
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت )صمت( گفت که 
مصوبه مربوط به کاهش نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، 

اجزا، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات، هنوز اجرایی نشده است.
آرمان خالقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه سامانه بهین یاب 
تا هفته گذشته اختالل داشــت، اظهار کرد: درباره هفته جاری 
هنوز اطالعاتی ندارم. اما اختالل در این سامانه باعث ایجاد خلل 
و تاخیر در روند دریافت صدوز مجوزها شد و باعث شد کارها مثل 
گذشته  به صورت دستی انجام شــود. این موضوع باعث گالیه 
تولیدکنندگان شــد، چراکه نقطه قــوت وزارت صمت به روز 

کردن اطالعــات و آمار و ایجاد پنجره واحــد بود. وی همچنین 
در پاســخ به این ســوال که آیا کاهش نرخ حقوق گمرکی مواد 
اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات، اجرایی 
شــده، اظهار کرد: این مصوبه هنوز اجرایی نشده و قابل استفاده 
نیســت. به نظر می رســد اصالح قانون حقــوق گمرکی زمان 
 می برد. اطالعاتی از این که چرا مصوبه هنوز اجرا نشــده نیز در 

دسترس نیست.
به گزارش ایسنا، اوایل تیرماه وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
طی نامه ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای 

محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کاالهای 
وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه های 
تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و 
افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای 
مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات که 
با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد 
بوده به یک درصد شد. در نهایت اواخر مهرماه الیحه کاهش »نرخ 
حقوق گمرکی مواد اولیه، واســطه ای، اجزاء و قطعات و ماشین 
آالت و تجهیزات« به یک درصد به تایید شورای نگهبان رسید، 

اما گزارش ها حاکی از این اســت که قانون یاد شــده هنوز اجرا 
نشده است.

بر اســاس بند )ه( تبصره ۷ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱، نرخ ارز 
محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در همه موارد، از جمله 
محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزی، 
نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ای تی اس( در روز اظهار و مطابق 
ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ 
چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند )د( ماده )۱( قانون 
امور گمرکی برای کاالهای اساســی، دارو، تجهیزات و ملزومات 

مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک 
درصد تقلیل می یابد. نرخ سامانه  ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی 
نزدیک به بازار است. همچنین امسال معافیت گمرکی ماشین آالت 
صنعتی نیز حذف شد. البته قانون معافیت گمرکی ماشین آالت 
یک قانون دائمی بود که با یک قانون یکساله بودجه لغو شده و به 

نظر می رسد حداکثر لغو قانون یاد شده فقط امسال باشد.
در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به 
دلیل انتقادات فراوان از احتمال افزایش قیمت ها و برخی ابهامات 

اجرایی نشد.

پس از افت بی ســابقه هفت کاهش ماهانه متوالی در معامالت آتی 
طال، ماه نوامبر با بازگشت صعودی قوی دو هفته ای به ۱۷۰ دالر آغاز 
شده است و فدرال رزرو به یک تغییر بالقوه دور از افزایش تهاجمی 
نرخ بهره نزدیک می شود. طال برای سومین بار در ابتدای نوامبر تقریباً 
به ۱۶۲۰ دالر رسید که پایان اصالح چند ماهه و آغاز یک رالی بود. 
داده های پایین تر از حد انتظار قیمت مصرف کننده هفته گذشته، 
صعود قیمت طال را افزایش داد زیرا دالر آمریکا به زیر حمایت فنی 

کلیدی سقوط کرد.
پس از آنکه شاخص قیمت تولیدکننده که معیار اصلی تورم در سطح 
عمده فروشی است، در ماه اکتبر هشت درصد در مقایسه با افزایش 
۸.۴ درصدی در سپتامبر افزایش یافت، طال افزایش بیشتری داشت. 
این تثبیت بیشــتر فدرال رزرو برای افزایش ۵۰ واحدی دیگر نرخ 
بهره در ماه آینده، در مقابل ۷۵ واحدی پیش بینی شده قبلی، کافی 
بود تا طال و نقره را به ســطوح مقاومتی قوی برساند. فدرال رزرو از 
ماه مارس، به امید کاهش تورم، نرخ های بهره را به شــدت افزایش 
داده است و یک باد مخالف قوی برای قیمت طال ایجاد کرده است. 
قدرتمندترین بانک مرکزی جهان نرخ استقراض معیار خود را شش 
برابر افزایش داده و در مجموع به ۳.۷۵ درصد افزایش داده که شامل 

چهار افزایش متوالی ۷۵ واحد پایه نرخ بهره است.
به دنبال داده های تورم این هفته، بــازار همچنان به قیمت گذاری 

ادامه می دهد، این احتمال وجود دارد که فدرال رزرو تنها در اواسط 
دسامبر نرخ ها را ۵۰ واحد افزایش دهد. فدرال رزرو تا نیمه اول سال 
۲۰۲۳ سرعت افزایش نرخ بهره را حتی بیشتر به ۲۵ واحد افزایش 
خواهد داد. الئل برینارد، نایــب رئیس فدرال رزرو نیز با این دیدگاه 
موافق است و گفت: اگر داده های اقتصادی نشان دهند که تورم در 
حال کاهش اســت، بانک مرکزی می تواند میزان افزایش نرخ بهره 
را در آینده کاهش دهد.بر اســاس گزارش رویترز، از فوریه ۲۰۲۱، 
جریان خروجی نقره فیزیکی از Comex قابل توجه بوده اســت، 
در حالی که تنها در سه ماهه ســوم سال ۲۰۲۲، بانک های مرکزی 
در سراســر جهان بیش از هر ســه ماهه دیگری از سال ۱۹۶۷ طال 
 Comex ،خریداری کرده اند. اگر این روند با همان سرعت ادامه یابد
تا اواخر مارس ۲۰۲۳ از نقره فیزیکی موجود تخلیه خواهد شد. تنها 
پنج ماه دیگر با ماه های تقاضای قــوی در آینده فاصله دارد و خرید 
بانک مرکزی در سه ماهه سوم بسیار بیشتر از رکورد سه ماهه قبلی 
در داده های مربوط به سال ۲۰۰۰ بود که قیمت طال در سال ۲۰۱۱ 

حرکت شش برابری را آغاز کند.
به گفته یکی از شرکت های فلزات گرانبها، طال و نقره در ماه نوامبر 
افزایش قابل توجهی داشــته اند اما فلزات گرانبها همچنان در سال 
۲۰۲۳ با مسیر سختی مواجه هســتند زیرا انتظار می رود سیاست 
پولی ایاالت متحده به شــدت فشــرده بماند. تحلیلگران شــرکت 

تحقیقاتی متالز فوکوس بریتانیا در پیش بینی قیمت خود در سال 
۲۰۲۳ اعالم کردند که انتظار دارند میانگین قیمت طال در سال آینده 
۱۰ درصد کاهش یابد و در سه ماهه چهارم به پایین ترین حد در چهار 
سال گذشته یعنی حدود ۱۵۰۰ دالر در هر اونس برسد. تحلیلگران 
با پیش بینی کاهش ۱۷ درصدی قیمت متوسط نقره در سال ۲۰۲۳، 
چشم انداز ضعیف تری نسبت به نقره دارند. تحلیلگران اظهار کردند: 
انتظار می رود با وجود عوامل بنیادی قوی، نقره با نشت بیش از حد 
طال آسیب ببیند. تحلیلگران گفتند که سیاست پولی فدرال رزرو و 
تأثیر آن بر دالر و بازده اوراق قرضه همچنان بزرگ ترین باد مخالف 

برای طال و نقره در سال جدید خواهد بود.
تحلیلگران در این گزارش اعالم کردند: بدون شــک اقتصاد ضعیف 
خواهد شــد. طال و نقره احتماالً کاهش خواهنــد یافت زیرا عالوه 
بر بازده اســمی باالتر، در نهایت تورم پایین تر بایــد تورم واقعی را 
افزایش دهد. اگرچه انتظار می رود قیمت های طال و نقره تا ســال 
۲۰۲۳ با مشکل مواجه شــوند، اما متالز فوکوس گفت که هنوز هم 
فلزات گرانبها نقش اساسی دارند. تحلیلگران گفتند که انتظار دارند 
طال و نقره از بازارهای سهام و اوراق قرضه بهترعمل کنند. حتی در 
پایین ترین نقطه طال در سال جاری، با کاهش قیمت ها به پایین ترین 
سطح دو سال اخیر در ۱۶۱۸ دالر، این فلز گرانبها به طور قابل توجهی 

بهتر عمل کرده و امسال بیش از ۱۷ درصد کاهش داشته است.

تحلیل ها نشان می دهد صرافی ها با عملکرد خود ۱.۲ 
میلیون بیت کوین را از گردش خارج می کنند و این 
روند موجب کمبود آن می شود. داده های تاریخی در 
مورد سقوط رمزارزها نشان داد که ۱۴ صرافی رمزارز، 
مسئول از دست دادن حداقل یک میلیون و ۱۹۵ هزار 
بیت کوین، یعنی ۶.۳ درصد از ۱۹.۲ بیت کوین در حال 
گردش هستند. یکی از بزرگترین عوامل متمایزکننده 
بیت کوین از ارزهای فیات و اکثــر ارزهای دیجیتال 
محدودیت ۲۱ میلیونی در کل عرضه در گردش این 
رمزارز است. با این حال، از بین رفتن تعداد زیادی از 
صرافی های ارز دیجیتال در دهه گذشته، حداقل ۵.۷ 
درصد )۱.۲ میلیون(   را برای همیشه از کل بیت کوین 

قابل انتشار، خارج کرده است.
عدم وضوح در مورد اثبــات ذخایر صرافی رمزنگاری 
به عنوان دلیل اصلی سقوط ناگهانی آنهاست، همانطور 
که اخیراً با صرافی اف تی ایکس )FTX( مشاهده شد. 
نتایج تحقیقات انجام شــده توسط جیمسون لوپ، 
یکی از بنیانگــذاران و مدیر فنــاوری پلتفرم ذخیره 
 Gox نشــان داد که کوه ،CasaHODL بیت کوین
در صرافی هایی که دارایی های بیت کوین را از دست 

می دهند، جایگاه برتــر را حفظ می کند. در حالی که 
کمبود بیت کوین مستقیماً با ارزش آن به عنوان یک 
دارایی مرتبط است، لوپ اشاره کرد که در حال حاضر 
ارائه بیت کوین جعلی اکوسیستم را تهدید می کند. 
وی افزود: »اگر اکثر مردم بیت کوین جعلی خریداری 
کنند، بیت کوین ذخیره بزرگی از ارزش نخواهد بود. 
نتایج تحقیقات تأیید می کند که حداقل ۸۰ دارایی 
رمزنگاری، »بیت کوین« را در نام خود دارند که صرفاً 
هدف، گمراه کردن سرمایه گذاران بیت کوین است. در 
نتیجه، سرمایه گذارانی که دارایی های بیت کوین جعلی 
را خریداری می کنند، بــر افزایش قیمت بیت کوین 
اصلی تأثیر منفی می گذارند. برای اطمینان از موقعیت 
بیت کوین به عنوان پول سالم، خود حفاظتی، مؤثرترین 
راه برای کاهش اتکا به مبادالت رمزنگاری و قراردادهای 
»بیت کوین کاغذی« شرکت هاست. سوابق عمومی 
نشان می دهد که السالوادور در حال حاضر دارای ۲۳۸۱ 
بیت کوین با میانگین قیمت خرید ۴۳هزار و۳۵۷ دالر 
است. با این حال، راکد بودن عملکرد بیت کوین فرصتی 
را برای این کشــور باز کرد تا به طور قابل مالحظه ای 

میانگین قیمت بیت کوین خود را کاهش دهد.

یک عضــو کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس 
گفت که قانــون ترمیم حقوق کارکنــان دولت و 
بازنشستگان کشوری و لشــگری شامل اضافه کار 
نخواهد شــد و تنها یک میلیون تومــان به حقوق 
 دریافتی کارکنــان دولت در پایان هــر ماه اضافه 

می شود.
احسان ارکانی در گفت وگو با ایســنا درباره اینکه 
آیا افزایش حقوق کارمندان دولت شــامل ســایر 
مزایا همچــون اضافه کار خواهد شــد؟ گفت: در 
حکم کارگزینی برای محاســبه اضافه کار فرمول 
مشــخصی وجود دارد. ایــن فرمــول بدین گونه 
اســت که جمع سه آیتم حق شــغل و حق شاغل 
و فوق العاده مدیریت، تقســیم بر ۱۷۶ می شود و 
عدد به دســت آمده به عنوان یک ســاعت اضافه 

کار محاســبه می شــود. کارمند دولت تا ســقف 
۱۷۵ ســاعت در ماه می تواند اضافه کار داشــته 
 باشــد که محاســبه آن بر اســاس ایــن فرمول 

است.
وی ادامه داد: در قانون مربوط به افزایش حقوق ها، 
۳۰۰۰ امتیاز در احکام کارگزینــی و قراردادهای 
کارکنــان در قالب ترمیم حقوق مصوب شــد که 
برای آن هــم مقرر شــده در ردیــف جداگانه ای 
 در حکم کارگزینی بــه نام ترمیم حقــوق اضافه 

شود.
لذا با توجه به اینکه این موضــوع در هیچ کدام از 
سه آیتم مربوط به محاســبه اضافه کار یعنی حق 
شــغل، حق شــاغل و فوق العاده مدیریت نیامده 
اســت، این قانون شــامل اضافه کار نخواهد شد 

 و صرفا یک میلیــون تومان در حکــم کارگزینی 
قید می شــود. این نماینده مجلس توضیح داد: بر 
این اســاس حقوق آبان ماه یک فرد در مقایسه با 
مهر ماه تنها یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده 
است که اگر این فرد مرد متاهل و دارای فرزند باشد 
 شــامل افزایش حق عائله مندی و حــق اوالد هم 

خواهد شد.
ارکانی مجددا در جمع بندی گفت: افزایش حقوق ها 
شامل اضافه کار و سایر مزایای پرداختی نخواهد شد 
و به آنها تسری پیدا نمی کند. این موضوع هم بخاطر 
تاکید ســازمان برنامه و بودجه بــود که پرداختی 
بیشتری نداشــته باشــد. از این رو موضوع ترمیم 
حقوق در ردیف جداگانــه ای در حکم کارگزینی 

اضافه می شود.

