امکانات زيادی در 
بخش کشاورزی وجود دارد که در صورت تامين به موقع نهاده 
های کشــاورزی و حمايت های يارانه ای امکان خودکفايی 
مجدد در توليد اين محصول که متضمن تامين امنيت پايدار 

غذايی است، وجود دارد.

بنابر آمار ساالنه ۱۰.۵ تا ۱۱ ميليون تن گندم مورد نياز کشور 
است که امســال با رشــد ۶۰ درصدی خريد نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل، واردات کاهش معناداری دارد. سيد جواد 
ســاداتی نژاد گفت: توليد محصوالت کشاورزی در کشورمان 
در رسيدن به امنيت غذايی جزو اولويت های اساسی وزارت 
جهاد در دولت سيزدهم  محسوب می شــود به طوريکه اين 
وزارتخانه در يک ســال اخير با حمايت از کشاورزان از جمله 
افزايش نرخ خريد تضمينی، کاهش ۴۰ درصدی قيمت نهاده 
های کشاورزی و اجرای کشت قراردادی به دنبال خودکفايی 

محصوالت استراتژيک است.
بســياری از کارشناسان و دســت اندکاران بخش کشاورزی 
اذعان می کنند که شرايط جوی در افزايش توليد تاثير بسزايی 
دارد، اما نبايد عامل شکســت سياست خودکفايی گندم طی 
سال های اخير را تنها بر گردن خشکســالی انداخت چرا که 
عوامل ديگری از جمله گرانی کــود، قيمت خريد تضمينی و 
عدم تســهيالت يارانه ای و ارزان قيمت بــر کاهش توليد بی 

تاثير نبوده است.

عطاالّل هاشــمی رئيس بنياد ملی گندمکاران گفت: ۲ عامل 
اساسی قيمت مناسب خريد تضمينی گندم وشرايط مساعد 
آب و هوايی و بارش در خودکفايی گندم اثر گذار اســت. در 
سال ۹۵ که جشن خودکفايی گرفتيم، عالوه بر شرايط بارش 
مناســب، نرخ خريد تضمينی به واقعيت نزديک بود. به گفته 
او، در هر ســال زراعی که اين ۲ عامل در کنار يکديگر باشد، 
خودکفايی محقق می شــود، در غير اين صورت توليد دچار 

چالش خواهد شد.
هاشــمی می گويد: در ســال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با واقعی 
شدن قيمت، ميزان خريد تضمينی گندم يه يکباره ۵۸ درصد 
افزايش يافت و به عبارت ديگر موضوع قيمت در افزايش رغبت 
کشاورزان به کشــت و خودکفايی اثرگذار است. رئيس بنياد 
ملی گندمکاران گفت: برای سال زراعی آينده با وجود قيمت 
۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خريد تضمينی هر کيلو گندم 
و جايزه ۱۵۰۰ تومانی تحويل، کشــاورزان راضی هستند، اما 
متاسفانه بارش های چندانی از ابتدای سال زراعی تاکنون را به 
عنوان يکی از ديگر عوامل مهم توليد و تاثير گذار بر سبزينگی 

مزارع ديم نداشتيم که اميدواريم در باقی مانده پاييز و فصل 
زمستان و بهار بارش های خوبی داشته باشيم.

به گفته او، با توجه به تعيين مناســب نــرخ خريد تضمينی 
گندم، کشــاورزان برای مديريت و کاشــت از لحاظ قيمت 
مشکلی ندارند؛ بنابراين با در اختيار گذاشتن نهاده ها در زمان 
مقرر به کشاورزان و همچنين شرايط مساعد پراکنش بارش، 

خودکفايی بار ديگر در سال زراعی جديد محقق خواهد شد.