متا پلتفرمــز، توییتر و شــرکت های دیگر اقتصاد 
جدید اخیرا اخراج دسته جمعی بی سابقه کارکنان 
را آغاز کردند اما شرکتهای نماینده اقتصاد قدیم، با 
آغوش باز منتظر استخدام این افراد هستند. شرکت 
خودروســازی لوکس جگوار لند روور اعالم کرده 
است می خواهد حدود ۸۰۰ کارمند فناوری برای 
کمک به رشــد در حوزه های مختلف از رانندگی 
خودران تا هوش مصنوعی، برقی سازی و یادگیری 

ماشین را استخدام کند.
بانک انگلیسی بارکلیز حمایت خود را به کارکنان 
اخراجی که به دنبال شــروع کسب و کار جدید در 
حوزه فین تک )فناوری مالی( هستند، عرضه کرده 
و امیدوار است بخشــی از هزاران موقعیت شغلی 
فناوری خالی در این وام دهنــده را پر کنند. مارک 

اشتون ریگبای، مدیر عملیاتی بارکلیز در پستی در 
لینکدین نوشت: من به این موضوع عمیقا باور دارم 
که وقتی دری بسته می شــود، در دیگری گشوده 

می شود و از دل تنوع، فرصت به دست می آید.
بعضی از بزرگترین شرکتهای فناوری جهان، اخراج 
هزاران کارمنــد را در هفته های اخیر آغاز کرده اند 
و بیش از یک دهه رشد سریع مشــاغل را به طور 
ناگهانی متوقف کردند. شــرکت آمازون حذف ۱۰ 
هزار موقعیت شغلی را اعالم کرده است در حالی که 
متا تصمیم گرفته است ۱۱ هزار نفر را اخراج کند. 
در توییتر، دستکم ۳۷۰۰ کارمند یا حدود نیمی از 
کارکنان این شرکت شبکه اجتماعی تحت مالکیت 

جدید ایالن ماسک، اخراج شده اند.
اشتون ریگبای نوشته اســت بارکلیز برنامه خود 

برای کارآفرین های عالقمنــد که یک آموزش ۲۰ 
هفته ای برای کمک به ایجاد شــرکتهای فین تک 
است را تمدید کرده اســت. بارکلیز بیش از ۳۰۰۰ 
موقعیت شــغلی خالی برای کارکنــان فناوری در 
 سراســر جهــان در بخش هایی مانند مهندســی 

و نوآوری دارد.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، جگــوار لند روور که 
متعلق بــه شــرکت هندی تاتــا موتورز اســت، 
اعالم کــرد به دنبال اســتخدام کارکنانی اســت 
که مهارت هــای ضروری برای طراحی و ســاخت 
نســل جدیــد خودروهــای برقی این شــرکت 
را دارنــد. ایــن شــرکت به دنبــال اســتخدام 
 در انگلیــس، آمریــکا، ایرلنــد، هنــد، چیــن و 

مجارستان است.

کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه هنوز اجرا نشده است

بیت کوین با کمبود روبرو می شودپیش بینی بازارهای جهانی طال

استقبال اقتصاد قدیم از کارکنان اخراجی غول های فناوریقانون ترمیم حقوق شامل »اضافه کار« نمی شود
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86 میلیارد تومان پول 
حقیقی وارد بازار شد

کمبود مواد شوینده 
در ماه های آینده 

مسکن ملی 
متری 8 میلیون تومان
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سرمقاله

تامین مالی 
پرهزینه خودروسازان

ضــرر  و زیــان در صنعت 
ایــران  خودروســازی 
 موضوع جدیدی نیســت. 
سیاست های غلطی که در 
صنعت خودروسازی اعمال می شود همواره مورد 
انتقاد است. خودروسازی دولتی، قیمت گذاری های 
دستوری و توزیع رانت در این صنعت ادامه دارد. 
همچنین با چاپ پول به ضرر همه مردم با تحمیل 
تورم به مردم، به صنعت خودروسازی پول تزریق 
می شود که تبعات بدی برای خودروسازی خواهد 
داشــت. به عبارتی اگر با همین دست فرمان جلو 

برویم روز به روز...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 

متن کامل  د ر صفحه 4
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تضعیف  ساختار 
تولید صنعتی کشور

افزایش قیمت 
سکه و طال

رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان مطرح کرد

10 میلیون  ایرانی  زیرخط فقر
صفحه2

صفحه4

روند  صعودی  زیان  خودروسازان 
قیمت   خودرو  گران تر   می شود؟

جهش نرخ ارز به ویژه در اوایل سال ۱۳۹۷ همزمان 
با خروج آمریــکا از برجام، بی ثباتــی در مقررات و 
بخشنامه های دولتی، مدیریت نشدن زنجیره تأمین 
مواداولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، مشکل تأمین 
مالی واحدهای تولیدی و درنهایت افزایش سنگین 
هزینه های مبادله می تواند مهم ترین دلیل متوقف 
شــدن موتور خلق ارزش در بخــش صنعت ایران 
قلمداد شود. مرکز پژوهش های مجلس با ارزیابی 
تحوالت در ساختار تولید و تجارت بخش صنعتی 
ایران در یک بازه زمانی ۲۰ساله بین سال های ۲۰۰۰ 
تا ۲۰۲۰ میالدی اعالم کرد: در فاصله ســال های 
۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰همزمان با ســال های برنامه سوم 
و چهارم سهم تولید صنعتی از کل ارزش افزوده از 

حدود۹ به ۱۴درصد و سهم...

قیمت دالر در بازار متشکل روز گذشته هم مانند روز 
گذشته رشد کرد. قیمت دالر در بازار متشکل روز 
گذشته در محدوده ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش 
رسید. این قیمت در مقایسه با عصر دیروز تقریبا ۱ 
هزار ۲۰۰ تومان افزایش را نشان می دهد . به گزارش 
اقتصادنیوز  قیمت دالر  در اولین روز هفته  یک کانال 
عقب نشینی کرد و بر روی مرز حساس ایستاد . بازار 
ارز تهران در دومین روز هفته مورد حمایت بازار های 
همسایه و نرخ حواله درهم قرار گرفت. بازیگران ارز 
روز گذشته در تهران توانستند کانال روز گذشته را 
پس بگیرند و به مرز مقاومتی جدید برسند . برخی از 
تحلیلگران ارزی می گفتند در صورتی که نرخ دالر  
تهران در مرز مقاومتی مورد حمایت قرار بگیرد این 

روز گذشته ممکن است...



اقتصاد2
ایران

نقدینگی جذب شده از طریق 
انتشار اوراق، منفی است

خزانه داری کل کشور در مقابل انتشار ۶۱ هزار و 
۷۳۶ میلیارد تومان اوراق از ابتدای سال تا ۲۵ مهر 
ماه، مبلغ ۱۱۷ هــزار و ۸۴۱ میلیارد تومان برای 
تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت 
کرده است. به گزارش شادا، در ادامه اقدامات وزارت 
امور اقتصادی و دارایی بــرای تأمین مالی اقتصاد 
کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه داری کل 
کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق 
بهادار دولتی با استفاده از روش های مختلف از جمله 
انتشار اسناد خزانه اســامی و برگزاری ۲۶ هفته 
عرضه اوراق بدهی میان بانک ها، مؤسسات اعتباری 
غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و 
سه مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری 
بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت 
فناوری بورس تهــران اقدام کرد. بر این اســاس 
تاکنون در مجموع ۶۱ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان 
از طریق انتشــار اوراق نقدی تأمین مالی شده که 
حدود ۲۸ درصد آن از طریق بازار پول و ۷۲ درصد 
از طریق بازار سرمایه تأمین شده است. عاوه بر این، 
مبلغ ۳۵ هزارمیلیارد تومان اسناد خزانه اسامی نیز 
منتشر شده که به مرور توسط دستگاه های اجرایی 
به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد 
خزانه اسامی، مجموع عملکرد انتشار )اعم از نقدی 
و غیرنقدی( تا ۲۵ مهر ماه جاری معادل ۹۶ هزار و 

۷۳۶ میلیارد تومان است.

نقدینگی جذب شــده از طریق 
انتشار اوراق، منفی است

در مقابل مبلغ ۶۱ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان که از 
طریق انتشار اوراق نقدی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا 
۲۵ مهرماه سال جاری تأمین شده، مبلغ ۱۱۷ هزار 
و ۸۴۱ میلیارد تومان توسط خزانه داری کل کشور 
به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق 
در سال جاری پرداخت شده است. بر این اساس 
مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق 

انتشار اوراق نقدی منفی است.

عضو شورای عالی مسکن :
قیمت هر متــر نهضت ملی در 

شورای عالی مسکن اعالم شد
عضو شورای عالی مسکن اظهار داشت: در واقع ۸ 
میلیون تومان برای هر متر مربع، قیمت میانگین و 
متوسط بوده و طبیعتا در روستاها قیمت ساخت 
کمتر و در کانشهرها قیمت کمی باالتر خواهد بود.
احمد دنیامالی، در گفت وگو با ایلنا درباره آخرین 
پیشــرفت فیزیکی پروژه نهضت ملی مسکن با 
توجه به اینکه از اتمام فاز اول آن – ســاخت دو 
میلیون مسکن در دو سال- ۸ ماه باقی مانده  است، 
اظهار داشت: براساس آخرین گزارش ها برای یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار واحــد، اراضی تامین و آماده 
شده و ساخت تعدادی واحد هم شروع شده  است. 
بخشی دیگر هم در مرحله تملک هستند اما در 
مجموع عقب ماندگی در اجرای پروژه نهضت ملی 

مسکن وجود دارد.   
وی ادامه داد: مشــکل بزرگی که در اجرای پروژه  
نهضت ملی مســکن با آن مواجــه بودیم، بحث 
صندوق ملی مسکن بود که خوشبختانه به تصویب 
شورای نگهبان رسید و از نظر قانونی مشکلی برای 
تامین مالی این صندوق وجود ندارد. عضو شورای 
عالی مسکن با تاکید بر اینکه طبق پیش بینی ها 
امسال باید ۵۳ هزار میلیارد تومان وارد صندوق 
ملی مسکن شود، گفت: مابه التفاوت سودی که 
بانک ها در بخش مسکن ارائه می دهند، از این محل 
جبران می شود که البته شامل تخفیفات صدور 

پروانه ها و عوارض شهرداری هم خواهد شد.  
دنیامالی درباره پیشــرفت فیزیکی این پروژه در 
برخی از مناطق اظهار داشت: در برخی از مناطق 
مانند استان هرمزگان پیشــرفت فیزیکی پروژه 
نهضت ملی مسکن قابل قبول است و تمام اراضی 
مورد نیاز برای برنامه ۴ ساله در این استان تامین 
شده و دلیل سرعت اجرای پروژه درهرمزگان انجام 

اقدامات مشترک بین دستگاهی بوده است.
عضو کمیســیون عمران مجلس بــا بیان اینکه 
شورای عالی مســکن و کمیســیون عمران در 
تاش هســتند که تعهدات بانک در بحث ۳۶۰ 
میلیارد تومان تسهیات به بخش مسکن به اجرا 
برسد، افزود: طبق بررسی های انجام شده از سوی 
کمیسیون عمران مجلس تاکنون بانک مسکن به 
۳۰ درصد تعهدات خود در ارائه تسهیات عمل 
کرده و تاش مجلس بر این است که سایر بانک ها 

هم به تکالیف خود در بخش مسکن عمل کنند.
وی تاکید کرد: در واقع ۸ میلیون تومان برای هر متر 
مربع، قیمت میانگین و متوسط بوده و طبیعتا در 
روستاها قیمت ساخت کمتر و در کانشهرها قیمت 

کمی باالتر خواهد بود.

خبر

غامحسین شافعی در جلسه 
هیات نمایندگان اتاق ایران با 
بیان اینکه بیش از ۴۰۰ هزار 
کسب وکار در شرایط اختال 
اینترنت در معــرض نابودی 
هستند گفت: معیشت ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور 

با تداوم این شرایط در معرض تهدید قرار گرفته است.
غامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود 
در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با 
پرداختن به موانع فرآیند تولید اشتغال زا و پایدار، وجود 
نااطمینانی ها را ســمی مهلک در تصمیمات اقتصادی 
توصیف کرده و تأکید کرد در جریان تدوین استراتژی 
توســعه صنعتی کشــور با دعوت از بخش خصوصی، 
مشارکت عمومی و همگرایی در اجرایی شدن این سند 
تقویت شــود. او همچنین از دولت و مجلس خواست 
در تدوین برنامه هفتم توســعه نیز به جای طرح آمال و 
آرزوهای بلندپروازانه، بیش از هر چیزی به دنبال تغییر 
ریل اداره کشــور در جهت تأمین حقوق شهروندی و 
مشارکت حداکثری در اجرای آن باشند. رئیس اتاق ایران 
به آثار اقتصادی محدودیت های فضای ارتباطی در کشور 
پرداخته و با اشاره به اینکه بیش از ۴۰۰ هزار کسب وکار 
در این شرایط در معرض نابودی هستند گفت: معیشت 
۹ میلیون نفر از جمعیت کشور با اختاالت اینترنت در 

معرض تهدید قرار گرفته است.
متن کامل سخنرانی غامحسین شافعی به این شرح است:

هیچ ایرانی دلسوزی نمی تواند نسبت به آنچه در دو ماه 
گذشته رخ داده بی تفاوت باشد. امیدوارم کشور زودتر 
به سرمنزل آرامش برسد. این روزها در جلسات متعدد، 
مســئوالن از ما ســؤال می کنند که برای بهبود وضع 
اقتصادی کشور چه باید کرد؟ در یک کام پاسخ ما در 
دو مورد اساسی خاصه می شود: اول اینکه حل مشکل 
اقتصادی کشــور و ببود وضع اقتصادی مردم نیازمند 
سرمایه گذاری های عظیم و دسترسی به فناوری های 
به روز است. دوم حضور افراد دارای اهمیت حرفه ای در 
مناصب مهم اقتصادی کشور چاره ساز است. آنچه تاکنون 
اقتصاد ما در طول دهه های گذشته با آن روبرو بوده خالی 
از موارد فوق الذکر و حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده 
که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می کند.

طبق محاســبات گوناگون در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه 
حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته اســت. 
حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته اند؛ چند سال 
است که حجم اســتهاک از حجم سرمایه گذاری پیشی 
گرفته است و فقر مطلق حدود دو برابر شده است. میانگین 

رشد اقتصادی با نفت طی سال های ۹۰ تا ابتدای ۱۴۰۱ 
بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیم درصد بوده است. این 
وضعیت نشان از سیطره نا اطمینانی در فضای کسب وکار 
و عدم انگیزه فعاالن اقتصادی برای ســرمایه گذاری های 
بزرگ و مولد در کشــور دارد. زمانی که ســرمایه گذاری 
صورت نگیرد، تولید اشــتغال زا و پایدار نخواهیم داشت و 
متعاقباً اشتغال زایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد 
خورد. بر اساس اعام بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ 
تا ۲۴ ساله در سال ۹۸ معادل ۲۶.۱ درصد و نرخ بیکاری 
جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۸ درصد بوده است. بررسی 
این شاخص ها برای زنان در مقایسه با مردان عمق مشکل 
را بیشتر آشــکار می کند. این نرخ برای کشوری که یکی 
از مزیت های نســبی آن نیروی جوان تحصیل کرده است 
هشدار جدی تلقی می شود. نااطمینانی های گسترده در 
اقتصاد ایران هم ریشــه در سیاست های اقتصادی داخلی 
دارد و هم در تحریم های ظالمانه. واقعیت آن است که هنوز 
همانند سال ها قبل، ماهیت سیاست های اقتصادی دولت 
نیز برای فعاالن اقتصادی روشن نیست. سیاست های دولت 
و مجلس درباره قیمت گذاری انرژی و قیمت گذاری خوراک 
برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره 
نرخ سود بانکی، درباره قیمت گذاری کاالها و خدمات و انواع 
نهاده های تولید چیست؟ منطق سیاست های مالیاتی دولت 
و مجلس چیست؟ وضعیت بورس به عنوان دماسنج اقتصاد 
در چند سال اخیر به وضوح نتیجه سردرگمی سیاست های 
اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است. بدون وجود 
چشم انداز روشنی درباره این سیاست ها، یک فعال اقتصادی 

نمی تواند تصمیمات میان مدت و بلندمدت بگیرد.

تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور
موضوع بعدی درباره تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور 
است که در دستور کار دولت قرار گرفته است. تدوین سند 

استراتژی توسعه صنعتی موضوع فرابخشی است. اتاق ایران 
امیدوار اســت با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه های 
تدوین سیاست ها درباره رســته های اولویت دار، مشارکت 
عمومی و همگرایی در اجرایی شــدن سند را قوت بخشد. 
گزارشی که اخیراً توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر 
شده است ضمن بررسی تجربه توسعه صنعتی کشورهایی 
همچون چین، ژاپــن، تایوان و کره جنوبــی به این نتیجه 
می رسد که در کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بوده اند 
بدون استثنا از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کرده اند. 
به این معنا که در مراحل اولیه، مزیت های نســبی خود را 
سکوی پرتابی برای مزیت سازی و خلق ارزش قرار داده اند. 
توسعه اقتصادی پایدار، نشات گرفته از سیاست های صنعتی 
سنجیده ای است که در مراحل ابتدایی با مزیت های نسبی 
یک کشور همسو بوده و صنایع سازگار با ساختار داخلی و 
موجود را هدف گذاری کند. استراتژی های توسعه که بدون 
توجه به مزیت ها، صرفاً با الگوبرداری از مراحل انتهایی توسعه 
کشورهای پیشرفته سعی بر تمرکز بر روی صنایع سنگین 

داشتند، به شکست منتهی شدند.
در کشــورمان نیز مزیت هــای عدیده ای وجــود دارد 
که متأســفانه بدون آنکه از آن ها در راســتای تقویت 
زنجیره های ارزش صنعت استفاده شود یا نادیده گرفته 
و یا صرفاً به خام فروشی منتهی شده اند. از این منظر شما 
ببینید که چقدر واقعیات اقتصاد ما با تجارب موفق در 
تضاد است. به این معنا که از مزیت های نسبی خود نظیر 
نیروی کار تحصیل کرده و به نســبت ارزان و همچنین 
منابع غنی انرژی و معدنی برای توســعه زنجیره ارزش 
تولید در کشور بهره نبرده ایم و برعکس صنایع سرمایه بر 
و خام فروشی در اولویت قرار گرفته اند. امیدواریم تهیه 
این سند و اجرایی شدن آن معضل تصمیم گیری های 
جزیره ای را حل کند و از همه این فرصت ها و مواهب برای 
تکمیل زنجیره ارزش تولیدات رقابت پذیر استفاده شود.

برنامه هفتم توسعه
اگر دولت و مجلس می خواهند در عرصه اقتصاد تحولی 
ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است 
که می توان بخشــی از ناکارآمدی های انباشت شده را 
حل وفصل کرد. تمام تاش آن ها باید این باشــد که نا 
اطمینانی های مربوط به سیاست های اقتصادی داخلی 
را کاهش دهند. لذا برنامه هفتم به جــای طرح آمال و 
آرزوهای بلندپروازانه بیــش از هر چیزی باید به دنبال 
تغییر ریل اداره کشــور در جهت تأمین منافع کشور و 
مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود. 
با صراحت عرض می کنم که یکی از مشکات برنامه های 
قبلی عدم توجه به واقعیات زمان تدوین برنامه از جمله 
آثار مخرب تحریم ها بر توان تولیدی کشور و مشارکت 
ندادن بخــش خصوصی و اســتان ها و دیگر گروه های 
مرجع بوده است. چنانچه در فرآیند تدوین برنامه هفتم 
از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز 
در چارچوب برنامه ریزی غیرمشارکتی و از باال به پایین و 
ارباب-رعیتی و در زمان اندک، تدوین شود فرصت بازیابی 
اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت. انتظار می رود که از 
برنامه های کم فایده و نمایشی قبلی، درس گرفته شود و 
در مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیت های کشور به ویژه 

بخش خصوصی و نخبگان و ذی نفعان استفاده شود.

آثار اقتصادی محدودیت های فضای ارتباطی 
در کشور

یکی از مشــکاتی کــه صاحبــان کســب وکار به ویژه 
کسب وکارهای کوچک در این دو ماه با آن دست به گریبان 
بوده اند، مشکل محدودیت اینترنت به عنوان یکی از اجزا مهم 
و انکارناپذیر فضای کسب وکار امروز است. آمارهای رسمی 
بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳.۳ درصد تولید ناخالص 
ملی به صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطاعات 
و ارتباطات گره خورده است. بر این اساس محدودسازی 
اینترنت در چند ماه اخیر ضمن آنکه زیان جبران ناپذیری را 
بر بسیاری از شرکت ها به ویژه کسب وکارهای فعال در بخش 
خدمات تحمیل کرده، به کاهش سهم فناوری اطاعات در 
تولید ناخالص ملی منجر شده است. برآوردهای انجام گرفته 
در ســازمان صنفی رایانه ای نشــان می دهد معیشت ۹ 
میلیون نفر از جمعیت کشور که برای عرضه محصوالتشان 
از شــبکه های اجتماعی بین المللی استفاده می کنند، با 
اختال سراسری در شبکه اینترنت در معرض تهدید قرار 
دارد. اهمیت توجه به ادامه حیات کسب وکارهای اینترنتی 
از آنجا دوچندان می شــود که بدانیم بیش از ۷۱ درصد از 
محصوالت مبادله شــده در صفحات اینستاگرام، کاالی 
تولید ایران بوده است که عمدتاً زنان و جوانان صاحبان این 

کسب وکارها هستند. 

رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان مطرح کرد

10 میلیون  ایرانی  زیرخط فقر

صعود شاخص بورس
86 میلیارد تومان پول حقیقی 

وارد بازار شد
شــاخص کل بــورس پایتخــت بــه رقــم 
 یــک میلیــون و ۴۰۴ هــزار و ۶۴۱ واحــد 

رسید.
بــه گــزارش اکوایــران، در معامــات روز 
یکشــنبه بیســت و نهم آبان ماه، شــاخص 
کل بــورس پایتخت نســبت بــه روز کاری 
قبل ۱۱ هــزار و ۵۵۵ واحد صعــود کرد و به 
 رقم یــک میلیون و ۴۰۴ هــزار و ۶۴۱ واحد 

رسید. 
شــاخص هم وزن بورس نیز با رشــد ۴ هزار 
و ۸۹۶ واحــدی در ســطح ۴۰۲ هــزار و 
۸۵۵ واحدی ایســتاد. همچنین شــاخص 
کل فرابــورس )آیفکــس( ۱۲۴ واحــد 
 باال آمد و در ســطح ۱۸ هــزار و ۴۷۰ واحد 

قرار گرفت. 

ورود پول حقیقی به بورس
در مجمــوع معامــات یکشــنبه، ارزش 
خالص تغییــر مالکیت حقوقــی به حقیقی 
بــازار پــس از ۸ روز متوالــی مثبت شــد و 
 ۸۶ میلیارد تومــان پول حقیقــی به بورس 

وارد شد. 
 بیشــترین ورود پــول حقیقــی به ســهام 
خودرو )شــرکت ایران خــودرو( اختصاص 
داشــت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به 
حقوقــی آن ۵۱ میلیارد تومان بــود. پس از 
خودرو، نمادهای خساپا )شــرکت سایپا( و 
خگستر )شرکت گسترش ســرمایه گذاری 
 ایران خودرو( بیشــترین ورود پول حقیقی 

را داشتند. 
روز گذشــته نمادهای »فــوالد«، »خودرو« 
و »شــبندر« بیشــترین تأثیر را در رشــد 
شــاخص کل  بــورس  داشــتند و در مقابل 
نمادهای »مبین«، »غکــورش« و »کچاد« 
 بیشــترین تأثیــر منفــی را بــر شــاخص 

کل داشتند.  
در فرابــورس نیــز نمادهــای »زاگــرس«، 
»صبــا« و »فرابــورس« بیشــترین تأثیــر 
افزایشــی را بــر شــاخص کل فرابــورس 
داشــتند و »آریــا«، »کلــر« و »تپســی« 
 بیشــترین تأثیــر کاهنــده را بر شــاخص 

داشتند.  
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهــای 
بورس خگســتر صدرنشین اســت و خساپا 
و کاال در رتبه هــای بعــدی هســتند. در 
فرابــورس نیــز نمادهــای دی، کرمــان 
 و فرابــورس پرتراکنش  تریــن نمادهــا 

هستند.  

ارزش معامالت بازار سهام 
روز گذشته ارزش معامات کل بازار سهام به 
رقم ۱۶ هزار و ۵۴۳ میلیــارد تومان افزایش 

یافت. 
ارزش معامات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۱ 
هزار و ۲۹۷ میلیارد تومان بود که ۶۸ درصد 
 از ارزش کل معامات بازار سرمایه را تشکیل 

می دهد.  
روز گذشــته ارزش معامات خرد ســهام با 
کاهش ۱.۵ درصدی نســبت بــه روز کاری 
 قبل به رقم ۳ هــزار و ۵۳۵ میلیــارد تومان

 رسید. 