اهرم قيمت مزيت مهم در رسيدن به خودکفايی
ســيد جعفر حسينی مشــاور اتاق اصناف کشــاورزی ايران 
گفت:اعتقــاد ما اين اســت که گنــدم به عنــوان محصول 
اســتراتژيک و نياز واقعی کشور بايد نگاه شــود به طوريکه 
دولت همانند ديگر کشورها در بحث توليد گندم يارانه دهد. 
به گفته او، با توجه بــه آنکه گندم در رقابــت قيمت با ديگر 
محصوالت نتوانسته برای کشاورزان مزيت ايجاد کند، از اين 
رو کشت گندم همانند سابق در الگوی کشت کشاورزان است. 
حسينی می گويد: برخی از مســئوالن و کارشناسان بخش 
کشاورزی،کاهش محصول را ناشی از شرايط خشکسالی می 
دانند، درحاليکه در محصوالت صيفی کاهش توليد نداشتيم 
که اين امر بدان معناست که امکان توليد گندم در کشور برای 

رسيدن به خودکفايی وجود دارد.
مشــاور ارشــد اتاق اصناف کشــاورزی اهرم قيمت را يکی 
از مزيت های مهم کشــت گندم برای کشــاورزان دانســت 
و گفــت: برخــی اوقات مســئوالن اذعــان مــی کنند که 
افزايــش قيمت گنــدم ممکن اســت منجــر به تــورم يا 
افزايــش قيمــت نــان شــود، در حاليکــه بــرای کنترل 
 قيمــت نــان، دولــت بايــد يارانــه بيشــتری بــه توليد 

گندم دهد.
به گفته او، از سال ۹۵ به بعد تامين کودهای فسفاته و پتاسه 
به عنوان کودهای اوليه به اندازه کافی فراهم نبود، همچنين 
طی ۲ تا ۳ سال قبل افزايش چشمگيری داشت که همين امر 
موجب شد تا کشاورزان استقبالی برای استفاده از اين کودها 
نداشته باشــند و اين موضوع اثر خود را بر توليد سال گذشته 
نشان داد. حســينی می گويد: برای رســيدن به خودکفايی 
مشکل کمبود کودهای فسفاته و پتاســه بايد مرتفع شود و 
به اعتقاد بنده نگاه دولت برای اســتراتژيک بودن گندم بايد 
واقعی شود. همچنين اجرای کشت قراردادی يکی از ابزارهای 

افزايش توليد گندم است که متاســفانه وعده های مسئوالن 
برای استقبال کشاورزان فراهم نشده است.

با توجه به تاکيد وزارت جهاد کشــاورزی بر اجرای کشــت 
قراردادی انتظار می رود که معاونت امور زراعت مسير را برای 
همراهی کشاورزان در اجرای کشت قراردادی هموار کند. به 
عبارت ديگر کشت قراردادی بدان معناست که دولت و حلقه 
های واسط همچون کارخانجات آرد و مصرف کننده گندم پای 
کار بيايند و در اين خصوص سرمايه گذاری کنند. هر چند برای 
توليد گندم با حجم مورد نياز کشــور، اعتبار بااليی نياز است 
که ممکن است حلقه های واسط نتوانند مشارکت و سرمايه 

گذاری الزم را داشته باشند.

ظرفيت کشور برای رسيدن به خودکفايی وجود دارد
آقای قاسم پيشه ور رئيس نظام صنفی کشــاورزی گفت: با 
توجه به اقليم مناسب، ظرفيت کشور برای توليد گندم به مرز 
خودکفايی مناسب است. هر چند عواملی همچون خشکسالی 
و عدم حمايت هــای دولــت در زمينه کشــت محصوالت 
استراتژيک در اين امر موثر اســت. به گفته او، سياست های 
دولت بايد به گونه ای باشد که در زمينه توليد گندم با وجود 
اقليم و ظرفيت مناسب کشور بتوانيم خودکفا شويم. هر چند 
در گذشته برخی مسئوالن عنوان می کردند که با وجود هزينه 
های باالی توليد، واردات گندم صرفه اقتصادی بيشتری دارد. 
پيشه ور می گويد: با توجه به هزينه های باالی توليد، بسياری 
از کشاورزان رغبتی به توليد ندارند. اين در حالی است که تمام 
کشورها ادوات کشاورزی، کود يارانه ای و وام های کم بهره به 
محصوالت استراتژيک می دهند؛ بنابراين دولت بايد حمايت 
های الزم از توليد را انجام دهد تا همانند ســال های قبل بار 