صف های بازار سهام
در معامات یکشــنبه ۷۹نمــاد صف خرید 
 داشــتند و ۳۳نمــاد با صف فــروش مواجه

 بودند. 
مجمــوع ارزش صف های خرید بــا افزایش 
۱۱۲ درصــدی بــه ۲۱۲ میلیــارد تومان 
رســید و مجموع ارزش صف های فروش ۲۶ 
 درصد اکاهش یافــت و ۲۴۲ میلیارد تومان 

بود. 
در پایــان معامــات روز گذشــته ارزش 
صف هــای خریــد در رقــم ۱۸۳ میلیــارد 
 تومــان ایســتاد و بــازار بــا مــازاد تقاضا 

بسته شد. 
در پایــان معامــات نماد خودرو )شــرکت 
ایران خــودرو( با صــف  خریــد ۷۱ میلیارد 
تومانــی در صدر جــدول تقاضــای پایانی 
بازار قــرار گرفت. پس از خــودرو، نمادهای 
خگســتر )شــرکت گســترش ســرمایه 
گــذاری ایران خــودرو( و حتوکا )شــرکت 
 حمــل و نقل توکا( بیشــترین صــف خرید

 را داشتند.

اخبار
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جهش نرخ ارز به ویژه در اوایل ســال ۱۳۹۷ همزمان 
با خــروج آمریکا از برجــام، بی ثباتــی در مقررات و 
بخشنامه های دولتی، مدیریت نشدن زنجیره تأمین 
مواداولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، مشکل تأمین 
مالی واحدهای تولیدی و درنهایت افزایش ســنگین 
هزینه های مبادله می توانــد مهم ترین دلیل متوقف 
شدن موتور خلق ارزش در بخش صنعت ایران قلمداد 
شود. مرکز پژوهش های مجلس با ارزیابی تحوالت در 
ساختار تولید و تجارت بخش صنعتی ایران در یک بازه 
زمانی ۲۰ساله بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میادی 
اعام کرد: در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰همزمان 
با سال های برنامه سوم و چهارم سهم تولید صنعتی از 
کل ارزش افزوده از حدود۹ به ۱۴درصد و سهم ارزش  
افزوده صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارزش 
 افزوده بخش صنعت از۴۱ به ۴۵ درصد افزایش یافت. 
این درحالی اســت که در فاصله ســال های ۲۰۱۰ تا 
۲۰۲۰ میادی یعنی همزمان با سال های برنامه پنجم 
و ششم توسعه ساختار تولید صنعتی دچار پسرفت شد 
و سهم بخش صنعت در اقتصاد ملی به ۱۲.۹درصد و 
سهم صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته به ۴۴درصد 

کاهش یافت و ثابت شد.
این نهاد تحقیقاتی با بررسی گزارش سازمان توسعه 
صنعتی ســازمان ملل )یونیدو( از وضع رقابت پذیری 
عملکرد رقابت صنعتی در ۳بخــش ظرفیت تولید و 
صادرات محصــوالت کارخانه ای، تعمیــق و ارتقای 
فناوری و شــاخص های اثرگذاری جهانی می افزاید: 
ایران در سال ۲۰۲۰ میادی در رتبه ۵۵ دنیا قرار گرفته 
درحالی  که کشورهای آلمان، چین، ایرلند، ژاپن، کره  
جنوبی و آمریکا در رتبه های اول تا ششم جای گرفته  اند. 

بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به عملکرد ایران پایین تر 
از متوســط جهانی در شاخص رقابت  پذیری صنعتی 
می افزاید: ترکیه در رتبه ۲۸، امارات متحده عربی در 
رتبه ۴۱، عربستان در رتبه ۴۱، بحرین در رتبه ۴۸ و قطر 
در رتبه ۵۱ قرار گرفته است. طبق این گزارش، بررسی 
سطح فناوری محصوالت صنعتی یا کارخانه ای ایران 
در سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که در بخش خروجی 
بخش صنعت، ۵۴ درصد محصــوالت منابع  محور و 
بیشتر از مشتقات نفتی، منابع نفتی و مواد خام هستند 
و ۳۲.۵درصد سهم محصوالت دارای فناوری با سطح 
متوسط و ۹.۱۲درصد محصوالت دارای فناوری با سطح 
پایین و فقط ۵دهم سهم محصوالت صنعتی ایران از نوع 
هایتک یا دارای سطح فناوری پیشرفته بوده که نسبت 

به سال ۲۰۱۷دچار پسرفت شده است.
بررسی داده های ســری زمانی یونیدو نشان می دهد 
روند بلندمدت ارزش افــزوده صنعتی ایران طی دوره 
۲۰ساله ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ صعودی بود و از ۱۲میلیارد 
دالر به قیمت ثابت ۲۰۱۵در سال شروع این دوره، به 
۲۰میلیارد دالر در ســال ۲۰۰۰ و با ادامه این روند به 
حدود ۶۳میلیارد دالر در سال ۲۰۱۰ رسید، اما از سال 
۲۰۱۰تا ۲۰۲۰ میزان خلــق ارزش در بخش صنعت 
ایران به طور میانگین ۶۰میلیارد دالر در نوسان بوده و 

تقریبا ثابت مانده است.
مرکــز پژوهش های مجلس می گویــد: میزان ارزش 
افزوده بخش صنعــت ایران در ســال ۲۰۲۰معادل 

۱۳۹۹با ارزش افــزوده صنعتی ســال ۲۰۰۹ یعنی 
ســال ۱۳۸۸ یکســان بوده که دالیل مختلفی دارد 
ازجمله عمده ترین دالیل آن اشــتباهات سیاستی و 
چالش های مدیریتی داخلی در پی تشدید تحریم های 
غرب طی سال های ۹۱و ۹۲خورشیدی و تداوم آن در 
سال های بعد و شرطی شــدن اقتصاد ایران درنتیجه 
 فضای برجامی و افت شدید ســرمایه گذاری و منفی 

شدن آن است.
مرکز پژوهش های مجلس با استناد به  نظرات فعاالن 
اقتصادی و نتایج به  دســت آمــده از مطالعات پایش 
محیط کسب وکار اتاق های بازرگانی و وزارت اقتصاد، 
مرکز پژوهش های مجلس نتیجــه می گیرد: جهش 
نرخ ارز به ویژه در اوایل سال ۱۳۹۷ همزمان با خروج 
آمریکا از برجام، بی ثباتی در مقررات و بخشنامه های 
دولتی، مدیریت نشدن زنجیره تأمین مواداولیه مورد 
نیاز واحدهای تولیدی، مشکل تأمین مالی واحدهای 
تولیدی و درنهایت افزایش سنگین هزینه های مبادله 
می تواند مهم ترین دلیل متوقف شدن موتور خلق ارزش 

در بخش صنعت ایران قلمداد شود.
این نهاد پژوهشی می گوید: عمده چالش رقابت پذیری 
صنعتی ایران در ســال های اخیر از محل افت تولید 
محصوالت صنعتی نشــأت می گیرد که از اوایل سال 
۱۳۹۷ همزمان با تحوالت متغیرهای کان اقتصادی 
مانند نرخ ارز و تبعات بعدی آن در اقتصاد ایران به وقوع 
پیوست. افزون بر اینکه سهم پایین محصوالت صنعتی 

با سطح فناوری پیشرفته و پســرفت آن در سال های 
اخیر در اقتصاد ایران و نرخ رشد منفی سرمایه گذاری 
به دلیل وجود شرایط نااطمینانی فضای برجامی حاکم 
بر اقتصاد کشور ضرورت این موضوع را نمایان می سازد 
که باید در سیاستگذاری های انتخابی دولت در قالب 
استراتژی توسعه صنعتی و برنامه های پنج ساله توسعه 
به خصوص برنامه هفتم توسعه پیش روی، امکان افزایش 
رقابت پذیری صنعتی در صنایع پیشران را عمدتا در 
وهله اول از طریق گسترش تولید صنعتی و در مراحل 
بعدی با ارتقای کیفیت یا محتوای فناوری محصوالت 
تولیدی فراهم ساخت. بازوی تحقیقاتی مجلس تأکید 
می کند: روند بلندمدت سهم بخش صنعت در اقتصاد 
ایران حاکی از روند صعودی خلق ارزش از سال ۲۰۰۰ 
تا ۲۰۱۰ است و از شروع دهه ۹۰جایگاه بخش صنعت 
در اقتصاد کشور دچار افول شد و در این سال ها رشد 
صنعتی پرنوسان و عمدتا منفی بوده است. سال های 
برنامه سوم و چهارم توســعه نقطه عطف شکوفایی و 
رشد صنعتی ایران بود و رشد صنعتی در این سال هادر 
محدوده ۵تا ۱۵درصد در نوسان بود و به رغم نوسانی 
بودن رشــد حداقلی مثبت ۵درصد را تجربه کرد این 
در حالی است که دامنه نوســان نرخ رشد اقتصادی و 
صنعتی در ۱۰سال اخیر به مثبت ۷.۵درصد و منفی 

۷.۵درصد بوده است.
این گزارش می افزاید: افت شدید ۲۰پله ای رتبه ایران 
در سال ۲۰۰۹ یعنی از ۷۳ به ۵۵ در مقابل صعود تقریبا 
۳۰پله ای امتیاز کشور حکایت از آن دارد که هرچند در 
فضای داخلی اقتصاد با پیشرفت خوبی در بخش صنعت 
مواجه بوده ایم اما در مقایسه نسبی با کشورهای مختلف 

دنیا تنزل داشته ایم.

قیمت دالر در بازار متشــکل روز گذشــته هم مانند روز 
گذشته رشد کرد. قیمت دالر در بازار متشکل روز گذشته در 
محدوده ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش رسید. این قیمت 
در مقایسه با عصر دیروز تقریبا ۱ هزار ۲۰۰ تومان افزایش را 
نشان می دهد . به گزارش اقتصادنیوز  قیمت دالر  در اولین 
روز هفته  یک کانال عقب نشینی کرد و بر روی مرز حساس 
ایستاد . بازار ارز تهران در دومین روز هفته مورد حمایت بازار 
های همسایه و نرخ حواله درهم قرار گرفت. بازیگران ارز روز 
گذشته در تهران توانستند کانال روز گذشته را پس بگیرند و 
به مرز مقاومتی جدید برسند . برخی از تحلیلگران ارزی می 
گفتند در صورتی که نرخ دالر  تهران در مرز مقاومتی مورد 
حمایت قرار بگیرد این روز گذشته ممکن است زمینه ساز 

صعود دوباره قیمت دالر شود.
در بازار ســلیمانیه برای مدتی یک کانال باال رفت و 
آرایش صعودی بــه خود گرفت اما دوبــاره به کانال 
دیروز برگشت. نرخ دالر سلیمانیه روز گذشته تقریبا 

۷۰ تومان از دیروز باالتر بود.نرخ دالر در هرات هم  روز 
گذشته رشد کرد. بازیگران ارزی در بازار یاد شده  روز 
گذشته به سمت یک مقاومت حساس حرکت کردند. 
نرخ حواله درهم نیز روز گذشته صعودی بود.  برخی از 
تحلیلگران ارزی باور دارند که اقدامات بازارساز مبنی 
بر فروش اوراق ارزی و افزایش عرضه ارز توانسته است 
که تا حدوی از قدرت نیروهای افزایشی بکاهد با این 
حال به نظر می رسد سطح انتظارات برای اسکناس 

آمریکایی همچنان صعودی است. 

ثبات قیمت دالر در صرافی ملی 
در بازار رسمی هم روز گذشته قیمت دالر صرافی ملی 

نســبت به روز قبل ثابت بود.بر این اساس قیمت خرید 
دالر آمریکا ۳۰ هزار و ۴۴۷ تومان)سی هزار و چهارصد 
و چهل و هفت  تومان( و قیمت فروش دالر آمریکا  ۳۰ 
هزار و ۷۵۳  تومان  )ســی هزار و هفتصد و پنجاه و سه 

تومان( اعام شد.

دالر متشکل در یک قدمی مرز 32 هزار 
با این حال قیمت دالر در بازار متشکل روز گذشته هم 
مانند روز گذشته رشد کرد. قیمت دالر در بازار متشکل 
روز گذشته  در محدوده ۳۱  هزار و ۹۰۰ تومان به فروش 
رسید. این قیمت در مقایسه با عصر دیروز تقریبا ۱ هزار  

۲۰۰ تومان افزایش را نشان می دهد .

قیمت دالر توافقی چقدر شد؟ 
قیمت دالر توافقی هم ظهر روز گذشته اندکی پایین تر از 
روز قبل به فروش رسید . دالذ توافقی امرور در محدوده 

۳۳ هزار و ۲۴۸ تومان به فروش رسید . 

تداوم افزایش قیمت سکه و طال 
بازار جهانی طا روز گذشته تعطیل رسمی بود. قیمت 
اونس طا در بازار  دیروز بر روی ۱۷۵۱ دالر قرار گرفت. 
در بازار داخلی ایران هــم قیمت طا ۱۸ عیار مانند روز 
گذشته باال رفت.طا روز گذشته با ۱ میلیون و ۵۰۴ هزار 
و ۸۰۰  تومان مبادله شد که ۷ هزار و ۶۰۰  تومان افزایش 
را نشان می دهد. قیمت سکه هم روز گذشته مانند قیمت 
طا باال رفت. هر قطعه سکه امامی ظهر روز گذشته در 
محدوده ۱۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان به فروش رسید. 
این قیمت در مقایسه با عصر روز گذشته ۱۵۰ هزار تومان 

افزایش را نشان می دهد . 