ديگر به خودکفايی برسيم.
رئيس نظام صنفی کشــاورزی گفت: اگــر بخواهيم تمامی 
مشکالت توليد را بر گردن خشکسالی بيندازيم، جالب نيست. 
به عنوان مثال وقتی کشاورز برای هر کيسه ۵۰ کيلويی کود 
۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بايد هزينه پرداخت کند، امکان ادامه 
کشت را ندارد يا ناگريز به کشــت بدون استفاده از کود است 
که در نتيجه اين امر منجر به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی توليد 

می شود.
به گفته او، با توجه به تاخير در پرداخت مطالبات و تورم موجود 
در سطح کشور، کشاورزان مجبور به کاشت محصوالت سبزی 
و صيفی هستند تا بتوانند مشکالت اقتصادی شان را حل کنند؛ 
بنابراين کشاورزان انتظار دارند که دولت حمايت های ويژه ای 
از توليد همچون پرداخت وام های کم بهره و نهاده يارانه دار 
انجام دهد تا ضمن رســيدن به خودکفايی، کشاورز دغدغه 
فروش محصول نداشته باشد که مجبور به صادرات قاچاق به 

کشورهای همجوار شود.

News kasbokar@gmail.com

چرا ایران برای بار چندم واردکننده گندم شد؟

صادرات قاچاق محصوالت کشاورزی به کشورهای همجوار

کمبود مواد اولیه چالشي تنش زا و پرتکرار براي قنادان
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ايالن ماسك در جست وجوی سكاندار برای توييتر
ایالن ماسک اعالم کرد انتظار دارد مدت زمانی که برای توییتر می گذارد را کاهش 
داده و مدیر جدیدی برای اداره این شرکت شبکه اجتماعی پیدا کند. ماسک این 
اظهارات را در جلســه دادگاهی در دالویر برای دفاع در برابر این ادعاها که بسته 
دستمزد ۵۶ میلیارد دالری او در شرکت تسال، بر مبنای اهداف عملکردی بوده که 
به راحتی حاصل شده و توسط هیات مدیره مطیع تصویب شده است، مطرح کرد.

سرمایه گذاران شرکت تسال به شدت نگران مدت زمان طوالنی هستند که ماسک 
برای اداره توییتر اختصاص می دهد. مدیرعامل میلیاردر تســال، دوشنبه هفته 
جاری اعالم کرد شب ها در دفتر مرکزی توییتر در سانفرانسیسکو کار کرده و به 
کار و خواب در این محل تا زمانی که این پلتفرم شبکه اجتماعی درست شود، ادامه 
خواهد داد. تمایل ماسک برای کار برای ساعتهای طوالنی در لحظه های بحران، 
بخش شناخته شده ای از برند اوست. اما غوطه ور شدن عمیق این میلیاردر در توییتر 
پس از خرید ۴۴ میلیارد دالری جنجالی این شرکت شبکه اجتماعی که ماسک 
در مقطعی تالش کرد آن را لغو کند، سرمایه گذاران تسال را نسبت به ظرفیت او 
برای تمرکز به مسئولیتش به عنوان مدیرعامل ارزشمندترین شرکت خودروسازی 

جهان نگران کرده است.
ماسک در اظهارات خود در دادگاه گفت: پس از خرید یک شرکت برای سازماندهی 
مجدد آن، به وقت زیادی در ابتدای کار نیاز اســت اما انتظار دارم که در نهایت، 
مدت زمان خود در توییتر را کاهش دهم. وی همچنین تصدیق کرد که بعضی از 
مهندسان تسال به ارزیابی تیمهای مهندسی توییتر کمک کرده اند اما گفت: این 