مرکز پژوهش های مجلس به بررسی عملکرد صنعتی ایران پرداخته:

تضعیف  ساختار تولید صنعتی کشور

دالر متشکل در یک قدمی مرز 32 هزار

افزایش قیمت سکه و طال
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رئيس اتحاديــه تاالرهاي پذيرايــي و تجهيز 
مجالس تهــران گفت: ورشکســتگي تاالرهاي 
پذيرايــي به ســبب کرونا از ســويي و رشــد 
قــارچ گونه اتــاق هاي عقــد از ســوي ديگر، 
ظلمي غيــر قابل انــکار در حــق تاالرداراني 
بود که بــراي خــود از جايــگاه و ويژگي هاي 
خاص و جــذاب اجتماعي برخــوردار بودند و 
 ســرمايه زيادي را هزينــه کردند تــا صنفي 

را پاسداري کنند.
بيژن عبدالهي، رئيس اتحاديه تاالرهاي پذيرايي 
و تجهيز مجالس تهران با بيان مطلب فوق اظهار 
کرد: اتاق هاي عقد بدون داشــتن پروانه کسب 
و پرداخت هيچ گونه هزينــه اي در خانه هاي 
بزرگ، هم مراســم عقد برگزار مي کنند و هم 
تمامي مراسمات پذيرايي را مانند تاالرها در اين 
اتاق ها اجرا مي کنند. ايــن افراد نه ماليات مي 
دهند، نه بيمه و نه عوارض شهرداري و از آنجايي 
که در مکان هاي مســکوني قرار دارند، اماکن 
هم نمي تواند ورود کند؛ حــال آنکه تاالرهاي 
پذيرايي تمامي هزينه هاي معلوم را مي پردازند 

و ورشکست هم مي شوند.
وي با اشاره به تخلف دفاتر ثبت ازدواج و طالق در 
برگزاري مراسم در اين مکان ها گفت: دفاتر ثبت 
عقد و ازدواج فقط بايد مراسم اجراي خطبه عقد 
را به جا بياورند؛ اما متاســفانه اين اماکن هم به 
برگزاري مراسم و اجراي سفره عقد مي پردازند. 
تمامي برنامه هايي که مي تواند در تاالر اجرا شود 
در اين دفاتر انجام مي گيرد؛ بدون اينکه اجازه 
داشته باشند و اين در حالي است که تاالرداران 
هر روز ورشکسته تر مي شوند. اگر دستگاه هاي 
نظارتي به تخلفات اين افراد نظارت کنند، قطعاً 

حق هيچ کس ضايع نخواهد شد.
رئيس اتحاديــه تاالرهاي پذيرايــي و تجهيز 
مجالس تهران در تشــريح وضعيت تاالرها در 
دوران کرونا بيان داشت: در سال ۱۳۹۸ برخي 
از تاالرها به اميد کســب درآمد بــا هزينه هاي 
بســيار گزاف به بازسازي و نوســازي تاالرهاي 
خود پرداختنــد؛ حتي واحدهاي اســتيجاري 
نيز براي جبران هزينه ها بــا قرض و وام در اين 
راســتا اقدام کردند؛ اما متاسفانه ويروس کرونا 

مجال و فرصتي براي اين افراد باقي نگذاشــت 
و قراردادهاي مابين تاالردارها و مشــتري يکي 
پس از ديگري کنســل مي شد؛ بنابراين نه تنها 
نتوانســتند هزينه ها و قروض خود را بپردازند 
بلکه برخي به ورشکستگي رسيدند و واحدهاي 
اســتيجاري را تحويل مالک دادنــد. بعضي از 
مالکان هم چند مــاه اجاره بها را از مســتاجر 

نگرفتند.
وي ادامه داد: متاســفانه علي رغم اين شرايط 
ناگوار تعدادي از مراکز مانند اداره بهداشــت، 
ســازمان امور مالياتــي و اماکن بــدون درک 
وضعيت مطالبات خــود را دريافت داشــتند؛ 
لــذا تعــداد زيــادي از تــاالرداران مجبور به 
 تــرک صنــف و اشــتغال در صنف و شــغل 

ديگري شدند.
عبدالهي ادامه داد: در ســال ۱۴۰۱ به نظر مي 
رســيد با کاهش شدت شــيوع ويروس کرونا، 
تاالرهاي پذيرايي از چنگ سکون و رکود شديد 
کسب و کار خارج شــوند؛ اما فرهنگ استفاده 
از تاالر از ســوي افراد کاماًل تغييــر کرده بود. 
طي سه ســال گذشــته مردم در هدف گذاري 
ها و هزينه هــاي خود براي برگزاري مراســم 
عروســي، عزا و يا مناســبت هــاي خانوادگي 
تغيير رويه دادند؛ بطوريکــه در ارتباط با ميزان 
مخارج، تعداد ميهمان و يا هزينه هاي پذيرايي 
و اجاره مکان، جــور ديگري تصميم مي گيرند، 
بنابراين تاالرهايي که در داخل شــهر با پروانه 
کسب و هزاران قانون دســت و پاگير توانسته 
بودند اسم و رسمي داشــته باشند پس از کرونا 
 حتــي تــوان اداره وتامين هزينه هــاي ملک 

را نيز ندارند.
رئيس اتحاديــه تاالرهاي پذيرايــي و تجهيز 
مجالس تهران تصريح کرد: علي رغم شــرايط 
سخت تاالرداران، مکان هايي در خارج از شهر 
بدون رعايت معيارهاي قانوني و نظارتي در حال 
رشد و تکثير و سرويس دهي به دهک هاي بسيار 
کوچک و متمول جامعه هستند. عبدالهي وضع 
و اجراي قانون ارزش افزوده را هم از مشــکالت 
صنف برشــمرد وگفت: مســئوالن بايد با نظر 

تخصصي به اين صنف نگاه کنند.

رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران 
از افزايش نرخ مرغ منجمِد تنظيم بازاري از هفته 
گذشته خبر داد و تاکيد کرد ماهي هم با شروع 
فصل سرما گران شد. مهدي يوسف خاني، رئيس 
اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران با اشاره 
به قيمت ۶۳ هزار تومان بــراي مرغ گرم گفت: 
براي مرغ منجمد قيمت مصرف کننده ۵۵ هزار 
تومان مي باشد که از هفته گذشته افزايش قيمت 

داشته است.
وي افزود: قيمت ۶۳ هزار تومــان ظرف دو ماه 
گذشته اعالم شده اســت و مرغ تنظيم بازاري 
هم همان مرغ منجمد اســت که از چهارشنبه 
هفته گذشته اعالم شد. يوسف خاني ادامه داد: 
وضعيت موجود بازار زياد اســت و هيچ مشکلي 
در تامين نداريم. وي در پاســخ به اين سوال که 
آيا براي مرغ قطعه بندي شــده هم نرخ مصوب 
وجود دارد يا اين که از ســوي فروشنده و عرضه 
کننده نرخ گذاري مي شــود، گفت: مرغ قطعه 

بندي در شرکت ها نرخ مصوب از سوي سازمان 
حمايت دارد.

يوســف خاني اضافه کــرد: اين مــرغ در خود 
واحدهاي صنفي که به صــورت قطعه بندي به 
فروش مي رســد، قيمت پايين تري دارد و نرخ 
مصوبي بــراي آن وجود نــدارد. رئيس اتحاديه 
فروشندگان پرنده و ماهي تهران يادآوري کرد: 
شرکت هاي برند که مرغ بسته بندي شده را به 
بازار عرضه مي کنند، هميشه نرخ مصوب دارند 
و با توجه به قيمت پايه مرغ گرم، قيمت گذاري 

مي کنند.
وي در خصوص اين که آيا عرضــه مرغ با اوزان 
مختلف در قيمت گــذاري تاثيــر دارد يا خير، 
گفت: قيمت مصوب مختص کليه وزن هاي مرغ 
است. يوسف خاني درباره نرخ گذاري ماهي هم 
گفت: در مقايسه با سال قبل و با توجه به افزايش 
مصرف همزمان با آغاز فصل سرما، شاهد افزايش 

قيمت بوده ايم.

مديرعامل بنياد ملی گندمکاران گفت: بنابر آخرين 
آمار مجموع سطح زيرکشت از ابتدای سال زراعی 
تاکنون به ۳ ميليون و ۵۵۰ هزار هکتار رسيده است. 
عليقلی ايمانی گفت: بنابر آخريــن آمار از ابتدای 
فصل کشــت تاکنون ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار هکتار 
اراضی ديم و ۸۵۰ هزار هکتار اراضی آبی زيرکشت 

رفته است. 
به گفته او، هم اکنون کشت در استان ها ادامه دارد و 
اميدواريم که سطح زير کشت به مرز ۶ ميليون هکتار 
برسد. هر چند امسال پيش بينی شده که سطح زير 
کشت در ديم زارها ۵۰۰ هزار هکتار توسعه يابد که 
در صورت شرايط مساعد جوی و بارش در استان های 
مختلف اين امر محقق خواهد شد. ايمانی می گويد: 

در شرايط فعلی کشت در برخی استان ها به دليل 
کاهش نزوالت جوی دچار مشکل است و همواره بعد 
از پايان فصل کشت و اعالم سطح سبز می توان پيش 

بينی دقيقی راجع به توليد داشت.
مديرعامل بنياد ملی گندمکاران گفت: با توجه به 
تاکيد بر کشت قراردادی، تامين نهاده و کمک های 
فنی و اعتباری در بحث خريــد ادوات پيش بينی 
می شود که در صورت شرايط مساعد بارش به مرز 
خودکفايی برسيم. او گفت: هم اکنون در تامين کود 
اوره مشکلی نداريم،  اما کودهای فسفاته و پتاسه به 
دليل ميزان کم با تاخير به استان ها ارسال می شود 
چرا که بدليل وارداتی بودن کودهای فسفاته و پتاسه 

در تامين دچار مشکل هستيم.

رئيس اتحاديه خواروبارفروشــان تهران بيان کرد: با توجه به رقابت 
باالي بين برندهاي مختلف مــواد غذايي، برخــي از اين کاالها از 
سود بسيار پاييني برخوردار است؛ لذا نه تنها براي فروشنده صرفه 
اقتصادي به هيچ عنوان ندارد؛ بلکه با ارائه خدماتي کنار فروش آنها 
حتي هزينه نايلون حمل کاال به خريدار را جبران نمي کند، بنابراين 
فروشنده ها فقط مامور فروش کاالهاي اين شرکت ها بدون مواجب 
هستند. رضا پاشابيگي، رئيس اتحاديه خواروبارفروشان تهران بيان 
داشت: با وجود انواع و اقسام شرکت ها و کارخانجات توليدکننده در 
کشور، رقابت خوبي در تمامي کاالها ايجاد شده و همين امر در اشباع 
کاال و کيفيت آن تاثير شگرفي داشته است؛ لذا هيچ کمبودي نداريم.

وي در ادامه با اشــاره به افزايش مبالغ خدمات ساير دستگاه ها در 
کشور گفت: با توجه به هزينه هاي زيادي که روزانه براي واحدهاي 
صنفي از سوي ديگر سازمانه ا تعيين و ارسال مي شود، شرايط براي 
فعاليت هاي اقتصادي دشوار شــده است. رشد هزينه هاي خدمات 

و عوارض شهرداري، ماليات و بيمه مشاغل و همچنين اجاره بهاي 
سنگين واحدهاي صنفي بار گزاف اقتصادي را بر دوش کسبه سنگين 

کرده است.
پاشابيگي افزود: از سوي ديگر گراني کاالها با توجه به قدرت خريد 
پايين مردم، منجر به کوچک شدن ســبد کااليي خانوار گرديده و 
هر روز از تعداد مراجعه مشــتريان به واحدهاي صنفي کاسته مي 
شود. اقالمي چون لبنيات که سالمت محور هستند و برنج که جزو 
ضروريات و قوت اصلي مردم است، همچنين گراني حبوبات که نقش 

پررنگي در غذاي روزانه مردم دارند ،
رئيس اتحاديه خواروبارفروشان تهران تصريح کرد: در صورت ادامه 
گراني ها بويژه در گروه مواد غذايي ســالمت محور مانند لبنيات و 
حبوبات برنج به عنوان قوت اصلي مردم بتدريج مواد غذايي مناسب و 
به اندازه از سفره خانواده ها حذف خواهد شد و فرزندان اين کشور با 
بنيه ضعيف و توانايي پايين بزرگ خواهند شد که در آينده کنار ديگر 

مشکالت کشور، هزينه هاي بهداشــت و درمان را افزاريش خواهد 
داد. مســئوالن با تدبيري عاجل در فکر ثبات قيمت ها باشند. وي 
فشارهاي تحميلي سازمان امور مالياتي را از ديگر مشکالت برشمرد 
و گفت: اصناف مامور وصول ماليات در هيچ قانوني نيست. وضع ماده 
۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم ازسوي سازمان امور مالياتي، اصناف 
را مجبور کرده به جاي رســيدگي به مشکالت خود، به دنبال صاف 
کردن جاده براي سازمان امور مالياتي براي وصول مطالباتشان شود.

پاشــابيگي با بيان اينکه به انــدازه کافي اصناف مشــکالت دارد 
تاکيد کرد: هــر روز وضع ماده قانونــي و تبصره هــاي مختلف از 
ســوي يک نهاد، يک وزارتخانه و ســازمان به هزار مشکل اصناف 
اضافه مي شــود که از آنجمله اداراه بهداشت است که به جاي مانع 
زدايي، خود مانع تراشــي و مشــکل ايجاد مي کنــد. اصناف تابع 
 قانون است؛ اما ايرادات ســازمان هاي مختلف مشکالت را برايمان

 افزايش داده است.

رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر تهران با اشاره 
به سير نزولي قيمت  ها در بازار طالي جهاني و کاهش ميانگين هشت 
دالري هر اونس طال گفت: بازار داخلي سکه و طال طي يک هفته اخير 
بازاري با روند صعودي به سبب نوسانات افزايشي نرخ ارز بود که البته 
با سياست  هاي بانک مرکزي در عرضه اوراق سکه در بورس از سرعت 

افزايش آن به نسبت کاسته شده است.
نادر بذرافشان، رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران در رابطه با وضعيت يک هفته اخير بازار سکه و طالي داخلي 
اظهار کرد: در هفته اي که گذشت، با نوسانات نرخ ارز، قيمت سکه و 
طال با افزايش نسبي همراه بود. اين در حالي است که قيمت طال در 
بازارهاي جهاني کاهشي بود و ميانگين شاهد هشت دالري ريزش 

قيمت هر اونس طال در مجموع يک هفته اخير بوديم.
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر تهران با تاکيد 
بر اينکه شيب افزايش قيمت در بازارهاي داخلي به نسبت هفته هاي 
پيشتر کندتر بوده و از التهابات بازار کاسته شده است، گفت: افزايش 
قيمت ها چندان زياد نبود و نوسانات نسبي کمي بوده است. همچنان 
بازار با تقاضاي جدي براي خريد مصنوعات سکه و طال روبه رو نيست 

و همچنان تقاضا پايين است.
وي در رابطه با تاثير عرضه اوراق سکه در بورس کاال بر بازار سکه نيز 
تصريح کرد: سياست هاي بانک مرکزي در ارائه اوراق سکه در بورس 
کاال، تاثير قابل توجهي در بازار داشــت. از زمانيکه خبر اين عرضه 
اعالم شد، از سرعتي که افزايش قيمت ها در بازار در پيش گرفته بود 
و در حال رشد بود، کاسته شد. عرضه اوراق سکه در بورس، سبب شد 
که قيمت ها تا حدودي ثبات پيدا کنند و از اوجي که در هفته هاي 

گذشته گرفته بود، فاصله بگيرد.
بذرافشان تاکيد کرد: اگر اين اوراق را با قيمت مناسب تر که فاصله 
بيشتري نسبت به قيمت سکه در بازار داشته باشد و با فاصله قيمت 
پايين تر بيشتري عرضه شوند، قطعا تاثير بيشتري در ثبات و کاهش 
قيمت ها در بازار خواهد داشت. اوراق با قيمت هاي پايين تر از قيمت 
سکه در بازار عرضه مي شــد؛ اما فاصله زيادي )در حدود ۱۰۰ الي 
۳۰۰ هزار تومان پايينتر از قيمت سکه در بازار( نداشت؛ لذا اگر اين 
فاصله بيشتر شود و سياست هاي بانک مرکزي در هفته هاي پيش 
رو ادامه داشته باشد، همانطور که اشاره شد، تاثير بيشتري در بازار 

خواهد داشت.

رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر تهران در رابطه با 
تغييرات قيمت سکه و طال در بازار در آخرين معامالت هفته نسبت به 
ابتداي آن، گفت: در آخرين معامالت روز گذشته )پنجشنبه(، سکه 
۱۶ميليون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به ابتداي هفته 
۲۰۰ هزار تومان افزايش پيدا کرده است. سکه هاي طرح قديم و نيم 
سکه هر يک نسبت به ابتداي هفته ۱۵۰ هزار تومان افزايش قيمت 
داشته و در پايان هفته به ترتيب سکه هاي طرح قديم ۱۵ ميليون و 
۳۵۰ هزار تومان و نيم سکه هشت ميليون و ۸۷۰ هزار تومان معامله 

شده اند.
وي افزود: ربع سکه در آخرين معامالت هفته پنج ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان و سکه هاي يک گرمي سه ميليون و ۳۰۰ هزار تومان معامله 
شد که نســبت به ابتداي هفته هر يک ۱۰۰ هزار تومان افزايش بها 
داشته اند. هر مثقال طال ۱۷ عيار با افزايش هفتگي ۲۵ هزار توماني 
شش، ميليون و ۴۶۵ هزار تومان و هر گرم طالي ۱۸ عيار با ۸۰۰۰ 
تومان افزايش قيمت نسبت به ابتداي هفته، يک ميليون و ۷۶۳ هزار 
تومان به ازاي هر گرم معامله شده است. آخرين نرخ ثبت شده براي 

هر اونس طال نيز ۱۷۶۳ دالر است.

رئيس اتحاديه گرمابه داران، ســوناي خشک و بخار و ماســاژ تهران با اشاره 
به چالش هــاي گرمابــه داران گفت: متاســفانه بعد از هدفمنــدي يارانه ها 
در ســال ۸۹ و روند گراني حامل هــاي انرژي، تاکنون قيمــت آب مصرفي 
گرمابه هــا ۳۰ برابر و قيمــت گاز ۱۰ برابر گران شــده، در حالــي که هيچ 
حمايتي از اين صنف صورت نگرفته اســت. سيدمهدی ســجادی در پاسخ 
به اينکــه آيا دوره گرمابــه هاي عمومي به ســر نيامده اســت گفت: اگرچه 
به ظاهر رونــق دوران گرمابــه ها به ســرآمده، اما در باطن خدمت رســان 
 هســتند و به کســاني ســرويس مي دهند که بيش از همه نياز بــه گرمابه 

دارند.
رئيــس اتحاديه گرمابه داران، ســوناي خشــک و بخــار و ماســاژ تهران با 
اعالم اينکه امروزه کســاني که در منــزل حمام ندارند، محروم ترين اقشــار 
جامعه هســتند گفت: بهداشــت فردي کســاني که به هر دليــل در خانه 

حمام ندارند، بســيار مهم اســت و نبايد آنان را از گرمابه و بهداشــت حمام 
کردن محروم کــرد. وي با اعالم اينکه گرمابه ارتباط مســتقيم با بهداشــت 
فردي دارد گفت: امروزه اگــر بيماري ها رواج پيدا مــي کند، به دليل ضعف 
 بهداشــت عمومي اســت که دسترســي نداشــتن به حمام در ايــن مورد 

نقش آفرين است.
ســجادي با اعالم اينکه کارگران فصلــي، کارگران ميادين ميــوه و تره بار، 
مسافران و اقشــار آســيب پذير از گرمابه هاي عمومي اســتفاده مي کنند 
گفت: اگرچه شــايد اين افراد درصد قابل توجهي را شــامل نمي شــوند، اما 
به خاطر داشــته باشــيم که حتي اگر يک نفر از آنان بيمار شــود، مي تواند 
 جامعه را به بيماري و بحران بهداشتي بکشاند که نمونه آن را در دوران کرونا 

شاهد بوديم. 
وي با يــادآوري اينکــه پــس از هدفمنــدي يارانه هــا قيمــت آب و گاز 

مصرفي گرمابــه ها رشــد سرســام آوري پيدا کــرد گفت: در مقايســه با 
 قيمــت ســال ۸۹ و قبــل از هدفمنــدي يارانــه هــا، امــروزه قيمت آب 
 گرمابه ها نسبت به قبل از سال ۸۹ بيش از۳۰ برابر و قيمت گاز ۱۰ برابر گران 

شده است.
رئيس اتحاديه گرمابه داران، ســوناي خشــک و بخار و ماســاژ تهران با ابراز 
تاســف از اينکه هيچ يارانه اي به گرمابه ها تعلق نمي گيــرد گفت: در حالي 
که مي توان از گرمابه ها اســتفاده هاي کاربردي بســياري به عمل آورد، اما 
 در عمل مالحظه مــي کنيم که گرمابه هــا با بي توجهي جدي مســئوالن 

روبه رو شده اند.
وي با يادآوري اينکه در گذشته سرقفلي گرمابه بسيار ارزشمند بود گفت: در 
سال ۱۳۳۹ سرقفلي يک گرمابه ۹۲ هزار تومان بود، در حالي که با اين مبلغ 
مي شد يک دهم زمين هاي پونک را خريد. ســجادي با اعالم اينکه در حال 

حاضر سرقفلي گرمابه ها بسيار بي ارزش شده اســت گفت: قيمت سرقفلي 
گرمابه، جدا از ملک اســت به همين دليل شاهد هســتيم که تمامي گرمابه 
 ها را تغيير کاربــري داده و زمين آنها تبديل به برجهاي مســکوني يا تجاري 
شده اند. وي با تاکيد بر اينکه بايد گرمابه ها را ساماندهي کنيم گفت: اين که 
گمان مي شود گرمابه ها جايگاهي ندارند، درست نيست و با نگاهي به گذشته 
مشــاهده مي کنيم که گرمابه ها ظرفيت هاي بسياري در عرصه اشتغالزايي، 

فرهنگ سازي و خدمات رساني هاي ديگر داشتند. 
رئيس اتحاديه گرمابه داران، سوناي خشــک و بخار و ماساژ تهران با هشدار 
نســبت به اينکه بي توجهي به گرمابه ها تبعات بعدي دارد گفت: اگر گرمابه 
ها بدرستي ســاماندهي شــود، حتي افرادي که در خانه حمام هاي آنچناني 
 دارند، به گرمابه مراجعه مي کنند به شرط آنکه بار ديگر اعتبار را به گرمابه ها 

بازگردانيم.

بــه مــوازات افزايش قيمت 
برخــی از اقالم شــوينده، 
مشاهدات ميدانی از کاهش 
عرضه بعضی از محصوالت نيز 
حکايت دارد و گفته می شود 

کارخانه ها تمايلی به افزايش عرضه کاال به بازار ندارند.
رئيس اتحاديه عمده فروشان مواد شوينده با اشاره به اينکه 
اگر قيمت دالر افزايش يافته، گرانی مواد شوينده طبيعی 
است، گفت: در افزايش قيمت خودرو رقم زيادی جابه جا 
می شود، حال که نوبت به توليدکنندگان کوچک شوينده 
می رسد، دم از گرانی می زنند. عليرضا رضايی قهرودی 
در خصوص وضعيت بازار مواد شوينده و افزايش قيمت 
در برخی اقالم اظهار کرد: طی يک الی دو ماه گذشــته 
قيمت مواد شــوينده حدود ۲۰ الــی ۳۰ درصد گران 
شــد. بايد بپذيريم که وقتی نرخ ارز گران شود، موادی 
شــوينده ای که ماده اوليه آنها وارداتی است، با افزايش 

قيمت روبه رو شود.
وی با اشاره به اينکه اگر کسی بگويد ارز تأثيری بر قيمت ها 
ندارد، اشتباه می کند، در پاسخ به اين سؤال که “آيا شما 
شنيده ايد که قرار اســت در يک ماه آينده قيمت مواد 
شــوينده حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد گران شود؟”، گفت: 
بنده اين را نشنيده ام ولی اگر قرار باشد افزايش قيمتی رخ 

دهد بايد سازمان حمايت و سپس ستاد تنظيم بازار آن 
را تأييد کند. رئيس اتحاديه عمده فروشان مواد شوينده 
و پاک کننده در خصوص اين موضوع که در سال چند بار 
بايد افزايش قيمت داده شود، خاطرنشان کرد: ممکن 
است برخی از توليدکنندگان در فروردين ماه که مجوز 
افزايش قيمت داده شد، اقدام به اين کار نکرده باشند و در 

زمان حاضر تصميم به اين کار گرفته اند.
رضايی قهرودی با ابراز اين که طبيعی است اگر دالر گران 
شود، اين اقالم نيز نرخ آنها تغيير کند، تصريح کرد: اگر 
افزايشی صورت گرفته است قطعاً مجوز گرفته اند. دولت 
خود قيمت خودرو را نتوانست کنترل کند و چندين بار 
قيمت آن افزايش يافته است؛ اعالم کردند که خودروهايی 
که در پارکينگ اســت، احتکار بوده اســت و برخورد 

می شود، اما باز چندين بار نرخ ها تغيير کرد.
وی افزود: در افزايش قيمت خودرو رقم زيادی جابه جا 
می شود، حال که نوبت به توليدکنندگان کوچک شوينده 
می رسد، دم از گرانی می زنند، مشکل اصلی جای ديگری 

است  که متأسفانه رها شده است.
دبير انجمن صنايع شوينده، بهداشتی و آرايشی خاطر 
نيز نشان کرد: در صورت ادامه روند فعلی، ترديد نداشته 
باشــيد که در آينده نزديک با کمبود مواد شــوينده و 
بحران آن مواجه خواهيم شد٬ چراکه ۱۰ تا ۱۵ درصد 
از شرکت های توليدکننده کوچک روند توليد را متوقف 
کردند و شرکت های بزرگ هم با يک سوم ظرفيت کار 

می کنند تا برند خود را حفظ کنند. حسام بيگدلو با اشاره 
به اعمال قيمت گذاری دستوری از سوی سازمان حمايت 
برای توليدکنندگان مواد شوينده، گفت: قيمت دستوری 
سالی يکبار و در بهترين حالت ســالی دو مرتبه تغيير 
می کند اين در حاليســت که شرکت های توليدکننده 
مواد اوليه را پتروشيمی های دولتی و خصولتی  که هر 
هفته نرخ هايشان در حال تغيير است تهيه می کند. وی 
با شرح نحوه قانون قيمت گذاری در پتروشيمی ها، اضافه 
کرد: ۹۵ درصد نرخ جهانی ضرب در نرخ دالر می شود از 
اين رو هر هفته نرخ محصوالت پتروشيمی تغيير می کند.