اقدام به شکل داوطلبانه و پس از ساعت کاری آنها بوده است.
دو هفته نخست حضور ایالن ماسک در توییتر به عنوان مالک جدید این شرکت، 
همراه با تغییرات سریع و اغتشاش بوده است. ماسک پس از به دست گرفتن کنترل 
توییتر، به سرعت مدیر عامل و سایر مدیران ارشد این شرکت را اخراج کرد و سپس 
نیمی از کارمندان را اخراج کرد. ماسک ایمیلی به کارمندان توییتر فرستاد و به آنها 
اعالم کرد باید تا روز پنج شنبه تصمیم بگیرند می خواهند در این شرکت بمانند و 
برای ساعتهای طوالنی، کار فشرده داشته باشند یا این شرکت را ترک کرده و یک 
بسته جبرانی سه ماهه دریافت کنند. وی به کارمندان توییتر گفت: هر کسی که 
تا بعدازظهر پنج شنبه به وقت نیویورک، روی لینکی که تائید می کند "شما می 
خواهید بخشی از توییتر جدید باشید" کلیک نکند، به منزله آن محسوب می شود 

که کارش را ترک می کند.

اختصاص ۶ هزار میلیارد بودجه 
شبكه ملی اطالعات تقويت می شود

سخنگوی دولت گفت: زمین جنگ در فضای مجازی زمین بازی دشمن است ما 
سعی داریم شبکه ملی اطالعات را تقویت کنیم و به همین منظور ۶ هزار میلیارد 
تومان به تقویت شبکه ملی اطالعات بودجه تخصیص داده شد. علی بهادری جهرمی 
دبیر و سخنگوی هیأت دولت در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی 
مشهد در دیدار با نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه های مشهد گفت: سال های سال 
است که دشمن تالش می کند تا استقالل کشور را زیر سوال ببرد، با برداشتی که 
شیوه حکمرانی در ده سال گذشته داشتیم متأسفانه نگاه این بود که مشکالت از 
گفتگو با پشت میز نشسته های آن ور آبی حل کرد، آمار و ارقام این را نشان می دهد 
که این نگاه مکمل تحریم شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه در این ده سال تمام 
توجه ها و تمرکزها به اقتصاد بود، نتیجه اش باید رشد اقتصادی می بود که اینگونه 
نشد، یعنی کشور در موضوع اقتصادی درجا زد. سخنگوی دولت عامل تورم را افزایش 
نقدینگی در دولت های قبلی دانسته و گفت: کشور به سمت افزایش نقدینگی و تورم 
رفت تا جایی که اقتصادی مریض به دولت ســیزدهم تحویل داده شد. این دولت 
تمام تالش خود را کرده و می کند تا بتواند تورم و موتور خلق پول را کنترل کند که 
تا حدودی هم موفق بود. دبیر هیأت دولت در این نشست در خصوص اقدامات و 
پیشرفت های دولت مواردی همچون پنج برابر شدن مبادالت تجاری با کشورهای 
همسایه و دوبرابر شدن مودیان مالیاتی نسبت به یک سال گذشته اشاره کرده و 
افزود: پس از این پیشرفت ها در عرصه های مختلف دشمن لحظه به لحظه احساس 
خطر کرد، به فرموده مقام معظم رهبری دلیل این تهاجم اخیر سیر پیشرفت ایران 
بود. به همین دلیل در ایام اغتشاشات به گونه ای جنگ رسانه ای راه انداخت و تمام 
قوای خود را به خصوص قوای رســانه ای را پای کار آورد تا ایران را از پای درآورد. 
بهادری جهرمی ادامه داد: به این دلیل که زمین جنگ در فضای مجازی زمین بازی 
دشمن است ما سعی داریم شبکه ملی اطالعات را تقویت کنیم و به همین منظور ۶ 
هزار میلیارد تومان به تقویت شبکه ملی اطالعات بودجه تخصیص داده شده است.

راه اندازی پااليشــگاه ضايعات زايمانی در پارک 
فناوری پرديس

مدیر بانک خون بند ناف از راه اندازی پاالیشگاه ضایعات زایمانی در پارک فناوری 
پردیس خبر داد و گفت: از این ضایعات می توان ۱۵ محصول را به تولید رســاند. 
مرتضی ضرابی عنوان کرد: خون بند ناف سرشار از سلول بنیادی است و می تواند 
بســیاری از بیماری ها را درمان کند که راه درمانی ندارند. وی با بیان اینکه خون 
بند ناف ۸۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر است که می تواند به هنگام زایمان در فرصت ۵ تا ۷ 
دقیقه ای جمع آوری شود، تأکید کرد: این نمونه ها بعد از جمع آوری به بانک خون 
بند ناف منتقل و در تانک های آبی نیتروژن مایع نگهداری می شود. رئیس بانک 
خون بند ناف ادامه داد: در زمان نگهداری نمونه های خون بند ناف، ســلول های 