اين فعال اقتصادی با انتقاد از سياســت دوگانه دولت در 
برخورد با توليدکنندگان مواد شــوينده و  پتروشيمی ها٬ 
خاطر نشــان کرد: چالش اصلی شرکت های شوينده اين 
اســت که بايد مواد اوليه که هر هفته نرخ آن متناسب با 
دالر تغيير می کند را خريداری کنند اما از سوی ديگر بايد 
نرخ محصوالت توليدی خود را حداقل در يک بازه زمانی 
يکســاله ثابت نگه دارند. در  اين دو حالت نفوذ دولت را 
می توان مشــاهده کرد دولت به پتروشيمی ها اجازه می 
دهد که نرخ شان را متناسب با نرخ دالر تغيير بدهند اما  به 

توليدکنندگان حق نمی دهد که قيمت ها را تغيير بدهند.
اين فعال اقتصادی بابيان اينکه قيمت مواد اوليه ۲ برابر 
افزايش پيدا کرده اســت، گفت: ايران نسبت به ديگر 
کشورهای توليدکننده از مزيت داشتن نفت برخوردار 
اســت٬ اما موادی که نفت از آنها حاصل می شود باعث 

نشده است که قيمت شوينده رقابتی و ارزان تمام شود؛ 
قيمت ما از محصوالت شــوينده ترکيه که پتروشيمی 
ندارد گران تر است اين در حاليست که ترک ها مواد اوليه 
را از ايران خريداری می کنند و امکان سرزمينی ايران به 
توليدکنندگان کمک نکرد که نرخ توليد را پايين بياورند.

عضو هيات مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتی و 
آرايشی ادامه داد: توليدکننده مواد شوينده با نرخ جهانی 
مواد اوليه را تهيه می کنند و وقتی ما نفت داريم قيمت 
جهانی چه معنايی می تواند داشته باشد؟ از آنجايی که ما 
تحريم هستيم محصوالت پتروشيمی خود را ارزان تر از 

داخلی ها عرضه می کنند.
بيگدلو در پاسخ به اين پرسش که آيا افزايش نرخ تمام 
شده محصول باعث شده است که ما بازارهای صادراتی 
خود را از دست بدهيم؟ گفت: برای نمونه قرقيزستان 
سهم قابل توجهی از نياز بازارش را از ترکيه وارد می کند 
توليدکنندگان داخلی امکان رقابت با ترکيه را ندارند اين 
در حاليست که مسافت ترکيه به قرقيزستان زياد است 
اما با احتساب هزينه حمل باز هم واردات از ترکيه برای 
آنها صرفه اقتصادی دارد. وی با بيان اينکه توليدکنندگان 
شوينده در ايران برای اينکه بتوانند با رقبای ترک رقابت 
کنند کيفيت را کاهش داده اند، افزود: در بين عراقی ها 
اين ذهنيت ايجاد شده اســت که جنس ترکی  کيفت 
بهتری نسبت به کاالی ايرانی دارد و اين کاهش کيفيت 
به مشکالتی که اين روزها توليدکنندگان با آن دست به 
گريبان هستند باز می گردد. اين فعال اقتصادی شوينده 
را جزو اقالم ضروری سبد خانوارها دانست و افزود: عدد  
۲۵ درصدی افزايش نرخ شــوينده ها نســبت به ديگر 
صنايع قابل توجه نيست و اين موضوع باعث شده است 
که شرکت های توليدکننده يکی پس از ديگری  از چرخه 
توليد خارج شوند. ترديد نداشــته باشيد که در آينده 
نزديک با کمبود مواد شوينده و بحران آن مواجه خواهيم 
شد٬ چراکه ۱۰ تا ۱۵ درصد از شرکت های توليدکننده 
کوچک روند توليد را متوقف کردند و شرکت های بزرگ 
هم با يک سوم ظرفيت کار می کنند تا برند خود را حفظ 
کنند. به گفته وی٬ توليدکننده خصوصی در يک مدت 
محدود می تواند با زيان  به توليــد ادامه بدهد. بيگدلو 
با بيان اينکــه ۱ درصد از توليد ناخالــص ملی به مواد 
شيميايی مصرفی اختصاص دارد، گفت: ظرفيت توليد 
داخلی با حدود ۵۰۰ توليدکننــده در حال حاضر ۴.۳ 
ميليون تن در سال اســت که از اين ظرفيت تنها ۱.۸ 
ميليون تن در بازار داخل و حدود ۴۰۰ هزار تن ســهم 
بازارهای صادراتی است به طور متوسط ساالنه ۱۶۰ تا 

۲۲۰ ميليون دالر صادرات اتفاق می افت.

News kasbokar@gmail.com

10درصدازشرکتهایتولیدکنندهکوچکروندتولیدرامتوقفکردهاند

بحران جدی مواد شوینده در ماه های آینده 

بعد از مرغ يخي، ماهي هم گران شد

سطح زير کشت گندم به ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار هکتار رسید

سود بسیار پايین برخي از اقالم براي خواروبارفروشان

عرضه اوراق سکه در بورس قیمت  ها را تا حدودي ثبات داد

بی توجهی به گرمابه ها و ظرفیت های اقتصادی آن

تاالرهاي پذيرايي توان اداره و تامین هزينه ها را ندارند
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نحوه حمايت صندوق نوآوری از كسب و كارهای 
آسيب ديده از قطعی اينترنت

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: این صندوق بر اساس بند ب 
تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور می تواند منابع حمایتی را در اختیار کسب و 
کارهای آسیب دیده از قطعی اینترنت قرار دهد. علی وحدت درباره کسب و کارهای 
دانش بنیانی که در دوره قطعی اینترنت متضرر شدند گفت: قرار است معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات طرحی را آماده کنند که این کسب و کارها مورد حمایت قرار بگیرند.
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه این صندوق قرار 
است حمایت های مالی از شرکتهای متضرر حاصل از قطعی اینترنت داشته باشد، 
گفت: بناست که منابع حمایتی از بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور 
باشد. به گفته وی، صندوق نوآوری و شکوفایی با ارزیابی این شرکتها و معرفی آنها 

می تواند وام قرض الحسنه به این شرکتها اختصاص دهد.
وی درباره بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور گفت: در راستای اشتغال 
دانش بنیان و صنایع خالق در سراسر کشور )استان ها با اولویت مناطق محروم( 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ 
۵۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جایزه قرض الحسنه 

نظام بانکی شرکت های دانش بنیان و خالق اختصاص دهد.
وی گفت: زمانی که صندوق نوآوری و شــکوفایی درخواست شرکت های دانش 
بنیان را ارزیابی می کند مبلغ تسهیالت را تعیین کرده و شرکت ها را به بانک های 
عامل معرفی می کند. همچنین روح اهلل دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری 
و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور پیش از این عنوان کرد: معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری به موضوع قطع اینترنت و آســیب های وارده به شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها توجه ویژه دارد و در وزارت ارتباطات نیز تصمیم گیری 

شده که یک بسته حمایتی برای این مجموعه ها پیش بینی شود.
وی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه ای دارد که از شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ هایی که در این حوادث متضرر شدند با اختصاص وام های 
بلندمدت و کم بهره حمایت صورت دهد. قطعاً این دوران کوتاه نیز می گذرد و کسب 
و کارهای جوانان ایرانی با توانی بیشتر ادامه خواهد یافت. دهقانی فیروزآبادی گفت: 
در حال حاضر کارگروهی برای بررسی و شناسایی مجموعه شرکت هایی که آسیب 

دیده اند، تشکیل شده تا این خسارات برآورد و جبران شود.

سخت افزارهای كاربردی در صنايع در ۱2 حوزه 
فناورانه توسعه يافت

حوزه ســخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیــک از جمله حوزه های 
فناورانه ای است که طی سال های اخیر با استفاده از توان بومی و دانش تخصصی 
داخلی در مسیر توسعه یافتگی قرار گرفته است. به گزارش معاونت علمی، فناوری 
و اقتصاد دانش بنیان، عرصه ای که با حمایت های صورت گرفته در حال حاضر 
میزبان ۱ هزار و ۷۲۶ مجموعه دانش بنیان است و محصوالت تولیدی آنها را به 
بازار داخلی رونق داده است. مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با حمایت از محصوالت شرکت های 

دانش بنیان در تالش است تا کشور را از مزایای این تولیدات بهره مند کند.
در همین راستا از تولید محصوالت باکیفیت ایران ساخت در ۱۲ حوزه فناورانه »سخت 
افزارهای الکترونیکی و رایانه ای«، »میکروالکترونیک «، »مدارهای الکترونیکی«، 
»تولید«، »انتقال«، »توزیع«، »ماشــین های الکتریکــی«، »الکترونیک قدرت«، 
»اندازه گیری و ابزاردقیق«، »سامانه های کنترل و اتوماسیون صنعتی«، »تجهیزات 
ارتباطی، مخابراتی، اویونیک و هوافضا« و »لیزر و فوتونیک« حمایت می کند. حوزه 
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک از جمله عرصه هایی است که از 
ظرفیت دانش بنیان ها بهره مند شده و توسعه یافته است. حوزه ای که با استفاده از 
تولیدات در مرز دانش به بلوغ رسیده و نیاز بازار داخلی را پاسخ داده است. این اتفاق هم 
به کمک شرکت های دانش بنیان و خالقی محقق شده که به این حوزه ها ورود کرده  و 
با تولید محصوالت و ارائه خدمات مختلف، صنایع را از این تولیدات بهره  مند کرده اند.

جنگی است که وجود دارد و نمی توان گفت چرا؟
چالش بزرگ حذف اپليكيشن ها از گوگل پلی

در حالی که حذف اپلیکیشــن های ایرانی از فروشــگاه های آنالین آمریکایی 
سابقه ای چند ساله دارد، اخیرا چند اپلیکیشن و پیام رســان ایرانی بار دیگر از 
گوگل پلی به دلیل تحریم حذف شدند. به گزارش ایسنا، نبرد شرکت های خارجی 
و فروشگاه های آنالین آمریکایی با اپلیکیشن های ایرانی حدودا از سال ۱۳۹۶ آغاز 
شد؛ زمانی که اپل تنها چند ماه پس از گشودن درهای فروشگاه آنالین خود به 
اپلیکیشن های ایرانی در سپتامبر ۲۰۱۶، با فرمان دونالد ترامپ، رییس  جمهوری 
آمریکا برای تحریم علیه ایران، برخی اپلیکیشن های ایرانی را از اپ استور حذف 
کرد. موضوع حذف اپلیکیشن های ایرانی از اپ اســتور حل نشده بود که گوگل 
نیز به فاصله ی دو هفته پس از اپل و در اقدامی مشــابه، نرم افزارهای ایرانی را از 
گوگل پلی -فروشگاه آنالین نرم افزارهای اندرویدی- با توجیه مشابه تحریم های 
دولت آمریکا علیه ایران حذف کرد. در ادامه مشکالت پلتفرم های ایرانی به دلیل 
تحریم، شهریورماه سال گذشته بود که اخبار جدیدی از حذف اپلیکیشن های 
ایرانی منتشر شد. این ماجرا ادامه داشت به گونه ای که ششم آبان ماه سال جاری 
سپر ایمنی گوگل اخطاری برای برخی کاربران روبیکا ارسال و آن را حذف کرد؛ به 

دنبال این اقدام، روبیکا طی اطالعیه ای درباره این موضوع توضیح داد.
این پیام رسان ایرانی در بیانیه خود گفته بود این اتفاق درحالی رخ داده است که 
این پلتفرم به تازگی آپدیت جدیدی منتشر نکرده  و دسترسی های پیشین خود 
را نیز تغییر نداده و این دسترسی ها هم کامال متعارف و مشابه سایر پیام رسان ها 
و شبکه های اجتماعی است؛ از اعمال محدودیت به دالیل سیاسی و امنیتی برای 
دسترسی کاربران به سرویس های بین المللی حمایت نمی کند اما تالش پلتفرم های 
بین المللی برای ایجاد محدودیت برای کاربران ایرانی را هم برخالف ادعاهایشان 
می داند. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعــات هم به دنبال این اتفاق در اطالعیه 
ای اعالم کرد با وجود پیشینه سیاسی اقدامات یکجانبه شرکت های آمریکایی 
و همچنین تاکید توسعه دهندگان این پلتفرم ها بر رعایت اصول حرفه ای مطابق 
استانداردهای بین المللی، شائبه سیاسی بودن این اقدام گوگل بسیار پررنگ است؛ 
اما بدلیل اهمیت موضوع و حفاظت حداکثری از حقــوق کاربران ایرانی در برابر 
هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی، وزیر ارتباطات دستور داده اند درصورت دریافت 
مستندات مورد ادعای شرکت گوگل درخصوص پلتفرم های ایرانی، کمیته ای 
شامل کارشناسان فنی خبره و مستقل برای بررسی دقیق این ادعاها تشکیل شود و 
نتیجه بررسی ها را به اطالع عموم و بخصوص دستگاه های ذیربط از جمله مرکز ملی 
فضای مجازی برساند. بنابراین مدیرعامل این پیام رسان ایرانی حذف شده از سوی 
گوگل پلی در راستای شفاف سازی و آشنایی بیشتر با مباحث فنی، تور بازدیدی 
از مرکز مانیتورینگ خود برای اصحاب رسانه گذاشت و در آن مراسم اشاره ای به 
ارسال سه ایمیل برای پیگیری محدودیت ایجاد شده برای اپ این پیام رسان به 
شرکت گوگل داشت که نهایتا هم نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. احمد حدادی 
در آن مراسم درباره اتفاق رخ داده اینگونه توضیح داد: ما از زمان شروع این مسئله، 
سه بار به گوگل ایمیل ارسال کردیم که یک بار پاسخ دادند و گفتند که طی ۴۸ 
ساعت بررسی و اعالم می کنند. در زمینه حذف اپلیکیشن از گوگل پلی هم به آن ها 
ایمیل فرستادیم اما به نظر می رسد پاسخ های آنها از پیش تعریف شده است و در 

زمینه دریافت پاسخ با توجه به نامه نگاری های انجام شده، امیدوار نیستیم.