این نمونه ها جداسازی شده و در دمای منفی ۱۹۶ درجه نگهداری خواهند شد.
ضرابی با بیان اینکه نمونه های بانک خون بند ناف در بخش عمومی و خصوصی 
نگهداری می شوند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در بانک عمومی ۵ هزار و صد 
نمونه و در بانک خصوصی ۱۸۱ هزار نمونه خون بند ناف ذخیره شده است؛ در واقع 
این بانک خون یک بانک هیبرید محسوب می شود. به گفته وی بانک خون بند ناف 
۴۵ دفتر نمایندگی در استان ها دارد که هر یک از آنها می توانند نمونه های ارسال 

شده را به صورت مجزا در بانک عمومی و خصوصی ذخیره سازی کنند.
رئیس بانک خون بند ناف با تأکید بر اینکه بانک خون بند ناف رویان بزرگترین 
بانک در کشورهای آسیای غربی محسوب می شود، اظهار داشت: در حال حاضر 
استان های خراســان رضوی، اصفهان، خوزســتان، فارس، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، کرمان، همدان، البرز و کرمانشاه جزو استان هایی هستند که 
بیشترین نمونه های خون بند ناف را ذخیره ســازی کرده اند. ضرابی با اشاره به 
درصد ذخیره سازی نمونه های خون بند ناف از نظر جنسیتی گفت: به صورت کلی 
۵۵ درصد این نمونه ها مربوط به نوزادان پسر و ۴۵ درصد مربوط به نوزادان دختر 
اســت؛ همچنین ۱۷ درصد نمونه های ذخیره شده حاصل زایمان طبیعی و ۸۳ 
درصد حاصل زایمان سزارین هستند. وی با اشاره به کاربرد سلول های بنیادی خون 
بند ناف، گفت: با استفاده از سلول های بنیادی خون بند ناف می توان بیش از ۸۰ 
بیماری خونی و غیرخونی را درمان کرد. در حال حاضر بیشترین کاربرد در درمان 
بیماری های خونی شامل تاالسمی، انواع سرطان خون، بیماری های نقص ایمنی 
و کم خونی های مادرزادی است. وی با بیان اینکه پاالیشگاه محصوالت زایمانی از 
جمله اقدامات رویان است که قرار است در پارک فناوری پردیس راه اندازی شود، 

گفت: بیش از ۱۵ محصول از این محصوالت زایمانی می توان به تولید رساند.
رئیس بانک خون بند ناف در خصوص پیوندهای انجام شده با استفاده از نمونه های 
خون بند ناف اظهار داشت: ۳۱ بیمار در حوزه بیماری های خونی )تاالسمی، سرطان 
خونی، نقص ایمنی، آنمی آپالســتیک(، ۵۵ بیمار فلج مغزی و ۵ بیمار اتیسم با 

سلول های بنیادی خون بند ناف درمان شده اند.

اخبار

با فرا رسیدن فصل سرما و 
افزایش مصرف خانگی گاز، 
سناریوی تکراری فشار بر 
صنایع برای جبران مصرف 
خانگی اعمال خواهد شد. 
به عبارتی سالهاســت صنعت قربانی اصلی مصرف 

خارج از الگو مشترکان پرمصرف است.
صنایع در حالی تهدید به قطعی گاز می شــوند که 
در فصل گرما نیز با قطعی برق،خســارت فراوانی 
متحمل شــده و کاهش تولید را تجربــه کره اند. 
مســووالن در روزهای اخیر بارها با تاکید بر اینکه 
در تامین گاز بخــش خانگی در التهاب هســتیم 
عنوان می کنند مصرف گاز از مرز مشــخص خود 
 فراتر رفته که نگرانی برای محدودیت ها را بیشــتر 

کرده است.
در این رابطه مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران گفــت: در صورت عدم کاهــش مصرف گاز 
خانگی و تجاری احتمال قطع گاز صنایع و اعمال 
محدودیت بیشــتر برای نیروگاه های کشور وجود 
دارد. محمدرضا جوالیی با بیــان اینکه از ۱۰ روز 
گذشــته تا کنون میزان مصرف بخــش خانگی و 
تجاری  ۱.۵برابر افزایش یافته اســت، اظهار کرد: 
طبیعتا این میزان کســری بایــد از جای دیگری 
جبران شــود چراکه تولید دیگری وجود ندارد لذا 
باید با اعمال محدودیت راهی برای تامین سوخت 

کشور لحاظ کرد. وی با بیان اینکه جبران این میزان 
کسری گاز باید از طریقی انجام شود، گفت: اکنون 
مقداری از ایــن کمبود را طریــق مدیریت تامین 
گاز صنعت ســیمان جبران می کنیــم، به گونه ای 
که ســوخت دوم که مازوت اســت را به این بخش 
تحویل داده ایم تا تولید متوقف نشود، مقدار دیگر 
 را از طریق مدیریت میزان مصــرف گاز نیروگاه ها 

کنترل می کنیم،
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران افزود: اگر 
بازهم نیاز شود، مقداری را از طریق ذخیره خطوط 
لوله تامین می کنیم و در صورت نیاز بیشــتر، باید 
روی مصارف واحدهای صنعتی مدیریت داشــته 

باشیم.
جوالیــی با بیــان اینکــه درحال حاضــر اعمال 
محدودیت بــرای صنایع فوالد و پتروشــیمی در 
اولویت اســت و به غیر از این دو مواردی نیز وجود 
دارد که پس از هماهنگی با وزارت صمت اگر الزم 
باشــد اعمال خواهیم کرد، گفت: میــزان اعمال 
محدودیت بســتگی به افزایش مصــرف خانگی و 
تجاری دارد، پیش بینی ها نیز حکایت از این دارد 
که طی یک هفته آینده هوا ســردتر  شود در قبال 
این سرد شدن اگر مصرف افزایشــی باشد شروع 
محدودیت ها اســتارت می خورد. وی با اشــاره به 
آخرین وضعیت تخصیص سوخت به نیروگاه های 
کشور نیز گفت: دو سوم نیاز نیروگاه ها از طریق گاز 
و یک سوم از طریق ســوخت مایع تامین می شود، 
باتوجه به ذخایری که داریم میزان سوخت مایع را 
برای نیروگاه ها کنترل می کنیم. مدیر دیسپچینگ 

ملی گاز ایران بــا بیان اینکه ایــن احتمال وجود 
دارد که مصرف ســوخت مایع نیروگاه ها افزایش 
یابد، اظهــار کرد: باتوجه به میــزان مصرف بخش 
خانگی برای این مساله نیز تصمیم گیری می شود، 
درحال حاضر مصرف خانگی حدود ۴۶۰ میلیون 
مترمکعب است یعنی بیش از ۵۰ درصد به بخش 
خانگی و تجــاری اختصاص می یابــد، طبیعتا اگر 
میزان مصرف از ایــن رقم فراتــر رود محدودیت 
اعمال می شــود. به گفته جوالیــی، اینکه چقدر 
مازوت در نیروگاه ها مصرف شــود را شــرکت گاز 
تعیین نمی کنــد، بلکه وزارت نیرو بر حســب نیاز 
خود به بــرق می تواند یــا از نیروگاه هــای دیگر 
برای جبران کاهش گاز اســتفاده کنــد و یا اینکه 

 گازوئیل و مازوت را به عنوان ســوخت نیروگاه در 
نظر بگیرد. وی با بیان اینکه شرکت ملی گاز تاکیدی 
ندارد که حتما نیروگاه ها از مازوت استفاده کنند، 
گفت: وزارت نیرو باید حســب نیــاز خود تصمیم 
بگیرد، ما فقط محدودیــت گاز اعمال می کنیم و 
هیچ محدودیتی در شــرایط فعلی برای تخصیص 
گازوییل وجود ندارد. برای مــازوت هم ما نگرانی 
نداریم خودشان باید تصمیم بگیرند که می خواهند 
از مازوت استفاده کنند و یا خیر، ممکن است وزارت 
نیرو به ســوخت دیگری به جز گاز که وزارت نفت 
اختصاص می دهد نیاز نداشته باشــد و نیروگاه را 
تعطیل کند اگر الزم داشته باشد نیز باید از فراورده 

مصرف کند.