اخبار

آمار منتشر شده از میزان زیان 
خودروسازان می تواند بهانه 
دیگری برای افزایش دوباره 
قیمت خودرو شود. هرچند 
اخبار زیان خودروسازان برای 
تولید خودرو بارها مطرح شده اما این بار آمار جدیدی 
مبنی بر رشد این ضرر و زیان منتشر شده که می تواند جو 
روانی افزایش قیمت ها را تشدید کند. افزایش جو روانی 
ناشی از ورشکستگی خودروسازان با ادامه روند فعلی بر 
تنش ها در بازار دامن زده و خودرو را به گرانی های بیشتر 
نزدیک کرده است. این در حالی است که در وعده های 
دولتی و خودروســازان قرار بر این بود که  افزایش ۵۰ 
درصدی تولید خودرو و عرضه یک میلیون و ۶۰۰ هزار 

دستگاه محصول جدید تا پایان سال تحقق یابد.  
هرچند خودروســازان بارها به صورت رسمی خواستار 
افزایش قیمت کارخانه ای خودرو شده اند و با مخالفت 
مسووالن مربوط روبرو شدند، شاید آمار باالی ضرر تولید 
هر خودرو بتواند توجیهی برای گرانی چندین باره خودرو 

شود. با این اوصاف دسترســی مصرف کننده واقعی به 
خرید خودرو کمتر و کمتر می شود و سود هنگفتی نصیب 
دالالن خواهد شد. رانتی که در بازار خودرو با اجرای طرح 
های دولتی توزیع می شود، هر بار قدرت خرید خودرو را 

کمتر و کمتر کرده است.
به هر ترتیب صورت های مالی جدید خودروسازان نشان 
می دهد زیان دهی خودروسازان نه تنها کمتر نشده، بلکه 
نسبت به سال های گذشــته روند صعودی هم داشته 
اســت. نگاهی به صورت های مالی خودروسازان نشان 
می دهد ایران خودرو در سال گذشته بالغ بر ۱۱۵ هزار 
میلیارد تومان صرف تولید خودرو کــرده ، با  این  حال 
مبلغ فروش آنها به ۱۰۹  هزار میلیارد تومان هم نرسیده 
است. در شش ماه نخست امسال نیز نزدیک به ۸۲ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان مبلغ بهای تمام شده ایران خودرو 
بود، در حالی که این شرکت تنها ۷۸ هزار میلیارد تومان 

فروش داشت.
این زیان دهی صرفا مخصوص آبی پوشان جاده مخصوص 
نیست. شرکت خودروسازی ســایپا نیز در سال ۱۴۰۰ 
بیش از ۴۷  هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بهای تمام شــده 
تولید را به ثبت رساند، حال آنکه مبلغ فروش این شرکت 
کمی بیشتر از ۴۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود. در نیمه 

نخست امســال نیز مبلغ بهای تمام شده تولید خودرو 
در سایپا به باالی ۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید، 
در حالی که مبلغ فروش آن کمی بیشتر از ۲۶  هزار و ۷۰۰ 

میلیارد تومان رقم خورد.
مبلغ بهای تمام شده محصوالت ســومین خودروساز 
بزرگ ایران، یعنی پارس خودرو در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰ 

هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود، حال آنکه تنها کمی بیش 
از ۱۰  هزار و ۷۰۰  میلیارد تومان مبلغ فروش را به ثبت 
رساند. طبق صورت های مالی پارس خودرو، این شرکت 
در نیمه نخست امسال نیز ۱۲  هزار میلیارد تومان صرف 
تولید خودرو کرد و در مقابل، کمتــر از ۹۹۰۰ میلیارد 

تومان مبلغ فروش داشت.

قيمت خودرو گران تر می شود؟

روند  صعودی  زیان  خودروسازان 
آيا خودروسازان به مرز ورشكستگی رسيده اند؟

تامین مالی پرهزینه خودروسازان
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

ضرر  و زیان در صنعت خودروسازی ایران موضوع جدیدی نیست. سیاست های غلطی که در صنعت خودروسازی اعمال می شود همواره مورد انتقاد است. خودروسازی دولتی، قیمت گذاری های دستوری و توزیع 
رانت در این صنعت ادامه دارد. همچنین با چاپ پول به ضرر همه مردم با تحمیل تورم به مردم، به صنعت خودروسازی پول تزریق می شود که تبعات بدی برای خودروسازی خواهد داشت. به عبارتی اگر با همین دست 

فرمان جلو برویم روز به روز شاهد بدتر شدن وضعیت صنعت خودروسازی کشورخواهیم بود.
از سوی دیگر مساله ای که سبب می شود تا خودروسازان تولید همراه با زیان را در دستور کار قرار دهند مربوط به تامین مالی با هزینه گزافی است که در خودروسازی کشور اتفاق می افتد. در شرایط فعلی شرکت های 

خودروساز مجبور هستند برای تامین مالی خود با توجه به اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری دست خود را به سوی شبکه بانکی کشور دراز کنند و از مسیر دریافت تسهیالت، نیاز مالی خود را برطرف کنند.
دریافت تسهیالت از سیستم بانکی با توجه به نرخ بهره باال باعث می شود که خودروسازی کشور زمین گیر شده و هزینه تولید در خودروسازی باال برود. همچنین دیکته سیاست های غلط مانند داخلی سازی قطعات 

فشار مضاعفی به نقدینگی خودروسازان وارد می کند. این فشار مضاعف سبب می شود تا خودروسازان بیش از پیش در باتالق زیان دهی دست و پا بزنند.
این در حالی است که خودکفایی و تالش غیراقتصادی برای ساخت قطعات با تیراژ پایین در باال رفتن هزینه های تولید نیز موثر است. به عنوان مثال در بازار جهانی چهار تولیدکننده کامپیوتر خودرو حضور دارد اما در 

ایران با این ابعاد تولید، چهار تولیدکننده کامپیوتر خودرو داریم. البته تحریم های بین المللی هم در کاهش بازدهی و افزایش هزینه تولید خودروسازان موثر است.
نمی توان بدون ارتباط با بازارهای جهانی نسبت به افزایش کیفیت خودروسازان امیدوار بود. نزدیک شدن قیمت فروش خودرو در کارخانه با قیمت حاشیه بازار تاثیر در افزایش کیفیت خودرو ندارد، نبود این تاثیرپذیری، 

ناشی از انحصار خودروسازان است که با سه برابر کردن قیمت خودرو برطرف نخواهد شد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح 
حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی که اخیرا در 
وزارت ارتباطات رونمایی شد، گفت: به نظرم بایستی 
قدرت پهنای باند برای شبکه های داخلی افزایش پیدا 
کند، بعضی از کسانی که از شبکه های مجازی مشاغل 
خودشان را دنبال می کنند برایشان زیرساخت های الزم 
فراهم شــود تا آن ها بتوانند در شبکه های کسب وکار 

فعال تر شوند و بتوانند اقداماتی را انجام بدهند.
اهلل وردی دهقانی با تاکید بر این که »معافیت مالیاتی و 
تبلیغاتی خوب است اما کافی نیست«، گفت: متاسفانه 
همین امروز هم بسیاری از قوانین که باید در ارتباط با 
حوزه فضای مجازی رعایت شــود، نمی شود و همین 

مساله نیز ما را با مشکالت متعددی مواجه کرد.
وی با انتقاد از نحوه اجرای قانون مربوط به الزام به حضور 

دستگاه های مختلف در درگاه ملی تاکید کرد: متاسفانه 
دستگاه ها در این باره تمکین مناسبی از قانون نکردند 
در حالی که هدف از  ایجــاد درگاه ملی برای حمایت 
از کسب وکارها این بوده که سرعت در صدور مجوزها 
بیشتر شــود، اما اتفاقی در این حوزه صورت نگرفته و 
صدمه آن را خودمان می بینیــم. اهلل وردی دهقانی با 
انتقاد از این که عرصه فضای مجــازی را با کوتاهی در 
برنامه ریزی و اجرا به دشمن واگذار کرده بودیم، تاکید 
کرد: متاسفانه این عرصه را به دشمنان واگذار کردیم و 
حال می بینیم که از آن طرف این امکانات را در اختیار 
ما قرار دادند و ما هم بدون قواعد، بدون رعایت مسائل 

امنیتی و مصلحت کشور در اختیار مردم قرار دادیم.
وی ادامه داد: االن می گویند که نزدیک به ۱۰ میلیون 
کسب و کار در فضای سایبری و روی اپلیکیشن هایی که 

توسط معاندان و دشمنان اداره می شود ایجاد شده است. 
از سوی دیگر دشمنان چنین مشکالتی را از نظر امنیتی 
برای ما ایجاد می کنند و آن کســب و کار هم به یک 
معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی برای کشور تبدیل 
می شــود. وی با تاکید بر این که » اعتمادسازی برای 
مردم نخستین حمایت الزم از کسب و کارهای مجازی 
است« گفت: وزارت ارتباطات باید در کنار اجرا و پیاده 
سازی این بسته معیشتی اعتماد مردم را برای حضور در 
بسترهای داخلی تامین کند و با اقدامات فرهنگی این 
فضا ایجاد شود که قرار نیست در این پلتفرم ها و زمینه 
ها به زندگی خصوصی مردم سرک کشیده شود، فکر می 
کنم این مهم ترین اقدامی است که باید در حق کسب و 
کارهای مجازی صورت گیرد تا در فضای جدید با اقبال 
مردم رو به رو شوند. وی با تاکید بر اینکه باید اپلیکیشن 

های متنوع، آسان و راحت تولید کنیم و در اختیار مردم 
قرار دهیم، بیان کرد: با این اقدامات کســب و کارها را 
تبلیغ کنیم و به این ترتیب کمک می کنیم تا مردم از 
اپلیکیشن های خارجی به اپلیکیشن های داخلی کوچ 
کنند و کسب و کارهای مجازی نیز دوباره مورد توجه 
مردم قرار گیرد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن با 
تاکید بر این که » معیشت مردم نباید در بحران های 
اجتماعی دستخوش تزلزل شــود«، گفت: گفته می 
شود که در بســته حمایتی در بسته حمایتی دولت از 
کسب و کارهای اینترنتی موضوعاتی از جمله پرداخت، 
تبلیغات، حمل و نقل، زیرساخت، مالیات، تسهیالت 
و احراز هویت دیده شــده است که مجلس اجرای این 
مسائل را بسیار مهم می داند و قطعا تک تک این موارد 

را رصد خواهد کرد.

کارگاه تخصصــی بــا موضــوع »پالســتیک و 
محیط زیســت« ذیــل برنامــه »همــکاری با 
متخصصــان و کارآفرینــان ایرانــی خــارج از 
کشــور« برگزار شــد. به گزارش مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری 
و اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری، برنامه 
»همکاری با متخصصــان و کارآفرینــان ایرانی 
 connect خارج از کشــور« را که تحت عنوان

شناخته می شــود، به منظور انتقال دانش، تجربه 
 و تخصص متخصصــان ایرانی به داخل کشــور،

 اجرا می کند.
این برنامه با همکاری دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها، 
پارک های علــم و فناوری، شــرکت های فناور و 
مراکز رشــد و نوآوری منتخب کشــور، به عنوان 
پایگاه میزبان، از همــکاری متخصصان در قالب 
طرح های مختلــف نظیر برگزاری ســخنرانی و 

کارگاه تخصصی، دوره پســادکتری، دوره فرصت 
مطالعاتی، همکاری به عنوان استاد مدعو و معین، 
تأسیس شــرکت نوپا )اســتارت اپ(، اشتغال در 
 شــرکت های فناور، نظام وظیفه تخصصی و غیره 

حمایت می کند.
در همین راستا، پژوهشــگاه پلیمر و پتروشیمی 
ایران بــه عنوان یکی از پایگاه هــای تخصصی در 
این برنامه کارگاه تخصصی با موضوع »پالستیک 

و محیط زیســت« را در محورهــای »باورهــای 
عمومی از تأثیر پالســتیک بر محیط زیســت«، 
»معرفی شــاخص چرخــه حیات«، »مقایســه 
تأثیر پالســتیک ها بــر محیط زیســت به کمک 
چرخه حیات«، »بررســی معضل پســماندهای 
پالســتیکی« و »راهکارهــای موجــود بــرای 
 کاهــش تأثیــر پالســتیک با محیط زیســت«

 برگزار کرد.

معیشت مردم در بحران های اجتماعی دستخوش تزلزل نشود

دانش متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور کارآمد می شود
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