سناريوی تكراری قطع گاز و اعمال محدوديت ها در صنايع اعمال می شود

صنایع تولیدی قربانی کسری گاز
التهاب در تامين گاز مصرفی بخش خانگی 

موانع رونق گرفتن تولید
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

صنایع و تولید برای استمرار در فعالیت ها و برای تداوم تولید کاال و خدمات نیازمند انرژی هستند. سناریوی تکراری قطعی برق و گاز صنایع به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف در فصول سال در رابطه با برق و گاز نمی 
تواند دلیل قربانی کردن صنایع باشد.  هر زمانی که انرژی در هر نوعی از آن اعم از برق گاز و آب و... برای حتی چند ساعت بر روی صنایع بسته می شود برای راه اندازی مجدد خطوط تولید خوابیده در اثر قطعی انرژی، 

خسارات زیادی بر تولید و صنعت تحمیل می شود. این سناریو سالهاست تکرار می شود. سوال این است زمانی که می دانیم برای هر سال این اتفاق قرار است تکرار شود چرا راهکار آن را پیدا نمی کنیم. 
برای تامین انرژی به عنوان مثال گاز می توانستیم از ارمنستان گاز وارد کنیم. این راهکار که بسیار پیش پا افتاده و در دسترس است. اینکه چرا تدابیری اندیشیده نمی شود عجیب است. از سوی دیگر باید در این سالها 
برای نیروگاههایی که به دلیل فرسودگی تجهیزات توانایی تولید برق و گاز مورد نیاز را نداشتند، راهکاری ارایه می شد. بسیاری از نیروگاهها حتی توانایی تولید کمترین میزان برق و گاز را ندارند. تمامی تجهیزات فرسوده 
شده و سالهاست دیگر توان پاسخگویی به این حجم از نیاز مصرف خانگی و صنعتی وجود ندارد.  تولید و صنایع از مشکالت دیگری هم رنج می برند. مهم ترین مشکل این است که سرمایه گذاری در تولید نداریم. به همین 
دلیل سرمایه در گردش در این بخش وجود ندارد و بسیاری از تولیدی ها و بنگاههای اقتصادی تعطیل شده اند. برای همین میزان تولید و صنعتی که برای ادامه بقا می جنگند تامین انرژی را در دستور کار قرار دهیم.

با هر اتفاقی به سراغ تولید و صنعت برای قطعی انرژی آنها نرویم. به طور کلی مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی تولید و صنعت کشور را نشانه گرفته اند. در قطعی برق در تابستان تولید تا اندازه بسیار زیادی صدمه 
دید. تولید کاال و خدمات کاهش پیدا کرد و به افزایش قیمت در برخی بازارها منجر شد.  در فصل پاییز و زمستان باز هم از نبود گاز و حتی آب برای تولید سخن به میان می آید. این حجم از مشکالت بر دوش تولید و 
صنعت برای اقتصاد گران تمام می شود. چطور با این همه مشکالت مسووالن اعالم می کنند تورم تولید منفی شده است. چطور با این حجم پایین از تولید، قیمت ها در بازار ها به گفته مسووالن کاهش پیدا کرده است.

آمارهای دولتی در حالی هر روز از بازگشت کارخانجات و بنگاه های راکد و تعطیل شده به چرخه تولید حکایت دارد که شاهد هستیم تولید و صنعت در چه مضیقه هایی قرار دارند. این آمارها چطور می تواند واقعیت 
داشته باشد در حالیکه در آستانه فصل سرد باید نگران خواب زمستانی تولید باشیم.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

یکی از راه هــای جذب کاربران بــه پلتفورمهای 
داخلی ایجاد مزیــت رقابتی برای مردم اســت. 
رئیس جمهور بــا تأکیــد دوباره بــر حمایت از 
کســب و کارهای دیجیتال اظهار داشــت: حال 
که دشــمن با اســتفاده از بســتر فضای مجازی 
درصدد ایجاد و گســترش ناامنی در کشور است، 
مســئوالن مربوط با تقویــت پلتفرم های داخلی 
و تسهیل شرایط اســتفاده از آنها و حتی در نظر 
گرفتن بسته های تشــویقی، زمینه استفاده بهتر 
 و بیشــتر را برای فعاالن کســب و کار دیجیتال 

فراهم کنند.
الزم به ذکر است، طی روزهای اخیر شاهد بودیم 
که آیین نامه حمایت از کســب و کارهای اقتصاد 
دیجیتال توســط هیئت دولت تصویــب و برای 
اجرا ابالغ شــد. در این آیین نامه موارد متعددی 
برای تشــویق کســب و کارها بــرای ورودی به 

پلتفرم های ایرانی نظیر مشــوق های تبلیغاتی در 
نظر گرفته شد. در همین راستا داوود منظور رییس 
سازمان امور مالیاتی نیز در خصوص مشموق های 
مالیاتی تعیین شــده در این آیین نامه گفته بود 
که این موضوع درحال بررســی اســت. با توجه 
به گفته منظور، ســازمان امــور مالیاتی جزئی از 
کارگروهی اســت که بدین منظور تشکیل شده 
 اســت و نتایج که آماده شــود، جزییات آن اعالم 

خواهد شد.
نکته ای که وجود دارد توجه دولت به تعیین مشوق 
برای ورود کســب و کارها بــه پلتفرم های ایرانی 
بود که در نوع خود قابل تقدیر اســت.در کنار این 
موضوع تقویت زیرســاخت ها نیــز اهمیت دارد. 
این دو عامل در کنار هــم می تواند در میان مدت 
و بلند مدت به جلب اعتماد کسب و کارها کمک 
کند. البته باید توجه داشــت که بایــد به نحوی 

عمل کرد که کاربران و کســب و کارها با رضایت 
 خود وارد این فضا شــوند و حالت جبرگونه وجود 
نداشته باشد. در همین راستا محمدباقر قالیباف 
رییــس مجلس شــورای اســالمی در خصوص 
جذب مردم به پلتفرم های داخلی گفته بود: باید 
مزیت هایی ایجاد کنیم که کسب و کارها تشویق 
به حضور در پلت فرم های داخلی شــود.  تضمین 
امنیت کاربران از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و اخیرا رئیس قوه قضاییه آیین نامه ای را براساس 
فتوای مقام معظم رهبــری در خصوص صیانت 
از اطالعات کاربران به همه دســتگاه های نظارتی 
ابالغ کرده است. قطعا انتقال از یک پلتفرم خارجی 
بــه داخلی با کار دســتوری امکان پذیر نیســت 
بلکه باید تســهیل گری و انگیزه ای را برای انتقال 
 کاربران و کســب و کارها بــه پلتفرم های داخلی 

فراهم کنیم.

رئیس مجلس بــا تاکیــد براینکه اگــر پلتفرم 
داخلی با ســرعت و بــا امنیت باشــد قطعا همه 
نیــز ترجیــح می دهند کــه از پلتفــرم داخلی 
اســتفاده کنند، گفت: از ســوی دیگر دسترسی 
به بخــش خارجی بــرای برخــی از حــوزه ها 
 مانند دانشــگاه و تجــار در حوزه پیام رســان ها 

حائز اهمیت است.
طبق گفته وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
کســب و کارهــای دیجیتال بــا ثبت نــام در 
پلت فرم های داخلــی مجوز فعالیــت را دریافت 
می کننــد. این موضــوع یکی از راهایــی ایجاد 
مزیت بــرای پلتفورمهای داخلی اســت. الزم به 
ذکر اســت، گفتنی اســت آیین نامه حمایت  از 
کســب و کارهای دیجیتــال هفته گذشــته با 
 حضــور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 

رونمایی شد.

چه کنیم کاربران از اپلیکیشنهای ایرانی استقبال کنند؟

عكس روز-
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جام بيست و 

دوم


